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

wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

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 — AJ. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 5 kwietnia 1994 r. Nr 7 /529/ Rok XXII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

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

Al — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
* A2 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 

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

Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al(21) 296151 (22) 92 10 02 5(51) A01B 33/02 

(71) ZUT Spółdzielnia Wytwórczo-Usługowa, 
Olsztyn 

(72) Sadowski Wacław, Bień Wiesław 

(54) Glebogryzarka boczna do płytkiej uprawy 

(57) Glebogryzarka rozwiązuje problem wycinania trawy i 
chwastów z płytkim systemem korzeniowym w intensywnych 
sadach i plantacjach krzewów jagodowych mieszając rozdrob
nione części organiczne z ziemią. 

Glebogryzarka charakteryzuje się tym, że w zespole 
napędowym wałek wyjściowy mocy z przekładni stożkowej (4) 
jest w jednej osi z wałkiem roboczym glebogryzarki (5) połączo
ny poprzez elastyczne sprzęgło (12), a wałek roboczy (5) stano
wi łożyskowaną oś z zamocowanymi według linii ślimakowej 
płytkami kwadratowymi, do których zamocowane są rozłącznie 
po cztery noże robocze. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296102 (22) 92 09 29 5(51) A01C 1/08 

(75) Lubiński Aleksander, Redło 

(54) Zaprawiarka do nasion 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstru
kcji zaprawiarki do nasion, zapewniającej dobre efekty zaprawia

nia, przeznaczonej zwłaszcza dla małych i średnich gospo
darstw rolnych. 

Na ramie nośnej (1) wyposażonej w kółka jezdne (2) 
zamocowany jest korpus (3), który wewnątrz podzielony jest za 
pomocą przegrody (4) na komorę zraszania (5) i komorę mie
szania (6), przy czym komory (5, 6) łączą się ze sobą poprzez 
szczeliny (8 i 10) jakie przegroda (4) tworzy ze ścianami (7 i 9) 
korpusu (3). Komora zraszania (5) od góry zamknięta jest pokry
wą tylną (12) i pokrywą przednią - uchylną (13), przy czym w 
pokrywie (12) osadzona jest ssawka (15) urządzenia odpylają
cego (16), zaś na pokrywie zamocowany jest zbiornik zaprawy 
(18). W komorze mieszania (6), zaopatrznej w dwa otwory spu
stowe (28 i 30), osadzony jest przenośnik spirainy wstęgowy 
(25). Pod komorą mieszania (6) zamocowany jest przenośnik 
spiralny wygarniający (26) osadzony w obudowie (27) oraz 
workownik (29). 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 296045 (22) 92 09 25 5(51) A01C 23/00 

(75) Dudzic Jerzy, Zławieś Wielka 

(54) Urządzenie do sporządzania roztworów 
wodnych, zwłaszcza z nawozów płynnych 

(57) Urządzenie ma rurę (2), na której zamocowany jest 
zbiornik (3) z nawozem płynnym, z którego odprowadzony jest 



Nr 7 (529) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 3 

przewód (4) usytuowany równolegle i bezpośrednio nad rurą 
(2), zakończony zaworem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296097 (22) 92 09 28 5(51) A01D 45/22 
A01D 45/24 

(75) Weremczuk Józef, Lublin; Weremczuk 
Danuta, Lublin; Weremczuk Robert, Lublin 

(54) Kombajn do zbioru fasoli szparagowej 

(57) Kombajn do zbioru fasoli szparagowej posiada dodat
kowy ciąg wentylacyjny do oczyszczania strąków fasoli umoco
wany nad przednią częścią transportera wzdłużnego (5). Ciąg 
ten składa się z komory zasysania (1), przewodu ssącego (2), 
wentylatora (3) i przewodu zrzutowego (4) oraz spełnia podsta
wową funkcję oczyszczania strąków. Pompa hydrauliczna (6) 
zasilająca odbiorniki napędowo - sterującej instalacji hydrauli
cznej kombajnu ma budowę dwusekcyjną i jest zamocowana na 
przedniej części stałej ramy (11) kombajnu. Pomost dla obsługi 
jest zaopatrzony w barierki ochronne i osłony nad kołami jezd

nymi. 
(3zastrzeżenia) 

A1(21) 298089 (22) 93 03 16 5(51) A01M 13/00 

(75) Błajek Andrzej, Nowy Sącz; Urasiński 
Zygmunt, Barcice Dolne 

(54) Sposób niszczenia insektów i urządzenie 
/aparat/ do niszczenia insektów 

(57) Aparat charakteryzuje się tym, że ma urządzenie do 
przemiany płynnego preparatu trującego na gazowy w postaci 
wkładu bibuły filtracyjnej (4) ułożonej w szufladce z rynienką (3), 
pojemnika z preparatem trującym (6), zamocowanym w uchwy
cie sprężynowym (5) oraz urządzenie nadmuchu ciepłego po
wietrza z wentylatorka (7) i spirali grzewczej (8) przenikającego 
przez bibułę filtracyjną (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296101 (22) 92 09 28 5(51) A01N 25/02 

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

(72) Marciński Marek, Naraniecki Bronisław, 
Bekierz Gerard, Przondo Jan, Mucha Józef, 
Bodzek Kamila, Lesisz Ewa 

(54) Preparat olejowy zwiększający efektywność 
działania środków ochrony roślin 

(57) Preparat zawiera 74-81% wagowych oleju parafinowe
go o lepkości 15 - 28 mm2/s w temperaturze 50°C, zawierającego 
25-30% wagowych węglowodorów alifatycznych, 1,5-2% wago
wych siarki i poniżej 5 ppm sprzężonych węglowodorów aroma
tycznych; 19-26% części wagowych kompozycji emulgatorowej 
zawierającej 20-26 części wagowych oksyetylowanej 3-7 molami 
tlenku etylenu aminy tfuszczowej o długości łańcucha węglowodo
rowego C8-C24,16-20 części wagowych mieszaniny etanoioamin 
o składzie: 33-55 trietanoloaminy, 45-65 dietanoloaminy, 16-20 
części wagowych mieszaniny kwasów tłuszczowych, zawierają
cej powyżej 70% wagowych kwasu oleinowego, 25-30 części 
wagowych estru d-sorbitu i kwasów tłuszczowych o długości 
łańcucha C12-C22, 9-15 części wagowych soli sodowej mono-
estru kwasu sulfobursztynowego i etoksylowanego alkoholu 
tłuszczowego lub 8-14 części wagowych soli sodowej mono-
estru kwasu sulfobursztynowego i oksyetylowanych alkilofenoii 
o rodniku alkilowym Cg i stopniu etoksylacji średnio 5 lub 9. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299868 (22)93 07 29 5(51) A01N 25/32 

(31)92 2400 (32)92 07 30 (33) CH 
92 2647 26 08 92 CH 

(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Glock Jutta, Kerbcr Elmar 
(54) Środek do selektywnego zwalczania 

chwastów w uprawach roślin użytkowych 
(57) Wynalazek dotyczy środka do selektywnego zwalczania 

chwastów w uprawach roślin użytkowych, zawierającego obok 
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nośników i dodatków, substancję czynną. Substancją czynną 
jest mieszanina, która składa się z a) skutecznej chwastobójczo 
ilości suifonylomocznika o wzorze 1, w którym Ri i Fte niezależ
nie od siebie oznaczają metyl lub grupę metoksylową, a R3 
oznacza wodór, chlorowiec, metyl lub grupę metoksylową, i z b) 
skutecznej antagonistycznie względem herbicydu ilości pochod
nej chinoliny o wzorze 2, w którym R oznacza wodór lub Ci-Ce-al-
kil, a X oznacza wodór lub chlor, jako odtrutki. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 300253 (22) 93 09 01 5(51) A01N 35/06 
A01N 47/28 

(31) 92 9218678 (32)92 09 03 (33) GB 

(71) RHONE-POULENCAGROCHIMIE, 
Lion, FR 

(72) Rognon Jacques 
(54) Kompozycje herbicydowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe kompozycje herbicy

dowe będące mieszaninami 5-(metyloamino)-2-fenylo-4- [3-tri-
fluorometylo)fenylo]-3 (2H)-furanonu, to jest flurtamonu oraz 
3-(4-izopropy!ofenylo)-1,1-dimetylo - mocznika, to jest izoprotu-
ronu i sposoby zwalczania chwastów z ich użyciem. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 300254 (22) 93 09 01 5(51) A01N 35/06 
A01N 33/06 

(31) 92 9218664 (32)92 09 03 (33) GB 
(71) RHONE-POULENCAGROCHIMIE, 

Lion, FR 
(72) Rognon Jacques 
(54) Kompozycje herbicydowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe kompozycje herbicydo

we będące mieszaninami 5-(metyloamino)-2-fenylo-4 - [3-triiluo-
rometylc) feylo]-3(2H)-furanonu, to jest flurtamonu oraz 2-chloro-
6-nitro-fenoksyaniiiny, to jest aklonifenu, a także zastosowanie 
tych mieszanin i sposób zwalczania chwastów z ich użyciem. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 299769 (22) 93 07 22 5(51) A01N 43/34 
(31) 92 238804 (32) 92 07 23 (33) JP 

93 57668 05 02 93 JP 
93 96428 17 03 93 JP 

(71) ISHIHARASANGYOKAISHALTD., 
Osaka, JP 

(72) Toki Tadaaki, Koyanagi Toru, Morita 
Masayuki, Yoneda Tetsuo, Kagimoto 
Chiharu, Okada Hiroshi 

(54) Nowe związki amidowe i ich sole, sposoby ich 
wytwarzania i zawierający te związki środek 
szkodnikobójczy oraz sposób zwalczania 
szkodników 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki amidowe i ich sole, 
sposoby ich wytwarzania, zawierające te związki, środki szkod-
nikobójcze oraz sposób zwalczania szkodników z wykorzysta
niem tych związków. 

Związek amidowy jest określony wzorem (I), w którym X 
oznacza atom tlenu lub atom siarki, Y oznacza grupę chlorowco-
alkilową, każda z R1 i R2, które są wzajemnie od siebie niezależne 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową, która może być podstawio
na, grupę alkenylową, która może być podstawiona, grupę aikiny-
lową, która może być podstawiona, grupę cykloalkilową, która 
może być podstawiona, -C/W1/R3, -S/0/nR

4 lub -NHR5 albo R1 i 
R2 razem tworzą =C/R /R7 lub razem z sąsiadującym atomem 
azotu tworzą 5- lub 6-członową grupę heterocykliczną o C4-5, 
która może zawierać atom azotu lub atom tlenu, R3 oznacza 
grupę alkilową, która może być podstawiona, grupę alkenylową, 
która może być podstawiona, grupę alkinylową, która może być 
podstawiona, grupę cykloalkilową, która może być podstawio
na, grupę arylową, która może być podstawiona, grupę aikoksy-
lową, grupę alkilotiolową, lub grupę mono- lub dialkiloaminową, 
R4 oznacza grupę alkilową lub dialkiloaminową, R5 oznacza 
grupę alkilową lub grupę arylową, każda z R6 i R7, które są 
wzajemnie od siebie niezależne oznacza grupę alkoksylową lub 
grupę alkilotiolową, W1 oznacza atom tlenu lub atom siarki, m 
oznacza 0 lub 1, n oznacza 1 lub 2, z tym zastrzeżeniem, że gdy 
m oznacza 0, a X oznacza atom tlenu, a Y oznacza grupę 
trifluorometylową, R1 i R2 nie oznaczają jednocześnie atomów 
wodoru. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 299184 (22) 92 09 02 5(51) A01N 43/40 
C07F7/02 

C07D 413/12 
C07D 401/12 

(31)91 753519 (32)91 09 03 (33) US 
(71) DowElanco, Indianapolis, US 
(86) 92 09 02 PCT/US92/07531 
(87) 93 03 18 WO93/04580 PCT Gazette nr 08/93 
(72) Hackler Ronald E., Jourdan Glen P., 

Johnson Peter L.s Thoreen Brian R., 
Samaritoni Jack G. 

(54) N-(4-pirydylo lub 4-chinolinylo) 
aryloacetamidowe środki szkodnikobójcze 

(57) N-/4-pirydylo- albo 4-chinoiinylo/-aryIoacetamidy, na przy
kład N-//3-chloro-2-e1y!o/ •4-pirydyIo/-/4-/, 4-chlorofenoksy/-fenylo/-
acetamid, są substancjami czynnymi środków przeciwko nicieniom, 
owadom, roztoczom i patogenom roślin. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 300666 (22)93 10 08 5(51) A22C 11/04 

(75) Szylar Stanisław, Wroclaw 
(54) Urządzenie do porcjowania masy plastycznie 

odkształcalnej, zwłaszcza farszu mięsnego do 
produkcji parówek 

(57) Urządzenie jest utworzone z korpusu (1) z otworami (11 
i 11 '), a wewnątrz niego znajduje się cylindryczna przestrzeń o 
zmiennej średnicy. W przestrzeni o większej średnicy stanowią
cej komorę roboczą (3) jest osadzona tuleja (5) z otworami (11 
i 11'), a w niej dozujący tłok (6) poruszany tłoczyskiem (7), 
połączonym z drążkiem (8) siłownika pneumatycznego (9). W 
bocznej części korpusu (1) znajduje się rozdzielacz powietrza 
(17), którego tłoczek (16) jest połączony z popychaczem (15) 
przytwierdzonym dotulei (5). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 296040 (22) 92 09 22 5(51) A23B 4/044 

(75) Żaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce 
(54) Komora wędzarniczo-parzelnicza 
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora wędzarniczo - pa-

rzelnicza przeznaczona do obróbki termicznej wędlin, ryb i 
serów. 

Komora wędzarniczo-parzelnicza składa się z bocznych 
ścian (1) ograniczonych z góry sufitem (2), a z dołu podłogą (3). 
W punkcie centralnym sufitu (2) osadzony jest wentylator (4). Na 
bocznych ścianach (1) usytuowane są boczne kanały nawiewne 
(6) połączone górnym kanałem (7). W bocznych kanałach na
wiewnych (6) usytuowane są elementy grzejne (8). Dymogene-
rator połączony jest pierwszym przewodem z górnym kanałem 
(7) i drugim przewodem z kanałami (12). Na przewodzie drugim 
zamontowany jest przepływów/ skraplacz oparów i przepływo
wa komora schładzająca, a na przewodzie pierwszym - przepły
wowy skraplacz oparów. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 296041 (22) 92 09 22 5(51) A23B 4/052 

(75) Żaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, 
Kielce; Kuc Zbigniew, Stąporków 

(54) Urządzenie do wytwarzania dymu 
wedzarniczego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarza
nia dymu wedzarniczego przez bezpłomieniowe spalanietrocin 
lub zrębków drzewnych. 

Urządzenie ma obudowę (1) rozdzieloną od góry na 
pojemnik zasypowy (2), komorę dymną (3), komorę spalania (4) 
i popielnik (5). Pojemnik zasypowy (2) połączony jest z komorą 
spalania (4) rurą dozującą (6). W komorze spalania umieszczo
na jest pozioma okrągła tarcza (12) z prętami grzejnymi (13) na 
obrzeżu. W ścianie komory dymnej (3) usytuowany jest otwór 
odprowadzenia dymu (16), a w ścianie komory spalania (4) -
otwór powrotu dymu (17). 

(6 zastrzeżeń) 

2 
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A1(21) 300780 (22) 93 10 19 5(51) A23K1/14 

(75) Matyka Stanisław, Lublin; Nachmann 
Ryszard, Gdańsk; Petrykowski Mirosław, 
Gdańsk 

(54) Stabilizowany mineralny premiks paszowy i 
sposób otrzymywania stabilizowanego 
mineralnego premiksu paszowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej re
ceptury i nowego sposobu otrzymywania premiksu paszowego jako 
bilansowego składnika przemysłowych mieszanek paszowych, na
dającego się dzięki odpowiednio ustawionym właściwościom Teolo
gicznym do składowania w silosach i poboru automatycznego w 
skomputeryzowanych mieszalniach pasz. 

Stabilizowany mineralny premiks paszowy składa się z 36 
części wagowych do 88 części wagowych organicznego nośnika 
skrobiowego hydrotermicznie kondycjonowanego, zwłaszcza śruty 
kukurydzianej i albo sojowej orazz 64 części wagowych do 12 części 
wagowych mieszaniny nieorganicznych mineralnych składników 
paszowych. 

Sposób otrzymywania stabilizowanego mineralnego pre
miksu paszowego charakterystyczny tym, że organiczny nośnik 
skrobiowy miesza się mechanicznie z uprzednio przygotowaną 
mieszaniną nieorganicznych mineralnych składników paszo
wych przez czas nie krótszy jak 3 min., po czym poddaje się 
obróbce hydrotermicznej ciśnieniowej w reaktorze hydroter-
micznym, zwłaszcza ekstruzji typu HST, w temperaturze nie 
niższej jak 100°C i przez czas przebywania cząsteczki miesza
niny w strefie podwyższonego ciśnienia, nie krótszy jak 10 sec 
i przy ciśnieniu w tej strefie nie mniejszym jak 20 atm. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299784 (22) 93 07 23 5(51) A23K1/17 

(31) 92 919809 (32)92 07 24 (33) US 

71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
72) Eisenbeis Howard George, Miller Ross 

William, Schildknecht Eugene George 
(54) Kompozycja paszowa dla świń i sposób 

wytwarzania kompozycji 
(57) Wynalazek obejmuje kompozycję paszową dla świń 

wzmagającą wzrost i zużytkowanie karmy, zawierającą jako 
substancję czynną frenolicynę B albo jej fizjologicznie dopusz
czalną sól lub ester, sposób wytwarzania tej kompozycji oraz 
sposób wzmagania wzrostu i zużytkowania karmy u świń po
przez zastosowanie substancji czynnej wg wynalazku. 

Wynalazek obejmuje również premiksową kompozycję 
paszową dla świń przeznaczoną do wytwarzania kompozycji 
paszowej oraz sposób wytwarzania kompozycji paszowych dro
gą mieszania substancji czynnej bezpośrednio albo poprzez 
premiks z konwencjonalną karmą dla świń. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300193 (22) 93 08 25 5(51) A23L1/20 

(31) 92 2736 (32)92 09 01 (33) CH 

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Vevey, CH 

(72) Pictet Gerard, Rehacek Josef 
(54) Sposób wytwarzania produktu 

żywnościowego na bazie soi i produkt 
żywnościowy na bazie soi 

(57) Przedmiotem wynalazku jest produkt żywnościowy w 
postaci powleczonych związkiem glucydowym i prażonych zia
ren soi, otrzymany z niego po zmieleniu, ekstrakcji i odwodnie

niu sproszkowany, rozpuszczalny produkt typu instant do spo
rządzania napoju oraz sposoby wytwarzania tych produktów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300182 (22) 93 08 24 5(51) A24C 5/00 

(31) 92 4228227 (32) 92 08 25 (33) DE 

(71) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH, 
Trossingen, DE 

(72) Ruppert Heinrich Wilhelm, Schutze Gunter, 
Gatschmann Klaus 

(54) Nabój tytoniowy do samodzielnego 
wytwarzania papierosów oraz przyrząd do 
samodzielnego wytwarzania papierosów 

(57) Nabój tytoniowy charakteryzuje się tym, że porcja tyto
niu (47) jest utworzona przez dwie lub więcej, każdorazowo 
pałeczkowe i połączone ze sobą w pasmo (51 ), w szczególności 
sklejone, działki (50), albo przez płasko-owalny pakiet tytoniu 
zawierający dwie lub więcej działek. 

Spoistość każdej porcji tytoniu (47) jest tego rodzaju, że 
przy odcinaniu działki (50) zarówno ona jak i sąsiadująca z nią 
działka ulegają nieuchronnie uszkodzeniu lub rozerwaniu, tra
cąc przy tym swoją wewnętrzną spoistość. 

Przyrząd do samodzielnego wytwarzania papierosów 
jest wyposażony w magazynek oraz odcinacz do oddzielania 
poszczególnych działek (50). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 296072 (22) 92 09 28 5(51) A47B 87/00 

(75) Kania Jarosław, Warszawa 
(54) Wielofunkcyjny zestaw mebli, zwłaszcza dla 

młodzieży 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny zestaw meb

li, zwłaszcza dla młodzieży, składający się z regału (1), rozsuwanej 
kanapy, podręcznej szafki, krzesła o regulowanej wysokości sie
dziska i oparcia, taboretu, biurka o dającej się zmieniać wysokości 
blatu oraz kącie jego nachylenia i siedziska 

Istotą rozwiązania jest zastosowanie pionowych listew 
nośnych (13) z otworami (14) i wyżłobieniami (15), w których 
osadza się poszczególne elementy składowe. 

Konstrukcję poszczególnych elementów wzmacnia się 
poziomymi listwami stabilizującymi. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 299866 (22) 93 07 29 5(51) A47H 1/10 
(31) 92 921021 (32)92 07 29 (33) US 
(71) HUNTER DOUGLAS INTERNATIONAL 

NV, Curacao, AN 
(72) Colson Wendell B., Akins Terry 
(54) Urządzenie do zamontowania podnoszonej 

zasłony dla otworu architektonicznego 
(57) Urządzenie składa się z zasłony, w skład której wchodzą 

dwa równoległe płaty tkaniny połączone szeregiem rozmiesz
czonych w pewnych odstępach skrzydełek tworzących złącza z 
płatami wzdłuż skrajnych krawędzi. W przestrzeń powstałą mię
dzy dwoma sąsiednimi skrzydełkami wstawione jest urządzenie 
zwijające (10), na którym sprężyście mocuje się zacisk (30) 
współpracujący z urządzeniem zwijającym przy unieruchomie
niu części przynajmniej jednego z płatów i jednego z par skrzy
dełek. Urządzenie zwijające (10) i zacisk (30) tworzą wspólnie 
powierzchnię nawijającą dia zasłony oraz zespół odsłoniętych 
wgłębień, służących do pomieszczenia części zasłony podczas 
jej nawijania wokół urządzenia zwijającego i zacisku. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296063 (22) 92 09 24 5(51) A61B 17/00 
(71) LfC Sp. z o-o., Zielona Góra 
(72) Ciupik Lechosław 
(54) Samozamykający element mocujący zestawu 

chirurgicznego do leczenia kręgosłupa 
(57) Element stanowi konstrukcję złożoną z zakończonej 

hakiem lub śrubą kostną części gniazdowej (1) wyposażonej w 
dwie pary ramion (4) i (5) o różnej wysokości, oddzielone 
odpowiednio ukształtowanym wybraniem (6) usytuowanym pro
stopadle do osi mocowanego pręta (7) i stanowiącym prowa
dzenie dla wychylnego zaczepu (8) osadzonego obrotowo za 
pomocą sworznia (11) w poprzecznym otworze przechodzącym 
przez parę krótszych ramion (5). Para dłuższych ramion (4) ma 
od strony wewnętrznej odpowiednio ukształtowane powierzch
nie oporowe tworzące gniazdo dla pręta (7). Wychylny zaczep 
(8) maz jednej strony odpowiednio ukształtowaną część gniazdo
wą, zakończoną zabierakiem ułatwiającym wprowadzenie pręta 
(7) do gniazda a z drugiej strony zaopatrzony jest w część gwin
towaną (14) z nakrętką (15) zabezpieczającą położenie elementu 
mocującego na pręcie (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296117 (22) 92 10 01 5(51) A61F 9/06 
(75) Fahrycy Marian, Warszawa 
(54) Maska ochronna 
(57) Maska składa się z maski (2) ochrony oczu mocowanej 

na głowie pracownika za pomocą opaski (3), która to maska ma 
kształt zbliżony do prostopadłościanu pustego wewnątrz i otwar
tego od strony twarzy, a krawędzie ścian górnej (10) i dolnej (11 ) 
mają kształt odpowiadający kształtowi twarzy pracownika i w 
którego ścianie przedniej umieszczony jestfiltr optyczny (1) oraz 
z osłony (4) twarzy połączonej rozłącznie z maską (2) ochrony 
oczu.Maska przeznaczona jest zwłaszcza do ochrony twarzy i 
głowy pracowników wykonujących prace spawalnicze. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300535 (22) 93 09 29 5(51) A61F 13/15 

(31) 92 954102 (32)92 09 30 (33) US 

(71) Kimberly-Clark Corporation, Wisconsin, US 
(72) VanGompel Paul Theodore, Brocker Julie 

Terese, Schutkoske Lori Sue 
(54) Podpaska higieniczna z mocującymi 

klapkami 

(57) Podpaska higieniczna (10) z mocującymi klapkami (14, 
16) ma elastyczne wzniesione krawędzie boczne (50) wzdłuż 
przeciwległych boków absorbenta. Klapki (14, 16) są zamoco
wane do dolnej strony każdej wzniesionej krawędzi bocznej 
(50). Utwierdzona część (70) klapki (14, 16) jest spojona z 
krawędzią boczną (50), zaś swobodna część (72) klapki (14, 16) 
wystaje od utwierdzonej części (70) i jest ułożona do wewnątrz 
i do dołu. Na klapkach (14, 16) są umieszczone elementy 
łączące (78, 80) o dobranych wymiarach do zczepiania klapek 
pod częścią krokową bielizny. W krawędziach bocznych jest 
umieszczona taśma elastyczna nadająca podpasce (10) wygię
ty kształt. 

Krawędzie boczne i klapki mogą być ukształtowane z 
jednego arkusza materiału jako integralna całość. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 300536 (22) 93 09 29 5(51) A61F 13/15 

(31) 92 954524 (32)92 09 30 (33) US 

(71) Kimberly-Clark Corporation, Wisconsin, US 
(72) VanGompel Paul Theodore, Brocker Julie 

Terese, Schutkoske Lori Sue, Westlake Betsy 
Carolyn 

(54) Podpaska higieniczna z mocującymi 
klapkami 

(57) Podpaska higieniczna (10) z mocującymi klapkami (14, 
16) ma odkształcalne krawędzie boczne (34, 36) wzdłuż prze
ciwległych boków absorbenta. Klapki (14, 16) są zamocowane 
do dolnej strony każdej krawędzi bocznej (34,36). Utwierdzona 
część (50) klapki (14, 16) jest spojona płasko z krawędzią 
boczną (34, 36), zaś swobodna część (52) klapki (14,16) wystaje 
od utwierdzonej części (50) i jest ułożona do wewnątrz i do dołu. 
Na klapkach (14,16) są umieszczone elementy łączące o dobra
nych wymiarach do zczepiania klapek (14, 16) pod częścią 
krokową bielizny. Podpaska może mieć dwie pary klapek pier
wszą i drugą przy czym klapki pierwszej pary są ułożone na 
klapkach drugiej pary i są od nich dłuższe. Korzystnie krawędzie 
boczne podkładki absorpcyjnej i klapki pierwszej pary są za
okrąglone. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 296150 (22) 92 10 01 5(51) A61H 39/00 

(75) Cegielska Marianna, Kudowa; Koniew Oleg, 
Kudowa 

(54) Dywanik do akupunktury i homeopatii 

(57) Dywanik jest utworzony z szeregu brył geometrycznych 
o dowolnej podstawie i ostro zakończonych wierzchołkach, 
które to bryły są połączone ze sobą i/lub z podłożem w postaci 
tkaniny za pomocą nici, przy czym w zależności od przeznacze
nia bryły te mogą być nasączone roztworem leków homeopty-
cznych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300522 (22)93 09 28 5(51) A61K31/415 

(31) 92 4232544 (32)92 09 29 (33) DE 

(71) Dr.Karl Thomae Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung, Biberach an der Riss, 
DE 

(72) Eberlein Wolfgang, Engel Wolfhard, Mihm 
Gerhard, Rudolf Klaus, Engelhardt Günther 

(54) Leki zawierające 
l,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-ony, nowe 
l,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-ony i 
sposoby ich wytwarzania 

(57) Opisano leki zawierające 1,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol 
-4-ony o wzorze 1, w którym R1 i R2 mogą być takie same lub 
różne i oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym, zawierającą od 1 do 6 atomów 
węgla, ewentualnie podstawioną, X oznacza wiązanie pojedyn
cze, grupę metylenową, ewentualnie podstawioną lub grupę 
etylenową łącznie z jednym lub więcej niż jednym obojętnym 
nośnikiem i/lub rozcieńczalnikiem. 

Leki te stosuje się jako środki przeciwbólowe, prze
ciwgorączkowe i przeciwzapalne. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarza
nia leków i związków o wzorze 1. 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(21) 298670 (22) 93 04 22 5(51) A61K 35/14 
(31) 92 849 (32)92 04 24 (33) AT 
(71) Immuno Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT 
(72) Eibl Johann, Elsinger Friedrich, Gritsch 

Herbert, Linnau Yendra, Schwarz Otto, 
Turecek Peter, Wöber Günther 

(54) Sposób wytwarzania wysoko oczyszczonego, 
zabezpieczonego przed wirusami preparatu 
czynnika VIII 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wysoko oczy
szczonego, zabezpieczonego przed wirusami preparatu czyn
nika VIII krzepnięcia krwi oraz dotyczy tego preparatu. 

Sposób obejmuje kombinację następujących operacji: 
a) oczyszczanie chromatograficzne frakcj, zawierającej czynnik 
VIII, b) obróbkę tensydem czynnika VIII w roztworze wodnym 
przy stosunku tensyd/proteina od 1:1 do 1000:1 oraz c) obróbkę 
cieplną preparatu czynnika VIII w stanie stałym.Preparat czynni
ka VIII jest stosowany w przypadkach hemofilii. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 299218 (22) 92 08 25 5(51) A61K 35/78 
(31) 91 000637 (32)91 08 28 (33) IT 
(75) D'Arrigo Claudio, Rzym, IT 
(86) 92 08 25 PCT/IT92/00106 
(87) 93 03 18 WO93/04689 PCT Gazette nr 08/93 
(54) Lek przeciwnowotworowy z ekstrakcji roślin 

i sposób jego wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy substancji i kompozycji posiadających 

aktywność przeciwnowotworową, wyekstrahowanych z roślin z ro
dziny palmowatych, podrodziny Phoenicoideae i gatunków Phoenix 
i preparatów farmaceutycznych, zawierających co najmniej jedną 
z substancji i kompozycji obecnych w rzeczonych ekstraktach. 

Wynalazek obejmuje także sposób ekstrakcji i rozdziału 
składników ekstraktu oraz ich stosowanie do przygotowywania 
leków przeciwnowotworowych i leków do leczenia innych sta
nów patologicznych. 

(38 zastrzeżeń) 

A1 (21) 296104 (22) 92 09 30 5(51) A61M 5/315 
(75) Adamus Henryk, Szczecin 
(54) Strzykawka lekarska jednorazowego użytku 
(57) Strzykawka lekarska wykonana z tworzywa sztucznego 

o konstrukcji uniemożliwiającej jej ponowne użycie, składająca 
się z cylindrycznego korpusu o dwustopniowej średnicy, za
mkniętego w przedniej części podstawą zaopatrzoną w stożek 
do zaciskowego mocowania igły oraz zawierająca tioczysto, 
zakończone gumowym tłoczkiem, szczelnie ślizgającym się w 
tym korpusie charakteryzuje się tym, że zawiera elastyczny 
łącznik (4), spinający dwudzielne tłoczysko składające się z 
tłoczyska przedniego (3) i tłoczyska tylnego (5). 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1 (21) 296046 (22) 92 09 25 5(51) B01D 39/00 
B01D 27/00 

(75) Sobańska-Górska Krystyna, Warszawa; 
Marciniec Zygmunt, Sędziszów Młp.; Lalicki 
Andrzej, Sędziszów Młp.; Górski Wiesław, 
Warszawa; Gutkowski Jacek, Warszawa; 
Tysiak Janusz, Łódź; Kuśmierek Jerzy, 
Warszawa 

(54) Wkład filtrujący 
(57) Wkład filtrujący filtra wykonany jest z odwodnionej i 

suszonej pulpy celulozy i/iub włókniny w kształcie wydrążonego 
walca. 

Wkład ma kanaliki z sorpcyjnie aktywnymi powierzchnia
mi, usytuowane promieniowo w stosunku do prostopadłej osi 
wzdłużnej wkładu tworzące porowatą strukturę podatną na zmianę 
pod wpływem wymuszeń wielkości por w przegrodzie filtracyjnej 
decydujących o oczekiwanej efektywności filtracji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296124 (22) 92 09 29 5(51) B01D 45/14 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 
(72) Bryczkowski Andrzeja Kaczmarzyk Grzegorz, 

Dutkowiak Andrzej, Sciążko Marek, Kolon 
Piotr, Smółka Wojciech 

(54) Sposób odpylania gazu i odpylacz 
odśrodkowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia spraw
ności odpylania w procesach o wymaganej wysokiej czystości 
gazu. Zanieczyszczony gaz wprowadza się bezpośrednio do 
wnętrza kanałów przepływowych gazu (2) wirującego cylindra 
(1 ). Gaz wiruje z prędkością równą prędkości obrotowej cylindra 
(1). Pył poprzez szczeliny (3) usytuowane pobocznicy cylindra 
(1) wyprowadzany jest na całej drodze przepływu gazu w spo
sób ciągły do przestrzeni odbioru pyłu (4). W odpylaczu odśrod
kowym elementem odpylającym jest wirujący cylinder (1) z 
wewnętrznymi kanałami przepływowymi gazu (2), oddzielonymi 
od siebie przegrodami (5) oraz szczelinami (3) usytuowanymi 
na pobocznicy cylindra (1) łączącymi kanary przepływowe gazu 
z przestrzenią odbioru pyłu (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296114 (22) 92 09 29 5(51) B01D 53/04 
(75) Szczelina Artur, Katowice; Kochel Marek, 

Mysłowice; Mider Andrzej, Gliwice; Kusiak 
Fryderyk, Kraków 

(54) Sposób regeneracji modułów sorpcyjnych i 
instalacja do regeneracji modułów 
sorpcyjnych 

(57) Sposób regeneracji modułów sorpcyjnych (1) polega 
na tym, że w wyniku podciśnienia wytwarzanego przez ezektor 
(4) następuje zassanie szczątkowych ilości par rozpuszczalnika 
nie wykroplonych w chłodnicy wodnej (3), która stanowi pier
wszy stopień schładzania, następnie wymieszanie ich z wodą w 
obiegu głównym instalacji, który stanowi drugi stopień schło
dzenia. Woda i pary zdesorbowanego rozpuszczalnika krążą we 
współnym obiegu zamkniętym. Instalacja ma dwa obwody: ob
wód główny i obwód szczątkowy, połączeniem obu obwodów 
jest ezektor (4). Obwód główny zawiera pompę wodną (5), 
chłodnicę powietrzną (6), zbiornik wody (7) z pokrywą (8), 
urządzenie chłodnicze (9). Obwód szczątkowy stanowi ezektor 
(4) połączony równolegle do chłodnicy wodnej (3).Instalacja 
może desorbować na dobę kilkanaście modułów sorpcyjnych 
zdjętych ze zbiorników i dostarczonych na miejsce zamontowa
nia instalacji. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 296129 (22) 92 09 30 5(51) B01J 2/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Łukaszczyk Jan 
(54) Sposób kapsułkowania wilgotnych 

substancji stałych 
(57) Sposób polega na tym, że na wilgotne cząstki układu 

nośnik/substancja aktywna działa się roztworem hydrofobowym 
zawierającym rozpuszczalnik organiczny, który nie miesza się z 
wodą, co najmniej jeden monomer lub oligomer zdolny do 
polireakcji z udziałem wody oraz ewentualnie substancje po
mocnicze, przy czym woda niezbędna do zajścia polireakcji i 
wytworzenia otoczki polimerowej nie tworzy fazy ciągłej lub 
rozproszonej, lecz w postaci wilgoci znajduje się w cząstkach 
fazy rozproszonej zawierającej substancję kapsułkowaną. Jako 
monerów używa się związków, które w obecności wody ulegają 
polimeryzacji albo hydrolizie do produktów zdolnych do tworze
nia polimerów w wyniku polikondensacji lub poliaddycji. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300551 (22) 93 09 30 5(51) B01J 38/00 
C07C2/58 

(31) 92 953384 (32) 92 09 30 (33) US 
(71) Phillips Petroleum Company, Bartlesville, 

US 
(72) Eastman Alan Dan, Randolph Bruce B., 

Abbott Ronald Gordon, Eldridge Robert 
Bruce 

(54) Sposób regeneracji katalizatora alkilowania 
i sposób alkilowania 

(57) Sposób regeneracji katalizatora alkilowania polega na 
tym, że mieszaninę, składającą się z komponentu sulfonowego, 
komponentu halogenowodorowego i ASO rozdziela się na pier
wszy strumień górny i pierwszy strumień dolny, po czym pier
wszy strumień dolny rozdziela się na drugi strumień górny i 
drugi strumień dolny, następnie drugi strumień dolny rozdziela 
sie na strumień ASO i strumień sulfonu, z których strumień 
sulfonu zawiera co najmniej część sulfonu zawartego w drugim 
strumieniu dolnym, a strumień ASO zawiera ASO i wspomniany 
strumień sulfonu kontaktuje się z węglem, aby tą drogą usunąć 
co najmniej część ASO zawartego w strumieniu sulfonu w celu 
otrzymania strumienia sulfonu o zmniejszonym stężeniu ASO. 

Sposób alkilowania polega na tym, że w strefie reakcji 
mieszaninę węglowodorów składającą się z olefin i izoparafin 
kontaktuje się z mieszaniną katalityczną składającą się z sulfonu 
oraz HF. Produkt reakcji oddziela się od mieszaniny katalitycz
nej, po czym mieszaninę tę, która jest zanieczyszczona ASO 
poddaje się wielostopniowej wyżej omówionej regeneracji. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 299348 (22)92 09 30 5(51) B05C 17/005 
(31) 91 1666 (32) 91 09 30 (33) DK 
(71) Bristol-Myers Squibb Company, Nowy Jork, 

US 
(86) 92 09 30 PCT/DK92/00287 
(87) 93 0415 WO93/06940 PCT Gazette nr 10/93 
(72) Holm Niels Erik 
(54) Urządzenie dozujące dla dozowania 

przynajmniej dwóch płynów 
(57) Urządzenie dozujące dla dozowania przynajmniej dwóch 

płynów zawiera obudowę (12, 22) o kształcie pistoletu, tworzącą 
całość z uchwytem (50), w którym umieszczony jest wstępnie 
napięty sprężyną spust (60). W obudowie (12, 22) urządzenia 
dozującego są umieszczone i zamocowane dwie strzykawki (80, 
81), które napełnione są odpowiednimi płynami mającymi być 
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dokładnie dozowanymi. Gdy pokrywa (22) obudowy jest za
mknięta, ruch spustu (60) wzgiędem uchwytu (50) jest przeno
szony na zębatkę, która współpracuje z korpusem pędnika w 
sposób podobny do zapadkowego.-

Podobna do zapadkowej współpraca pozwala na ruch 
jednokierunkowy korpusu pędnika i zapobiegania ruchowi kor
pusu pędnika w kierunku przeciwnym. Gdy pokrywa (22) nie jest 
zamknięta, ruch spustu (60) względem uchwytu nie jest przeno
szony na korpus pędnika, to niezmierzone dozowanie płynów z 
urządzenia dozującego jest w konsekwencji uniemożliwione 
przed przygotowaniem urządzenia dozującego do użycia, przez 
zamknięcie pokrywy (22). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 296138 (22) 92 10 02 5(51) B09B 3/00 
(75) Sajkiewicz Sławomir, Gdynia 
(54) Systemy składowania odpadów szczególnie w 

środowisku wodnym 
(57) Sposób polega na tym, że do składowania odpadów 

stosuje się rękawy izolujące (2) wykonane np. z folii izolującej o 
dużej wytrzymałości. 

Rękawy (2) rozwija się na powierzchni wody, nad wyko
nanymi w dnie rowami lub wewnątrz lagun odgrodzonych od 
otoczenia obwałowaniami, na powierzchni albo pod powierzch
nią ziemi lub wykonuje się z rękawów (2) wały przeciwpowodzio
we. Po umieszczeniu rękawów (2) napełnia sieje odpadami (19), 
a ciecz (20) nadosadową ujmuje znad warstwy osadu i poddaje 
neutralizacji. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296154 (22) 92 10 02 5(51) B21D 3/14 
(71) Polskie Koleje Państwowe Zakład Maszyn 

Torowych, Kraków 
(72) Strzeboński Mieczysław, Brodacki Krzysztof, 

Czyczuła Włodzimierz, Kaczmarek Jan, 
Sularz Stanisław, Marzec Władysław, 
Zangowski Władysław 

(54) Urządzenie do prostowania stref złącz 
czołowych kształtowników liniowych, 
zwłaszcza szyn długich dla kolejowego toru 
bezstykowego 

(57) Zespół gnący urządzenia posiada dwa gniazda podpo
rowe (4) oraz zamocowane w płaszczyźnie środkowej (0-0) 
sektora prostowania (L) siłowniki gnące (11). Na długości sekto
ra prostowania (L) zespół pomiarowy ma cztery czujniki prostoli-
niowości (16) ustalone w belce pomiarowej (13) tak, że ich 
usytuowanie jest parami symetryczne względem płaszczyzny 
środkowej (0-0). Belka pomiarowa (13) zamocowana jest w 
mechanizmie, a jej położenie pomiaru ustalone jest regulowa
nymi zderzakami. Ponadto zespół pomiarowy zawiera czujnik 
ugięcia (17) połączony z siłownikiem dosuwającym. Na hydrau
licznym przewodzie zasilającym przestrzenie tłokowe siłowni
ków gnących (11) zabudowany jest czujnik ciśnienia. Sygnały 
czujników doprowadzone są do elektronicznego zespołu prze
twarzania danych, z którego sterowany jest zespół zasilania i 
sterowania hydraulicznego. Gniazda podporowe (4) zamoco
wane są w ramie nośnej (2), wewnątrz której znajduje się rama 
gnąca (10) łożyskowana obrotowo na czopach tulejowych sztyw
no połączonych z korpusami gniazd podporowych (4). Kątowe 
położenie ramy gnącej (10) określa mechanizm wychylający. Ra
ma nośna (2) osadzona jest przez zawieszenie sprężyste (3) na 
szynowym podwoziu kołowym (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299947 (22) 93 08 05 5(51) B22C1/22 
(31) 92 001929 (32) 92 08 05 (33) IT 
(71) ENICHEM S.p.A, Mediolan, IT 
(72) Ghidoni Dario, Callaioli Andrea, Fasulo Gia 

Claudio, Romagnoli Giuseppe 
(54) Termoplastyczny, wysokoudarowy materiał 

formierski 
(57) Termoplastyczny, wysokoudarowy materiał do formowa

nia zawiera polimodainy, liniowy lub radialny kopolimer blokowy 
zawierający bloki monomeru winyloaromatycznego i sprzężone
go dienu oraz wysokoudarowy polimerwinyloaromatyczny zawie
rający zdyspergowany kauczuk dienowy w postaci cząstek o 
strukturze komórkowej, o przeciętnej cięciwie co najmniej 1,2/im. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 296019 (22) 92 09 21 5(51) B23C 5/20 
(71) Huta im. T. Sendzimira, Kraków 
(72) Bednarek Bogdan, Kara Krzysztof, Kopeć 

Bogusław, Stoj akowski Jerzy 
(54) Głowica frezowa 
(57) Głowica przeznaczona do obróbki płaszczyzn z wyko

rzystaniem frezarek, złożona z korpusu zaopatrzonego w wy
mienne noże skrawające, ma kołowe noże skrawające (12) 
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utwierdzone w obudowie (3) na ułożyskowanej osi (11). Obudo
wa (3) zaopatrzona w urządzenie regulacji położenia kątowego 
jest osadzona w gnieździe (2) korpusu głowicy (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300516 (22) 93 09 27 5(51) B23K 26/00 
B41C 1/05 

(31) 92 92116579 (32)92 09 28 (33) EP 
(71) Schablonentechnik Kufstein Ges.m.b.H., 

Kufstein, AT 
(72) Achreiner Jakob 
(54) Sposób grawerowania walcowych szablonów 

i urządzenie do grawerowania walcowych 
szablonów 

(57) Sposób polega na tym, że za pomocą promienia lasero
wego (4) usuwana jest warstwa lakieru (8a), leżąca w określonych 
obszarach wzoru, znajdująca się na powierzchni metalowego sita 
(8) w postaci obrotowego cylindra rurowego. Usuwanie warstwy 
lakieru (8a) w obrębie obszarów wzoru, dokonuje się przy stale 
włączonym promieniu laserowym (4), przy czym promień lase
rowy (4), przy końcu każdego z obszarów wzoru, wyłączany jest 
na okres czasu wynoszący od 12/is do 30/*s. Promieniowanie 
odbite od metalowego sita (8) i skierowane ponownie w drogę 
promienia jest wyprowadzane z tej drogi, aby nie opóźniać 
wyłączania promienia laserowego (4). W ten sposób można 
tworzyć wzory o bardzo ostrych strukturach krawędzi. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że laser gazowy (1) 
wysyła promień laserowy (4) spolaryzowany liniowo, a w drodze 
promienia, pomiędzy polaryzatorem (3, 38) i zwierciadłem od
chylającym (6) umieszczone jest urządzenie (25), które płasz
czyznę drgań promieniowania odbitego od metalowego sita (8), 
obraca o kąt 90° względem płaszczyzny drgań promienia lase
rowego (4) wysyłanego przez laser gazowy (1). 

(11 zastrzeżeń) 

M-T?/ 

A1(21) 296047 (22) 92 09 25 5(51) B23P 15/00 
(71) PERUN Warszawska Fabryka Sprzętu 

Spawalniczego, Warszawa 
(72) Erbel Stanisław, Skrzeczyński Mieczysław 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania wylotów 
spawalniczych palników gazowych 

(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym zabiegu wyci
ska się na zimno z odcinka rurki kształt wylotu składający się z 
dwóch walców i łącznika stożkowego oraz wykonywany jest na 
gotowo otwór mniejszy, otwór większy i stożek, a w drugim 
zabiegu wykonywany jest sześciokąt i przewężenie stożka we
wnętrznego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada płytę (6) 
z dwoma zagłębieniami i osadzonymi w nich obudowami (7) i 
(8), przy czym w obudowie (7) umieszczona jest matryca (9) ze 
stemplem (10) i igłą (11) oparta na podstawce ustawczej (12) i 
tulei (13), natomiast w obudowie (8) umieszczona jest matryca 
(14) do kształtowania sześciokąta ze stemplem (15) oparta na 
podkładce ustawczej (16), pod którą znajduje się suwak (17) 
oparty na sprężynie (18) zapobiegający krzywieniu się wylotów. 

Sposób i urządzenie według wynalazku może mieć zasto
sowanie przy produkcji wylotów palników gazowych, kształtowa
niu otworu tlenowego i kształtu zewnętrznego rdzenia i łuski dyszy 
monoblokowej i innych elementów służących do przepływu okre
ślonej ilości gazu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 296130 (22) 92 09 30 5(51) B27K 3/16 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Cieplik Zygmunt, Zyska Bronisław, 

Włodarek Helena 
(54) Środek do przeciwgrzybowego 

zabezpieczenia drewna 
(57) Środek stanowi 1-5%-owy roztwór wodny mieszaniny 

zawierającej 85-97% wagowych fluorku sodowego, 1-5% wago
wych kwaśnego fluorku amonowego, 1-5% wagowych cztero-
boranu sodowego oraz 1-5% wagowych alkiloarylo sulfonianów 
z domieszką substancji przeciwpiennych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300489 (22) 93 09 24 5(51) B29G 47/38 
(31) 92 4232988 (32) 92 10 01 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Gusik Meinhard, Kellersohn Rudolf 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

wyrobów wytłaczanych z 
ultrawielkocząsteczkowego polietylenu 

(57) Sposób wytwarzania wy robów wytłaczanych z proszko
wego do drobnocząsteczkowego ultrawielkocząsteczkowego 
polietylenu o zmierzonej wiskozymetycznie średniej masie mo
lowej wynoszącej co najmniej 1 x 106 g/mol w wytłaczarce 
jednoślimakowej, której wał ślimakowy jest podzielony na strefę 
zasilania, strefę przemiany i strefę dozowania, polega na tym, 
że strefa zasilania jest dwubiegowym odcinkiem ślimaka i zosta
je utworzona z zakresu transportowego, którego długość wynosi 
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4- do 16-krotność i zakresu dekompresji, którego długość wy
nosi 5- do 18-krotność średnicy ślimaka, strefa przemiany składa 
się z zakresu ścinania, którego długość jest 1 - do 2,5-krotnością 
średnicy ślimaka i strefa dozowania obejmuje zakres mieszania, 
którego długość wynosi 1- do 4-krotność średnicy ślimaka. 

Urządzenie składające się z rury cylindrycznej, w której 
otworze jest ułożony obrotowo wał ślimakowy, która w dającym 
się oziębiać zakresie zasilania jest wyposażona w rozciągające 
się w kierunku wzdłużnym kieszenie lub rowki i która ma dającą 
się ogrzewać część transportową i z dołączającego się narzę
dzia, charakteryzuje się tym, że wał ślimakowy w zakresie zasi
lania jest dwubiegunowy i jest utworzony z zakresu transporto
wego o długości 4- do 16-krotności, korzystnie 4- do 8-krotności 
średnicy ślimakai zakresu dekompresji, którego długość wynosi 
5- do 18-krotność, korzystnie 6- do 12-krotność średnicy ślima
ka, że w strefie przemiany składa się z zakresu ścinania, którego 
długość jest 1 - do 2,5-krotnością, korzystnie 1,5- do 2-krotnością 
średnicy ślimaka i że w strefie dozowania (wypychania) obejmu
je zakres mieszania, którego długość wynosi 1- do 4-krotność, 
korzystnie 2- do 3-krotność średnicy ślimaka. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296105 (22) 92 09 30 5(51) B30B 1/06 
(75) Kątniak Mirosław, Marki 
(54) Prasa mechaniczna wielopunktowa, rzędowa 

o dużej prostoliniowości skoku suwaka 
(57) Prasa mechaniczna ma suwak prasy podparty wielo-

punktowo, rzędowo. Na jednym waie korbowym usytuowanym 
wzdłużnie do linii działania jest osadzonych kilka korbowodów. 
Wał korbowy jest osadzony w kilku podporowych oprawach 
łożyskowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295992 (22) 92 09 21 5(51) B44C 3/00 
(75) Nowosad Janusz, Łódź 
(54) Sposób wytwarzania figur płaskich z 

materiałów samoprzylepnych 
(57) Sposób polega na tym, że z arkusza materiału samo

przylepnego z wyciętą figurą płaską odrywa się tło figury i 
nakleja arkusz materiału samoprzylepnego o mniejszej sile ad
hezji niż materiał samoprzylepny z którego wykonanajest figura. 
Po oderwaniu zabezpieczającego podłoża przenosi się figurę 
płaską z materiałem pokrywającym na powierzchnię docelową 
i po przyklejeniu odrywa się materiał pokrywający o mniejszej 
sile adhezji. 

Sposób umożliwia wytwarzanie figur płaskich o bardzo 
skomplikowanej linii obrzeża lub figur wieloczęściowych, ściśle, 
zgodnie z założonym projektem. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296059 (22) 92 09 24 5(51) B44C 5/06 
(75) Smoliński Marian, Sztutowo 

(54) Sposób wytwarzania przedmiotów 
zdobniczych z bursztynu 

(57) Sposób polega na tym, że rzeźby i płaskorzeźby z 
bursztynu lub bryły o dowolnym kształcie wykonuje się przez 
wypalanie podgrzanym wzornikiem połączone z naciskiem wy
wołanym za pomocą znanego urządzenia, przy czym wzornik 
podgrzewa się do temperatury 1,2 + 1,6 krotnie od temperatury 
topnienia bursztynu użytego do obróbki, a czas wypalania nie 
powinien być większy niż 50 - 60 sekund, po czym wyrzeźbiony 
bursztyn studzi się na podłożu o zbliżonym współczynniku 
przenikalności cieplnej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296016 (22) 92 09 21 5(51) B60B 5/02 
B60C7/24 

(71) ROMET SA Zakłady Rowerowe, Bydgoszcz 
(72) Cichocki Jan, Łukowski Kazimierz 
(54) Sposób wykonania koła jezdnego z tworzywa 

sztucznego, zwłaszcza do rowerków,metodą 
wtrysku 

(57) Sposób wykonania koła jezdnego z tworzywa sztuczne
go, zwłaszcza do rowerków i wózków transportowych metodą 
wtrysku polega na tym, że najpierw wykonuje się metodą wtry
sku oponkę w kształcie torusa, zaopatrując ją na każdym boku 
w dwa obwodowe pierścienie (2) oraz w otwory (3) o osiach 
równoległych do os! koła rozstawione na obu bokach oponki, a 
następnie umieszcza się oponkę w rozsuwanej poosiowo dwu
dzielnej formie wtryskowej i formuje się wewnątrz obwodu opon
ki konstrukcję nośną zawierającą piastę (4) wraz z obsadą (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296144 (22) 92 10 03 5(51) B60D 5/00 
B62D 13/00 

(75) Głębocki Józef, Zbrosławice 
(54) Urządzenie do zmiany położenia kół pojazdu 

w chwili skrętu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zmiany po

łożenia kół pojazdu w chwili skrętu, posiadające dyszel (1) 
połączony za pośrednictwem obrotnicy (5) z osią kół skrętnych 
pojazdu. Jeden z końców dyszla zamocowany jest suwliwie w 
prowadnicy (2), przytwierdzonej do pojazdu na jego osi podłuż
nej. Korzystnie jest, jeżeli prowadnicę (2) stanowią dwa równo
ległe płaskowniki, wewnątrz których znajduje się sworzeń (3) 
połączony z jednym z końców dyszla (1) oraz z zespołem 
dźwigni, z których ostatnia jest przyciskiem nożnym. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 300144 (22) 92 11 24 5(51) B60J 10/08 
(31) 91 003137 (32) 911125 (33) IT 
(71) INDUSTRIE ILPEA S.P.A., Malgesso, IT 
(86) 921124 PCT/EP92/02651 
(87) 93 06 10 WO93/10990 PCT Gazette nr 14/93 
(72) Merla Adriano, Cittadini Paolo 
(54) Uszczelka magnetyczna odpowiednia do 

tworzenia uszczelniania między częścią stałą 
i częścią otwieraną 

(57) Zgłoszenie dotyczy uszczelki magnetycznej szczegól
nie nadającej się do formowania uszczelnienia między stałą 
częścią i otwieralna częścią z uwzględnieniem krzywizn, na 
przykład między korpusem i drzwiami pojazdu. Uszczelka za
wiera element do mocowania do wspomnianych części oraz 
gniazdo zawierające namagnesowany pręt (11) o przekroju 
poprzecznym zasadniczo prostokątnym, w której wspomniany 
element mocujący oraz gniazdo (8) dla namagnesowanego 
pręta są ze sobą połączone przy pomocy rozszerzalnej odkształ-
calnej komory rurowej. Wspomniany pręt (11) namagnesowany 
jest wzdłuż co najmniej jednego z dwóch krótszych przeciwle
głych boków jego zasadniczo prostokątnego przekroju poprze
cznego, przy czym w położeniu roboczym wspomniany namag
nesowany bok skierowany jest ku części, z którą ma się zetknąć 
w celu zapewnienia uszczelnienia. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 300683 (22) 93 10 13 5(51) B60N 3/10 

(31) 92 960540 (32) 921013 (33) US 

(71) DAVIDSON TEXTRON INC., Dover, US 
(72) Gignac Christopher, Juzwiak Robert 
(54) Zespół obsadkowy pojemnika 

(57) Zespół stanowi część podłokietnika lub konsoli w pojeździe 
samochodowym. Podłokietnik posiada czoło tworzące czołową część 
tego podłokietnika w położeniu zamkniętym oraz tworzącą podpiera
jącą powłokę (34) oprawki (32) w położeniu otwartym. Czołowa 
powierzchnia obudowy (12) obraca się na zawiasie (60) dolnej 
powierzchni (26) dla odsłonięcia drugiej oprawki (80). Druga 
oprawka (80) jest automatycznie wysuwana z podłokietnika przy 
ruchu otwierającym pierwszej oprawki (32). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 300520 (22) 93 09 28 5(51) B60R 21/16 

(31)92 951874 (32)92 09 28 (33) US 

(71) DAVIDSON TEXTRON INC., Dover, US 
(72) Parker Thomas, Ianazzi Peter 
(54) Sposób formowania powłoki zewnętrznej 

deski rozdzielczej zespołu osłony układu 
worka powietrznego, urządzenie do 
formowania takiej powłoki zewnętrznej oraz 
zespół osłony układu worka powietrznego 

(57) Sposób formowania powłoki zewnętrznej deski rozdziel
czej zespołu osłony układu worka powietrznego polega na tym, 
że wykonuje się skorupę z częścią powierzchni wewnętrznej; 
wykonuje się uszczelkę o kształcie odpowiadającym kształtowi 
rozrywanej spoiny, jaka ma być uformowana w powłoce zewnę
trznej; umieszcza się uszczelkę w szczelnej styczności ze wspo
mnianą częścią powierzchni wewnętrznej formując szczelny 
odcisk o kształcie odpowiadającym kształtowi rozrywanej spoi
ny; osadza się pierwszy materiał termoplastyczny na powierz
chni formy i na obwodzie uszczelki stykającej się szczelnie z 
powierzchnią wewnętrzną i ogrzewa się pierwszy materiał ter
moplastyczny formując wokół uszczelki powłoki zewnętrznej, 
następnie usuwa się uszczelkę z powłoki zewnętrznej formując 
w niej przelotowy gotowy otwór odpowiadający kształtem rozry
wanej spoinie; oraz wypełnia się gotowy otwór w powłoce zewnę
trznej materiałem o własnościach różnych od materiału powłoki 
zewnętrznej. 

Urządzenie do wytwarzania powłoki zewnętrznej zawie
ra cienką formę do wytwarzania skorupy posiadającej powierz
chnię wewnętrzną ogrzewaną w celu stopienia wylanego na nią 
materiału termoplastycznego. W komorze proszkowej do której 
zostaje wprowadzany materiał termoplastyczny jest osadzona 
uszczelka o kształcie podobnym do kształtu rozrywanej spoiny. 
Komora proszkowa i uszczelka są mocowane do cienkiej formy 
służącej do wytwarzania skorupy przy rozprowadzaniu wylewa
nego materiału na ogrzanych częściach powierzchni cienkiej 
formy. W rezultacie powstaje termoplastyczna powłoka (56) z 
otworem o profilu rozrywanej spoiny. Następnie otwór ten jest 
wypełniany materiałem termoplastycznym o mniejszej wytrzy-
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małości, w wyniku czego powstaje integralny termoplastyczny 
pasek wypełniający (58). 

Zespół osłony dla układu (54) worka powietrznego (72) 
wyrzucanego do kabiny pasażerskiej zawiera powłokę zewnę
trzną (56) o gładkiej powierzchni zewnętrznej, w której znajduje 
się spoina o odpowiednim kształcie wypełniona materiałem 
termoplastycznym o mniejszej wytrzymałości niż materiał po
włoki (56) i tworząca termoplastyczny pasek wypełniający (58). 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 299854 (22) 93 07 28 5(51) B65D 53/04 

(31)92 920931 (32)92 07 28 (33) US 
93 088673 14 07 93 US 

(71) Owens-Illinois Closure Inc., Perrysburg, US 
(72) Gregory James L,, Burzyński Dennis J., Rotę 

Bruce Jack, Sprowl Frank L. 
(54) Zamknięcie pojemnika, zwłaszcza do napoju 
(57) Zamknięcie (20) pojemnika, zwłaszcza na napoje zawie

ra podstawę (21), zewnętrzną ściankę boczną (22) i gwint na 
wewnętrznej powierzchni ścianki bocznej (22) do łączenia z 
gwintem pojemnika. Zamknięcie (20) zawiera w/tłoezonąwykła
dzinę (30) rozmieszczoną wokół zewnętrznej części wewnętrz
nej powierzchni podstawy (21) i wklęsłej powierzchni (29) łączą
cej podstawę (21) ze ścianką boczną (22). Zamknięcie (20) ma 
centralną, osiowo pogrubioną część (28), kanał (24) otaczający 
pogrubioną część (28) i sięgający promieniowo do pierścienio
wej, promieniowo pogrubionej części (25) ścianki bocznej (22). 
Wytłoczona wykładzina (30) jest ułożona na części pogrubionej 
(28), kanale (24) i powierzchni wklęsłej (29) podstawy (21) i 
tworzy płaską powierzchnię uszczelniającą stykającą się z koń
cową powierzchnią górnej części (F) pojemnika i wygiętą powie
rzchnię opierającą się na wygiętej powierzchni pojemnika. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 296112 (22) 92 09 29 5(51) B65D 88/38 
(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych w 

Katowicach, Katowice 
(72) Izdebski Marian, Kiszka Joachim, Regulski 

Włodzimierz, Szczepanek Henryk, Waroński 
Marek 

(54) Układ do ciągłego odprowadzania nadmiaru 
wody znad urobku składowanego w 
zbiornikach retencyjnych 

(57) Układ do ciągłego odprowadzania nadmiaru wody znad 
urobku składowanego wzbiornikach retencyjnych posiada kanały 
(1) połączone z przestrzenią roboczą zbiornika (2) przewierconymi 
przez obudowę otworami (3), których wloty od strony przestrzeni 
roboczej zakończone są określonego kształtu wnękami, które 
zabezpieczone są osłonami. Otwory odprowadzające wodę do 
pionowych kanałów (1) wraz z zabezpieczeniem wiotów stano
wią odwrócony syfon. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 300399 (22) 93 09 15 5(51) B65G 47/82 
(31)92 9202647 (32)92 09 15 (33) SE 
(71) Tetra Laval Holdings and Finance SA, Pully, 

CH 
(72) HokanssonJan 
(54) Urządzenie do grupowania przedmiotów 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do grupowania przed

miotów, w którym przedmioty (2), z doprowadzającego przenoś
nika (1) do urządzenia, zwalniane są w ilości wstępnie wybranej 
przez hamulec (3). 
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Wstępnie wybrana ilość przedmiotów (2), korzystnie 
opakowań mija jeden lub dwa elementy nośne lub popychacze, 
które usytuowane są tak, aby wykonywały z jednej strony ruch 
poprzeczny względem urządzenia przenośnikowego, odpro
wadzającego przenośnika (11) z urządzenia, a z drugiej strony, 
synchronicznie z tym urządzeniem przenośnikowym. Popycha
cze poruszają się w określonej kolejności tak, aby pierwszy 

popychacz (5') grupował najpierw, potem drugi popychacz 
(5") za nim, a następnie oba popychacze (5', 5") pozostają w 
swych położeniach spoczynkowych, przy czym przedmioty (2) 
grupowane są w trzech różnych rzędach na odprowadzającym 
przenośniku (11). 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 300289 (22) 93 09 03 5(51) C01B 21/04 
(31) 92 9201552 (32)92 09 04 (33) NL 
(71) DELAIRDROOGTECHNIEKEN 

LUCHTBEHANDELING B.V., An 
Etten-Leur, NL 

(72) Kusters Arnolds Petrus Maria, Van Den 
Hoogen Bob, De Bont Johannes Marcelis 

(54) Sposób i układ do odzyskiwania azotu z 
powietrza 

(57) Sposób odzyskiwania azotu z powietrza polega na tym, 
że powietrze doprowadza się do temperatury poniżej 20°C i 
przepuszcza się je przez membranę z wydrążonych włókien 
poli(2,6-dwumetylo-p-fenylowego tlenku), a gazowy azotzatrzy-
muje się i odzyskuje jako retentat. 

Przepuszczane powietrze ma temperaturę korzystnie 
10°Cdo-40°C. 

Układ do odzyskiwania azotu z powietrza zawiera co 
najmniej jedno urządzenie oziębiające usytuowane co najmniej 
przed zespołem oddzielającym w kierunku przepływu powie
trza, przy czym membrana zawiera wydrążone włókna poli(2,6-
dwumetylo-p-fenylowego tlenku). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 296060 (22) 92 09 24 5(51) C01B 31/30 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Morawski Antoni Waldemar, Kałucki 

Kazimierz 
(54) Sposób otrzymywania interkalowanego 

związku potas-bizmut-grafit 
(57) Sposób poiega na ogrzewaniu metalicznego bizmutu i 

metalicznego potasu aż do ich stopienia, a następnie po doda
niu grafitu na dalszym ich ogrzewaniu powyżej temperatury ich 
topnienia. 

Ogrzewanie metalicznego bizmutu i metalicznego pota
su oraz ogrzewanie stopu bizmut-potas po interkalalowaniu 
grafitem prowadzi się w atmosferze gazu obojętnego pod ciś
nieniem około 1 hPa aż do niewielkiego nadciśnienia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300036 (22) 93 08 11 5(51) C01C 3/00 
(31) 92 1630 (32)92 08 13 (33) AT 
(71) Chemie Linz Gesellschaft m.b.H., Linz, AT 
(72) Hackl Kurt Alfred, Müllner Martin, Schulz 

Erich, Stern Gerhard, Falk Heinz 

(54) Sposób wytwarzania kwasu izocyjanowego 
drogą rozkładu N,N- dwupodstawionych 
moczników 

(57) Cechą sposobu jest według wynalazku to, że N, N-dwu-
podstawione moczniki w podwyższonej temperaturze poddaje 
się rozkładowi na trudno lotną, drugorzędową aminę i na kwas 
izocyjanowy, który odbiera się u szczytu kolumny, przy czym 
jako substráty stosuje się korzystnie N, N-dwupodstawione mo
czniki o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym Ri i Ffe 
są jednakowe lub różne i oznaczają prostołańcuchowy, rozga
łęziony lub cykliczny, niepodstawiony albo przez grupę Ci-Cs-
alkoksylową lub przez fenyl podstawiony rodnik Ct-C24-alki!o-
wy, bądź niepodstawiony albo przez rodnik Ci-Ce-alkilowy, grupę 
C-i-Ce-alkoksylową, grupę hydroksylową, chlorowiec, grupę nitro
wą lub przez grupę aminową podstawiony rodnik fenylowy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 296058 (22) 92 09 23 5(51) C02F 3/02 
(75) Maciaś Andrzej, Sanok 
(54) Samooczyszczający się osadnik wtórny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest samooczyszczający się 

osadnik wtórny przeznaczony do współpracy z zagrodowymi 
oczyszczalniami ścieków wykorzystujących w procesie oczysz
czania złoże biologiczne. 

Samooczyszczający się osadnik wtórny charakteryzuje 
się tym, że ma przewód dopływowy (1), komorę osadową (2), w 
skład której wchodzą 3 sekcje, lej osadowy (3), korpus osadnika 
(4), przegrody, przelew, zasobnik prawy (7), otwór wylewowy 
(8), rura łącznikowa, otwór wlewowy (10), zasobnik lewy (11), 
kolanko wylewowe, izolacja korpusu (13), pokrywa izolacyjna 
(14), rurka wentylacyjna (15), przewód zasilający (16), pompa 
osadowa (17), przewód tłoczny (18), grzybki płuczące, przewód 
cyrkulacyjny, zawory pływakowe, zawór kulowy prawy (22), 
pływak prawy (23), zawór kulowy lewy (24), pływak lewy (25), 
sterownik poziomu w skład którego wchodzi: rurka sygnaliza
cyjna, záslepka rurki, końcówka rurki i uchwyt mocujący oraz 
wężyk ciśnieniowy (27), kanały przepływowe (28). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 300518 (22) 93 09 28 5(51) C02F 3/34 
(31) 92 079282 (32) 92 09 28 (33) CA 
(71) Grace Dearborn Inc., Mississauga, CA 
(72) Seech Alan George, Cairns James Ewart, 

Marvan Igor Jiri 
(54) Kompozycja i sposób, służące dehałogenacji 

i rozkładaniu chlorowcowanych 
organicznych substancji zanieczyszczających 

(57) Sposób dehałogenacji i/lub rozkładania chlorowcowa
nych organicznych substancji zanieczyszczających, obecnych 
wwodzie, osadzie lub glebie, poiega natym, że dowody, osadu 
lub gleby dodaje się połączenie włóknistych substancji organi
cznych, zdolnych do podtrzymywania wzrostu bakterii lub grzybów 
i rozdrobnionego metalu wielowartościowego w ilościach wzmaga
jących redukcyjną dehalogenację chlorowcowanych związków or
ganicznych. 

Kompozycja przydatna do realizacji tego sposobu zawie
ra rozdrobniony wielowartościowy meta! i substancję organiczną 
w stosunku wagowym odpowiednio, między 1:1, a 1:500000. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 300861 (22) 93 10 25 5(51) C02F 11/00 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Bień January, Wolny Lidia 
(54) Sposób przygotowania osadów do 

odwadniania 
(57) Sposób polega na tym, że do osadów dodaje się 

roztworu polielektrolitu uprzednio poddanego działaniu pola 
ultradźwiękowego, po czym całość miesza się. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296133 (22) 92 09 30 5(51) C04B U/06 
(75) Majchrzak Ryszard, Bytom; Markowski 

Edward. Bytom; Madáj Marian, Rybnik; 
Klimas Wojciech. Gliwice; Chłopek Andrzej, 
Bytom; Małachowski Marian, Bytom 

(54) Sposób wytwarzania kompozytu wiążącego 
na bazie popiołów lotnych oraz sposób 
uszczelniania i/albo wzmacniania górotworu 
za pomocą kompozytu wiążącego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania two
rzywa o niskim udziale anhydrytu przy zachowaniu wysokich 
jego parametrów wytrzymałościowych oraz skuteczne prowa
dzenie profilaktyki pożarowej w wyrobiskach górniczych. 

Sposób wytwarzania kompozytu wiążącego polega na 
tym, że do popiołu lotnego o składzie chemicznym: od 41,8 do 
55,1% wagowych SiCte, od 16,0 do 22,8% wagowych AI2O3, od 
7,6 do 12,6% wagowych Fe203, od 3,5 do 10,5% wagowych 
CaO, od 3,3 do 7,3% wagowych MgO, od 0,1 do 7,0% wago
wych SO3, od 0,13 do 0,47% wagowych P2O5, od 0,25 do 0,90% 
wagowych Na20, od 0,87 do 1,18% wagowych TÍO2 i od 1,7 do 
2,7% wagowych K2O dodaje się od 10 do 75% wagowych 
mączki anhydrytowej w stosunku do całkowitego ciężaru su
chych składników oraz aktywatora procesu wiązania w postaci 
mieszaniny siarczanu żelazawego, siarczanu glinowo-amono-
wego i chlorku sodu w ilości od 0,5 do 4,0% wagowych w 
stosunku do ciężaru mączki anhydrytowej i miesza się aż do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny. 

Wynalazek obejmuje również sposób uszczelniania i/al
bo wzmacniania górotworu za pomocą kompozytu wiążącego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296134 (22) 92 09 30 5(51) C04B 11/06 
(75) Markowski Edward, Bytom; Majchrzak 

Ryszard, Bytom; Madaj Marian, Rybnik; 
Klimas Wojciech, Gliwice; Chłopek Andrzej, 
Bytom; Małachowski Marian, Bytom 

(54) Sposób wytwarzania ekspansywnego 
kompozytu wiążącego na bazie popiołów 
lotnych oraz sposób uszczelniania i/albo 
wypełniania górotworu przy eksploatacji 
górniczej za pomocą ekspansywnego 
kompozytu wiążącego 

(57) Sposób wytwarzania ekspansywnego kompozytu wią
żącego polega natym, że do popiołu lotnego o składzie chemi
cznym: od 41,8 do 55,1% wagowych SÍO2, od 16,0 do 22,8% 
wagowych Al2O3, od 7,6 do 12,6% wagowych Fe203, od 3,5 do 
10,5% wagowych CaO, od 3,3 do 7,3% wagowych MgO, od 0,1 
do 7,0% wagowych SO3, od 0,13 do 0,47% wagowych P2O5, od 
0,25 do 0,9% wagowych Na20, od 0,87 do 1,18% wagowych 
TÍO2, od 1,70 do 2,70% wagowych K2O, dodaje się gipsu w ilości 
od 1 do 50% wagowych w stosunku do całkowitego ciężaru 
suchych składników oraz skspansora w postaci wodorowęgla
nu sodowego (NaHCOs) w ilości od 0,1 do 5% wagowych w 
stosunku do ciężaru suchych składników. 

Wynalazek dotyczy także sposobu uszczelniania i/aibo 
wypełniania górotworu przy eksploatacji górniczej za pomocą 
ekspansywnego kompozytu wiążącego. 

Wynalazki przeznaczone są w warunkach budownictwa 
podziemnego do wypełniania pustek w górotworze, także po
między obudową chodnikową, a górotworem, doszczelniania 
podsadzki oraz do wykonywania torkretu termoizolacyjnego i 
do prowadzenia profilaktyki pożarowej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296132 (22) 92 09 30 5(51) C05F 3/02 
(75) Nowosielski Olgierd, Skierniewice; Żuraw 

Czesław, Biała; Waśko Stanisław, Biała 
(54) Obornik o kontrolowanym działaniu i 

sposób jego otrzymywania 
(57) Sposób otrzymywania obornika o kontrolowanym tem

pie rozkładu i okresie działania polega natym, że w celu prze
dłużenia czasu jego rozkładu w podłożu i spowolnienia działa-
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nia obornik przefermentowany lub nieprzefermentowany wzbo
gaca w konserwanty, alkalizuje za pomocą popiołu węgla bru
natnego oraz iormuje przy udziale wodnego roztworu glikocelu 
w grudki lub większe granule, bądź robaczki za pomocą np. 
maszynki do mięsa typu 'Wilk' lub innego granulatora, a w celu 
przyspieszenia rozkładu oraz skrócenia okresu działania nawo
zowego obornik przefermentowany podsusza się, rozdrabnia 
oraz wzbogaca w cukry oraz w supersorbent utrzymujący obor
nik po wprowadzeniu do podłoża w stanie zwiększonej wilgot
ności. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296146 (22) 92 10 01 5(51) C07C 5/32 
C07C 15/46 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Morawski Antoni Waldemar, Klimkiewicz 

Roman, Kałucki Kazimierz 
(54) Sposób wytwarzania styrenu z etylobenzenu 
(57) Sposób polega na tym, że reakcję utleniającego odwo-

dornienia etylobenzenu i powietrza w obecności azotu prowadzi 
się w obecności interkalowanego związku potas-bizrnut-grafit, 
jako katalizatora. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296147 (22) 92 10 01 5(51) C07C 5/32 
C07C 15/46 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Morawski Antoni Waldemar, Klimkiewicz 

Roman, Kałucki Kazimierz 
(54) Sposób wytwarzania styrenu z etylobenzenu 
(57) Sposób polega na tym, że reakcję utleniającego odwo-

dornienia etylobenzenu powietrzem i wodą prowadzi się wobec 
kataiizatora. Katalizatorem tym jest związek ołowiu z grafitem w 
postaci interkalatu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300521 (22) 93 09 28 5(51) C07C 45/50 

(31) 92 953016 (32)92 09 29 (33) US 

{/i) u mon caroiae uiemicałs ana riastics 
Technology Corporation, Danbury, US 

(72) Maher John Michael, Babin James Edward, 
Biilig Ernst, Bryant David Robert, Leung 
TakWai 

(54) Sposób hydroformylowania 
(57) Przedmiotem wynaiazku jest proces hyclroformyiowania 

katalizowanego kompleksem rodowo-fosfcrynoorganicznym, przy 
czym wymieniony proces prowadzi się w obecności wspomagają
cego aktywność katalityczną dodatku, wybranego z klasy obejmu
jącej dodaną wodę, słabo kwasowy związek lub obie te substancje. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 296044 (22) 92 09 25 5(51) C07C 49/737 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Modzelewski Ryszard, Chilmończyk 

Zdzisław, Szelejewski Wiesław, Cybulski 
Jacek, Ksycinska Hanna, Wiśniewski Cezary 

(54) Sposób wytwarzania 
I,8-dihydroksy-9/íOH/-antracenonu 

(57) Sposób wytwarzania 1 ( 8-dihydroksy-9(10H)-antrace-
nonu (ditranolu) polega na tym, że redukuje się wodorem 1, 

8-dihydroksyantrachinon w obecności katalizatora zawierające
go tlenek miedzi, ewentualnie z dodatkiem tlenku chromu, pod 
ciśnieniem nie przekraczającym 12 atmosfer i w zakresie tem
peratur 140 - 200°C. 

Dřlranol znajduje zastosowanie jako składnik leków derma
tologicznych, głównie o działaniu przeciwłuszczycowym. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 299871 (22)93 07 29 5(51) C07C 211/43 
C07C 255/58 

(31) 92 921791 (32) 92 07 30 (33) US 
(71) Hoechst Celanese Corporation, Somendlle, 

US 
(72) Mueller-Lehar Juergen 
(54) Sposób wytwarzania enamin w środowisku 

wodnyra 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania enamin o wzo

rze 1, w którym R oznacza CN, CO2H lub CO2R1, w którym R1 

oznacza niższy rodnik alkilowy; Y oznacza CH2 lub C = 0 ; X 
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę 
alkoksylową, halogen, grupę hydroksylową, nitrową, NHCOR2, 
w którym R2 oznacza niższy rodnik alkilowy lub grupę o wzorze 
NR3R , w którym R3 i R4 oznaczają niezależnie atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy; zaś n oznacza liczbę 0, 1 lub 2, który 
polega na kondensacji aniliny o wzorze 2, z cy kloalkanonem lub 
-dionem o wzorze 3, w środowisku wodnym zawierającym kwa
sowy promotor. 

Wynalazek dotyczy również sposobu otrzymywania związ
ku o wzorze 4, w którym Y oznacza C = 0 lub CHOH. 

Związki otrzymywane wg tego wynalazku są związkami 
pośrednimi m.in. do syntezy produktów leczniczych. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 299738 (22) 93 07 20 5(51) C07C 215/00 
C07C 309/14 
C07C 271/00 
C07C 233/00 
C07C 327/38 
C07C 211/00 
C07C 209/00 

(31) 92 916916 (32) 92 07 20 (33) US 
(71) E.R.Sąuibb and Sons INC, Princeton, US 
(72) Gordon Erie M., Barrish Joel G, Bisacchi 

Gregory S., Sun Chong-Qing, Tino Joseph 
A, Vite Gregory D., Zahler Robert 
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(54) Nowe pochodne aminodiolowe, środek 
farmaceutyczny i sposób wytwarzania 
fluorowcohydryn 

(57) Nowe pochodne aminodiolowe o ogólnym wzorze 1, w 
którym Aa, Ab i Ac niezależnie oznaczają atom wodoru; alkil; albo 
grupę o wzorze R3-C(=Z)-, R3S02-, R3»N(=R4)-S02-, R3(R4)N-
C(=Z)-, R3-S-C(=0)-, (R5) (R6) (R7) C-0-C(=Z)-, R3-SO-, Da i Db 

niezależnie oznaczają grupę o wzorze 9, przy czym Da i Db są 
przyłączone do grup odpowiednio Aa i Ab poprzez grupę o 
wzorze -E-N(R ;-, w którym E oznacza wiązanie pojedyncze lub 
łańcuch peptydowy zawierający 1 - 4 aminokwasów z N-końcem 
przyłączonym do Aa, gdy E stanowi część Da lub do Ab, gdy E 
stanowi część Db; R1 i R niezależnie oznaczają atom wodoru; 
alkil; alkenyl; aryl; heterocyklil lub karbocyklil; R3 i R4 niezależ
nie oznaczają atom wodoru; alkil; aryl; heterocyklil lub karbocy
klil; względnie R3 i R4 gdy są przyłączone do jednego atomu 
azotu mogą tworzyć z tym atomem azotu pierścieniowy układ 
heterocykliczny; względnie gdy E oznacza wiązanie pojedyn
cze, a R3 stanowi część Aa lub Ab, to wówczas R3 razem z R8 

może tworzyć grupę alkiienową; R5, R6 i R7 niezależnie ozna
czają atom wodoru; alkil; aryl; karbocyklil; fluorenyl; heterocy
klil; alkinyl lub alkenyl; względnie R5, R6 i R7 mogą niezależnie 
tworzyć wraz z atomem węgla, do którego są przyłączone jed
no-, dwu- lubtrójpierścieniowy układ karbocykliczny albo jedno-, 
dwu- lubtrójpierścieniowy układ heterocykliczny; względnie, gdy 
E oznacza wiązanie pojedyncze, a R5, R° i R7 stanowią część Aa 

lub Ab to wówczas jeden z podstawników R5, R6 i R7 może wraz 
z R8 tworzyć grupę alkiienową; R8 oznacza atom wodoru lub 
alkil; względnie R̂  i R9 razem z atomami, do których są przyłączo
ne, mogą tworzyć heterocykliczny układ pierścieniowy; względnie 
podstawnik R8 może być połączony z R , R6 i R7 w wyżej opisany 
sposób; względnie podstawnik R może być połączony z R3 w 
wyżej opisany sposób; względnie R8 i R11 razem z atomami, do 
których są przyłączone mogą tworzyć heterocykliczny układ 
pierścieniowy; R i R9 niezależnie oznaczają atom wodoru; 
alkil; alkenyl; alkinyl; ary!; heterocyklil lub karbocyklil; względ
nie R9 może być połączony z R w wyżej opisany sposób; 
względnie R9 i R9 razem z atomem węgla, do którego są 
przyłączone mogą tworzyć grupę karbocykliczną; R10 oznacza 
atom wodoru; alkil; alkeny!; alkinyl; karbocyklil lub aryl; względ
nie R10 i R11 mogą razem tworzyć wiązanie z utworzeniem grupy 
keto; R11 oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą 
grupę hydroksylową; względnie podstawnik R11 może być po
łączony z R w wyżej opisany sposób; względnie R11 i R10 mogą 
razem tworzyć wiązanie z utworzeniem grupy keto w wyżej w 
opisany sposób; Z oznacza atom tlenu lub siarki, a p i q 
niezależnie oznaczają liczby całkowite od zera do 4, a także sole 
tych związków, są substancjami skutecznie inhibitującymi pro-
teazęHiy. 

Środek farmaceutyczny inhibitujący proteazę HIV jako 
substancję czynną zawiera związek o wzorze 1 lub jego farma
ceutycznie dopuszczalną sól w skutecznej ilości, a także farma
ceutycznie dopuszczalny nośnik lub rozcieńczalnik. 

Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania 
fluorowcohydryn o ogólnym wzorze 129, w którym Qi oznacza 
grupy R3-C(=Z)-, R -̂SOz-, R3-N(=R4)-S02-, R3(R4)N-C(=Z)-, 
R3-S-C(=0)-, R^(R6)(R7)C-0-C(=-Z)-, R3-SO-,Xhai oznacza atom 
chloru lub bromu, a R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R9 , R10, E mają 
wyżej podane znaczenie. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 300213 (22)93 08 26 5(51) C07C 251/00 
A01N 37/50 

(31) 92 4228867 (32)92 08 29 (33) DE 
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE 
(72) Bayer Herbert, Wingert Horst, Sauter 

Hubert, Benoit Remy, Oberdorf Klaus, 
Roehl Franz, Ammermann Eberhard, 
Lorenz Gisela 

(54) N-metyloamidys sposób i półprodukty do Ich 
wytwarzania oraz sposób zwalczania 
szkodników 

(57) Przedmiotem wynalazku są N-metyloamidy o wzorze 1, 
w którym R oznacza grupę Ci-Ca-alkilową albo grupę cyklopro-
pylową, rodniki A są jednakowe albo różne i oznaczają atom 
wodoru, atom chlorowca, grupę cyjano, nitro, grupę Ci-Ce-al kilową, 
grupę Ca-Ce-cykloalkilową, grupę OR1, grupę Ca-Ce-cykioalkiloksy-
lową grupę Ci-Ce-chlorowcoalkilową, grupę Ci-Ce-chbrowcoalkilo-
ksylową Cfe-Cs-alkenylową C^Ce-alkenyloksylową, C2-Ce-a!kinylową, 
Ci-Ce-alkoksy-Ci-Ce-alkilową grupę cyjanc-Oi-Ce-alkilowa n'rtro-Ci-
Ce-alkilową. grupę fenylową, fenoksylową, grupę C(0)R , CO2R1, 
C(0)NR1Fr\ qSJNFpR2, NR^R2, NRfC(0)Rr\ N^COaR2, OC(0)R1, 
SR1, S(0)R , S(0)2R

1, ugrupowania-CiR^NR2. -N^CTOR 2 i ugru
powanie o wzorze 20, przy czym rodniki R , R2 i R3 niezależnie od 
siebie oznaczają atom wodoru albo grupę Ci-Ce-alkilową, a X ozna
cza atom siarki, atom tlenu i grupę NR3, zaś n oznacza liczby 0 albo 
1, albo dwie z grup Am w sąsiednich pozycjach razem oznaczają 
ugrupowanie -CH=CH=CH=CH-, a m oznacza liczby 1,2 albo 3, z 
wyjątkiem związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę metylo
wą, Am oznacza 2-ch!or, 3-chlor, 4-chior, 3,5-dichlor, 2,3,4-trichlor, 
2-metyl, 4-metyl, 3-brom, 4-nitro albo atom wodoru oraz z wyjątkiem 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę cyklopropyiową 
zaś Am oznacza atom wodoru, 4-chlor, 4-tert-butyi albo 4-metoksy, 
sposób ich wytwarzania oraz środek grzybobójczy zawierający je 
jako substancję czynną. 

Związki te służą do zwalczania szkodników, w szczegól
ności grzybów, owadów, nicieni, roztoczy na różnych roślinach 
uprawnych, można je również stosować w ochronie materiałów 
np. drewna. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al (21) 300156 (22) 93 08 19 5(51) C07C 251/48 
(31) 92 9217724 (32)92 08 20 (33) GB 
(71) ZENECA Limited, Londyn, GB 
(72) Levin Daniel 
(54) Sposób wytwarzania 

2-hydroksyaryloaldoksymów 
(57) Opisano sposób wytwarzania oksymu 2-hydroksyary-

loaldehydu, polegający na tym, że hydroksylaminę poddaje się 
reakcji z 2-hydroksyaryloaldehydem, prowadzonej w obecności 
związku metalu z grupy II, III, IVA lub VIA układu okresowego 
i/lub w takich warunkach, że 2-hydroksyaryloaldehyd jest co 
najmniej częściowo w postaci soli i/lub kompleksu metalu z 
grupy II, III, IVA lub VIA układu okresowego. 

Oksymy 2-hydroksyaryloaldehydów stosuje się jako ekstra-
henty w hydrometalurgicznym procesie odzyskiwania metali z rud. 

(30 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300037 (22)93 08 11 5(51) C07C 263/06 
(31) 92 1631 (32)92 08 13 (33) AT 
(71) Chemie Linz Gesellschaft m.b.H., Linz, AT 
(72) Hackl Kurt Alfred, Falk Heinz 
(54) Sposób wytwarzania izocyjanianów drogą 

rozkładu N,N,N'- trójpodstawionych 
moczników 

(57) Cechą sposobu jest, według wynalazku to, że N, N, 
N'-trójpodstawione moczniki o wzorze przedstawionym na ry
sunku, w którym Ri, R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają 
prostołańcuchowy, rozgałęziony !ub cykliczny, niepodstawiony 
albo przez grupę Ci-Cs-alkoksylową, przez ewentualnie podsta
wiony fenyl, przez chlorowiec lub przez inne, w warunkach 
stosowanej reakcji obojętne rodniki podstawiony rodnik C1-C24-
alkilowy, albo R2 i R3 razem tworzą heterocykliczny pierścień 
niearomatyczny, który ewentualnie może zawierać jeszcze dal
sze heteroatomy, poddaje się rozkładowi w środowisku obojęt
nego rozcieńczalnika, w podwyższonej temperaturze, na łatwo 
lotny izocyjanian o wzorze R1NCO i na trudno lotną, drugorzę-
dową aminę o wzorze R2R3NH, której temperatura wrzenia mie
ści się powyżej temperatury wrzenia tego izocyjanianu i powyżej 
stosowanej temperatury reakcji, po czym izocyjanian, za pomo
cą strumienia gazu nośnego, odbiera się u szczytu kolumny. 

Izocyjaniany stanowią grupę produktów pośrednich, 
stosowanych m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, w produ
kcji lakierów i środków ochrony roślin. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 299082 (22)93 05 26 5(51) C07C 275/00 
A61K 31/33 
A61K 31/17 

C07D 213/00 
(31)92 890050 (32)92 05 28 (33) US 
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US 
(72) Hamanaka Ernest S. 
(54) Nowe pochodne N-arylo- i 

N-heteroarylomocznika 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne N-arylo- i 

N-heteroarylomocznika i środki farmaceutyczne zawierające te 
związki. 

Nowe pochodne N-arylo- i N-heteroarylomocznika o 
ogólnym wzorze 1, w którym Q oznacza atom tlenu lub siarki, 
RT? oznacza grupę o wzorze -(CH2)n -(CR19R20)Z (CH2)rAr, w 
którym n oznacza zero lub liczbę całkowitą 1 -3, z oznacza zero 
lub 1, r oznacza zero lub liczbę całkowitą 1-4, a R19 i R20 

niezależnie oznaczają atom wodoru, ewentualnie chlorowcowa
ny Ci-C12-alkil, ewentualnie podstawiony arylo-Ci-Cs-alkil, C3-
Cs-cykloalkilo-Ci-Cs-alkil lub Ar, względnie R19 i R20 razem z 
atomem węgla, do którego są przyłączone tworzą pierścień 
C4-C7-cykloaikilowy albo skondensowany z pierścieniem ben
zenowym pierścień C5-C7 -cykloalkiiowy lub -heteroalkilowy, Ar 
oznacza określony pierścieniowy rodnik aromatyczny lub alki
lowy, R18 oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony Ci-Cs-
alkil, ewentualnie podstawiony Cs-Cs-cykloalkil, aryl lub ewentualnie 
podstawiony arylc~Ci-C4-alkil, a R1 oznacza określoną heterocykli
czną grupę zawierającą azot, względnie R1 oznacza podstawiony 
fenyl, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, stanowią 
inhibitory acylotransferazy acylokoenzym A:cholesterol i mogą sta
nowić substancję czynną środka farmaceutycznego stosowanego w 
inhibitowaniu działania ACAT u człowieka lub zwierzęcia. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300155 (22)93 0819 5(51) C07D 207/30 
(31)92 4227479 (32)92 08 20 (33) DE 
(71) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 

Radebeul, DE 
(72) Rolfs Andreas, Liebscher Jurgen, Unverferth 

Klaus, Faust Gottfried 
(54) Sposób wytwarzania nie podstawionych w 

położeniu-1 3-aminopiroli 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nie podsta

wionych w położeniu-1 3-aminopiroii o wzorze 1, w którym R1 

oznacza wodór, alkil, alkenyl, aryl, hetaryl, grupę nitrową, grupę 
cyjanową, acyl, alkoksykarbonyi, aminokarbonyl, aryloksykar-
bonyl lub grupę sulfonylową, R2 i R3 są jednakowymi lub różnymi 
podstawnikami i oznaczają wodór, rodniki arylowe lub alkilowe, które 
też mogą być podstawione przez heteroatomy, albo R2 i R3 razem 
tworzą mostek alkilowy, który też może zawierać iub być podstawio
ny przez heteroatomy, takie jak azot, tlen iub siarka, R4 i R5 są 
jednakowymi lub różnymi podstawnikami i oznaczają wodór, grupę 
alkoksykarbonylową, aminokarbonylową lub aminotiokarbonyiową, 
niepodstawiony lub podstawiony rodnik alkilowy lub arylowy bądź 
hetarylowy. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że sól 1,2-tia-
zoliową o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R3 bądź R2/R3, 
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R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, a X" oznacza anion z 
reszty kwasowej, wodorotlenek lub trójfluorometanosulfonian, 
poddaje się przekształceniu pierścienia korzystnie w obecności 
zasady. 

Związki te można stosować w przemyśle farmaceutycz
nym do produkcji leków o działaniu na ośrodkowy układ nerwo
wy, korzystnie o właściwościach przeciwdrgawkowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296065 (22)92 09 25 5(51) C07D 211/98 
(71) POLFA Rzeszowskie Zakłady 

Farmaceutyczne, Rzeszów 
(72) Żydzik Stanisław, Suśniak Janina 
(54) Sposób wytwarzania N/cis-2,6 

dwumetylo-piperydyno 
/-4-chloro-3-sulfamoilobenzamidu 

(57) Sposób wytwarzania N/cis-2,6-dwumety lo-piperydyno/-4 
- chloro-3-surfamoilobenzamidu/ o wzorze 1 polega na tym, że 
reakcję cis-amino-2, 6-dwumetylo-piperydyny z chlorkiem kwasu 
3-sułfamyIo-4-chlorobenzoesowego prowadzi się bezpośrednio w 
bezwodnym tetrahydrofuranie w temperaturze wrzenia mieszani
ny reakcyjnej, a otrzymany chlorowodorek zadaje się 10 - 25% 
roztworem wodnym amoniaku lub 5-10% roztworem wodnym 
kwaśnego węglanu sodu w temperaturze pokojowej i wytrąca 
wolny związek o wzorze 1. 

Oczyszczanie tego związku przeprowadza się poprzez 
jego krystalizację w mieszaninie etanol - metanol w stosunku 2,5 
: 1 . 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300561 (22) 93 10 01 5(51) C07D 213/8 
C07D 213/79 
C07D 213/89 
A61K 31/44 

(31) 92 4233124 (32) 92 10 02 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Weidmann Klaus, Bickel Martin, 

Gunzler-Pukall Volkmar, Bahringhaus 
Karl-Heinz 

(54) Estry kwasu acylosułfonamido- i 
sulfonamidopirydyno-2-karboksylowegooraz 
ich pirydyno-N-tlenki, sposób ich 
wytwarzania i środki lecznicze zawierające te 
związki 

(57) Estry kwasu acylosułfonamido- i sulfonamidopirydyno-
2 - karboksylowego oraz ich pirydyno-N-tlenki o ogólnym wzo
rze 1, charakteryzują się tym, że we wzorze 1 A oznacza R3 i B 
oznacza X-NR5R6 lub B oznacza R3 i A oznacza X-NR5R6 i X 
oznacza wiązanie pojedyncze lub -CO- oraz R , R2 i R3 są 
jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, /Ci-C6/-alkil, 
/Ci-CsAalkoksyl, atom chlorowca, zwłaszcza atom fluoru, chloru 
lub bromu, nitryl, hydroksyl, grupę aminową, ewentualnie jed
no- lub dwupodstawioną, R4 oznacza określony rodnik alkoholu 
R4OH, ^oznacza atom wodoru,/Ci-C6/-alkil lub określoną grupę 
N-ochronną R6 oznacza rodnik o wzorze -Y-[C-U]rD-W z wyjąt
kiem -SO2H, w którym Y oznacza -SO2- lub -CO-, C oznacza 
wiązanie lub rozgałęziony lub nierozgałęziony alifatyczny rodnik 
/Ci-Ci6/-a!kanodiylowy lub cykloalifatyczny /C3-C10/-alkanodiylo-
wy lub rozgałęziony lub nierozgałęziony rodnik /C2-Cie/-alkeno-
diylowy lub cykloalkenoďrylowy lub rodnik/Cz-CW-alkinodiylowy 
lub/C2-Ci6/-alkeninodiylowy, który każdorazowo może zawierać 
jedno lub więcej wiązań wielokrotnych C-C, U oznacza wiązanie 
lub atom wodoru lub rodnik z szeregu, w którego skład wchodzą 
następujące ugrupowania heteroatomów; -CO-, -O/CO/-, -/CO/-
O-, -/CO/NR-, -NR/CO/-, -O-, -SO-, -S02-, -NR-, w których R 
oznacza /Ci-Ca/-alkil lub atom wodoru, r oznacza 1, 2, 3 lub 4, 
D oznacza wiązanie lub atom wodoru lub określony rodnik, W 
oznacza wiązanie lub atom wodoru lub określony rodnik. 

Wynalazek obejmuje również środki lecznicze zawiera
jące estry kwasu acylosułfonamido- i surfonamidopirydyno-2-kar-
boksylowego oraz ich pirydyno-N-tlenki oraz sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, 

Związki będące przedmiotem wynalazku można stoso
wać jako środki lecznicze przeciw schorzeniom zwłóknienio-
wym oraz do leczenia zaburzeń przemiany materii kolegenu i 
substancji podobnych do kolegenu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 299872 (22) 92 10 09 5(51) C07D 231/10 
(62) 296208 
(31) 91 9112647 (32) 91 10 09 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC Agrochimie, Lion, FR 
(72) Chêne Alain, Peignier Raymond, Vers 

Jean-Pierre, Mortier Jacques, Cantegriî 
Richard, Croisât Denis 
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(54) Sposób wytwarzania pochodnych 
3-fenylopirazolu 

(57) Sposób wytwarzania fenopirazoli o wzorach 1 lub 1 a, w 
których X oznacza m.in. atom wodoru, atom chlorowca, grupę 
NO2, CN, SCN, alkilową C1-C4, alkenylową C2-C4, alkinylową 
C2-C4, alkoksylowąCi-C4, alkilotiowąCi-C4, fenylową, fenoksy-
lową, mono- lub dialkilo- lubfenyloaminową, alkilokarbonylową, 
karbamoilową, karboksylową, benzoilową, alkilosulfinylowąlub 
alkilosuifonylową; Y Î Z oznaczają m.in. atom wodoru, atom 
chlorowca, grupę OH, NO2, NO, CN, SCN, alkilową C1-C4, 
alkenylową C2-C4, alkinylową C2-C4, alkoksylową C1-C4, aikilo-
tiową C1-C4, fenylową, fenoksylową, mono- lub dialkilo- lub 
fenyloaminową, alkilokarbonylową, karbamoilową, karboksylo
wą, benzoilową, alkilosulfinylową lub alkilosuifonylową; Y i Z 
mogą także tworzyć mostek zawierający od 1 do 4 atomów, z 
których co najmniej jeden może być heteroatomem, ewentual
nie podstawionych, ewentualnie związanych podwójnym wiąza
niem z atomem tlenu, polega na reakcji fenopirazolu o wzorze 
2, w którym Y i Z oznaczają to samo, z czynnikiem chlorowcują
cym lub reakcji związku o wzorze 4 z bromem. 

Produkty tych reakcji są przydatne w rolnictwie jako 
fungicydy. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 299929 (22) 92 10 25 5(51) C07D 241/44 
A61K 31/495 

(31) 91 4135871 (32) 91 10 26 (33) DE 
92 4224200 17 07 92 DE 

(86) 9210 25 PCT/DE92/00895 
(87) 93 04 29 WO93/08173 PCT Gazette nr 11/93 
(71) Schering Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Huth Andreas, Schmiechen Ralph, Beetz 

Use, Schumann Ingrid, Turski Lechosław, 
Löschmann Peter Andreas, Stephens David 
Norman, Seideimann Dieter, Kruger Martin, 
Rahtz Dieter, Höíscher Peter 

(54) Pochodne chinoksaliny, ich wytwarzanie i 
stosowanie w lekach 

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych chinoksaliny o wzorze I, 

w którym R1 oznacza podstawione Ci-i2-a!kil, C2-i2-al-
kenyl, C2-12-alkinyl, C3-7-cykloalkil, a także -(CH2)n-C6-i2-aryl, 
który w rodniku arylowym lub alkilowym jest podstawiony albo 
-(CH2)n-hetaryl, który w rodniku hetarylowym lub alkilowym jest 
podstawiony, R4 oznacza wodór, podstawione C i -12-alkil, C2-12-
alkenyl, C2-i2-alkinyl, atakże -(CH2)n-Ce-i2-aryl, który w rodniku 
arylowym lub alkilowym jest podstawiony albo -(CH2)n-het-aryl, 
który w rodniku hetarylowym lub alkilowym jest podstawiony, 
symbole R5, R6, R7 i R8 są jednakowe lub różne i oznaczają 
wodór, chlorowiec, grupę nitrową, NR9R10, NHCOR11, SO2R , 
grupę C3-7-cykloalkoksylową, COR13, grupę cyjanową, CF3, 
C i-e-alkil, grupę Ci-4-alkoksylową albo imidazol ewentualnie 
podstawiony grupą cyjanową, C i-4-alkilem lub -COO-Oi-6-alki-
lem, albo R i R6 lub R i R8 stanowią dokondensowany pierścień 
benzenowy, R9 i R10 są jednakowe lub różne i oznaczają wodór, 
C i-4-alkil lub razem z atomem azotu tworzą nasycony 5- lub 
6-członowy pierścień heterocykliczny, który może zawierać dal
szy atom tlenu, siarki lub azotu, R11 oznacza Ci-6-alkil lub fenyl, 
R oznacza wodór, C i -4-alkil, Nhfe, N(Ci-4-alkil)2, a R13 oznacza 
grupę hydroksylową, Ci-4-a!koksylową, C i-6-alkil lub NF^R10 

oraz izomery lub sole tych związków oraz dotyczy wytwarzania 
tych związków i ich stosowania w lekach. 

Pochodne chinoksaliny mają powinowactwo do recep
torów Quisqualate i nadają się jako leki do terapii chorób 
ośrodkowego układu nerwowego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 299869 (22)93 07 29 5(51) C07D 401/02 
A01N 47/28 

(31) 92 2402 (32) 92 07 30 (33) CH 
93 313 02 02 93 CH 

(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Föry Werner, Schurter Rolf 
(54) Pirydylosulfonylomoczniki 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pirydyiosuifonyiomoczników, 

sposobu ich wytwarzania, nadto dotyczy środka chwastobójczego 
oraz sposobu zwalczania niepożądanego wzrostu roślin, zwłaszcza 
selektywnego zwalczania chwastów. Nowe (cyklopropylotriazynylo-
i cyklopropylopirymidynylo)- pirydylosulfonylomoczniki są objęte 
wzorem 1, w którym R i Ri niezależnie od siebie oznaczają wodór 
lub metyl, R2 oznacza metyl, grupę metoksylową lub etoksylową, a 
E oznacza azot lub grupę metynową przy czym związki te mogą 
występować w postaci soli dopuszczalnych agrochemicznie. Spo
sób wytwarzania związków o wzorze 1, według wynalazku polega 
na tym, że albo a) 2-pirydylosurfonamid, w obecności zasady, 
poddaje się reakcji z N-2-pirymidynylo- lub N-2-triazynylokarba-
minianem, albo b) 2-pirydylosulfonamid, ewentualnie w obe
cności zasady, poddaje się reakcji z 2-aminopirymidyną lub 
-triazyną albo c) chlorek 2-pirydylosulfonyIu, ewentualnie w 
obecności zasady, w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, 
poddaje się reakcji z cyjanianem metalu o wzorze 0=C=N"M + , 
w którym M + oznacza kation amoniowy, fosfoniowy, sulfoniowy 
lub litowcowy, i z 2-aminopirymidyną lub-triazyną albo d) 2-piry
dylosulfonamid, ewentualnie w obecności zasady, poddaje się 
reakcji z izocyjanianem 2-pirymidynylu lub 2-triazynylu. 

Cechą środka chwastobójczego jest według wynalazku 
to, że zawiera on nowy związek o omówionym wyżej wzorze 1. 

Nowe substancje czynne wykazują silne, selektywne 
właściwości chwastobójcze. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300514 (22) 93 09 27 5(51) C07D 401/04 
A61K 31/445 

(31) 92 9211550 (32)92 09 28 (33) FR 
(71) SYNTHELABO,LePlessis-Robinson,FR 
(72) Jegham Samir, TN; Defosse Gerard, FR; 

Purcell Thomas, GB 
(54) Nowe pochodne piperydyny, sposób ich 

wytwarzania, lek i środek farmaceutyczny 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne piperydy

ny o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru, albo 
grupę (C1-C6)alkilową prostą lub rozgałęzioną, Ra oznacza atom 
wodoru albo grupę (Ci-Cs) alkilową prostą lub rozgałęzioną, a Z 
i Zi niezależnie oznaczają atom wodoru, atom chloru, grupę 
hydroksylową, grupę aminową, grupę nitrową, grupę hydro-
ksymetylową, grupę (Ci-C2)-aikilową, grupę (Ci-Cs)alkoksylo-
wą, grupę (Ci-C5)-alkoksykarbonylową prostą lub rozgałęzioną 
albo grupę arylo(Ci-C2)alkoksylową, przy czym Z znajduje się 
w pozycji 4, 6 lub 7, a Z i Zi nie mogą oznaczać równocześnie 
atomu wodoru, a także ich sole addycyjne z kwasami farmaceu
tycznie dopuszczalnymi. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się w reakcji odpowiedniej 
pochodnej benzirnidazolu z odpowiednią pochodną piperydy
ny. 

Związki te stanowią leki lub środki farmaceutyczne, w 
połączeniu z odpowiednią zaróbką. Można je stosować do 
leczenia i zapobiegania chorobom związanym z udziałem re
ceptorów serotoninergicznych. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300515 (22)93 09 27 5(51) C07D 401/04 
A61K 31/445 

(31)92 9211551 (32)92 09 28 (33) FR 
(71) SYNTHELABO, Le Plessis-Robinson, FR 
(72) Jegham Samir, TN; Angel Itzchak, IL; 

Purceîl Thomas, GB; Schoemeker Johannes, 
NL 

(54) Nowe pochodne piperydyny, sposób ich 
wytwarzania, lek i środek farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne piperydy
ny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru albo 
grupę (C1-C6) alkilową prostą lub rozgałęzioną, a Ar oznacza 
grupę fenylową, ewentualnie podstawioną jednym lub większą 
liczbą podstawników wybranych spośród atomów chlorowców 
i grup aminowej, (C1-C2) alkoksylowej i (Ci-C3)cyk!oalkito (Ci-
C2)alkoksylowej, albo grupę heteroaryiową, z wyjątkiem związ
ków gdzie R oznacza atom wodoru, a Ar grupę fenylową lub 
4-chlorofenylową oraz ich sole addycyjne z kwasami farmaceu
tycznie dopuszczalnymi. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się w reakcji związku o 
wzorze Ar-C(=0)-X, w którym X oznacza atom chlorowca lub 
grupę hydroksylową, z odpowiednią pochodną piperydyny. 

Związki te stanowią leki lub środki farmaceutyczne, w 
połączeniu z odpowiednią zaróbką. Można je stosować do 
leczenia i zapobiegania chorobom związanym z udziałem re
ceptorów 5-HT3 i 5-HT4. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300235 (22)93 08 30 5(51) C07D 401/14 
(31)92 939204 (32)92 09 01 (33) US 
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US 
(72) Allen Douglas J.M., Busch Frank R., Diroma 

Sabeto A, Godek Dennis M. 
(54) Jednowodzian chlorowodorku 

5-{2-/4-(l,2-benzoizotiazolilo-3)-l-
piperazynylo/etylo}-6-chloro-l,3-dihydro-2H-i 
ndolonu-2 

(57) Przedmiotem wynalazku jest jednowodzian chlorowodorku 
5-{2-[4-(1,2-benzoizotiazolilo-3)-1-piperazynylo]etylo} - 6-chloro-1,3-
dihydro-2H-indolonu-2, sposób jego wytwarzania oraz zawierająca 
go kompozycja farmaceutyczna 

Związek ten ma korzystne właściwości przydatne do 
wytwarzania środka neuroleptycznego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 296110 (22)92 09 29 5(51) C07D 403/12 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Dobosz Maria, Rękas-Szylar Jolanta 
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych 

3-amino-[3-(l,2,4-triazolilo)]4-podstawionych 
A -l,2,4-triazolino-5-tionu 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 3-amino-[3-
(1,2,4 - triazolilo)]4-podstawionych A2-1,2,4 -triazolino-5-tionu 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę: C6H5, p-
CH3CeH4, m-OCH3C6H4, p-OCH3C6H4, p-BrC6H4, p-IC6H4, p-
NO2C6H4, 2,4-(CH3)2C6H3, I-C10H7, C6H5CH2, CH2COOC2H5 

polega na tym, że poddaje się reakcji jodowodorek 1-amino-3(3-
amino-1, 2, 4-triazolilo) guanidyny z odpowiednimi izotiocy-
janianami. Reakcję prowadzi się w stopie w temperaturze 70 -
90°C przez około 6 - 1 5 godzin lub w bezwodnym etanolu w 
temperaturze wrzenia rozpuszczalnika przez około 4 - 8 godzin. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300016 (22)93 08 09 5(51) C07D 405/12 
A61K 31/33 

(31) 92 4226527 (32) 92 08 11 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrânkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Böttcher Henning, Seyfried Christoph, 

Greiner Hartmut, Bartoszyk Gerd 
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(54) Pochodne 1,4-benzodioksanu, sposób ich 
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i 
sposób jego wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 1,4-benzodio-
ksanu o wzorze 1 i ich soli, sposobu wytwarzania tych nowych 
związków oraz preparatu farmaceutycznego zawierającego je i 
sposobu jego wytwarzania. 

Cechą sposobu wytwarzania wolnych i ewentualnie 
przekształconych w sole nowych związków o wzorze 1, w którym R1 

oznacza H lub A, Ar oznacza niepodstawiony albo jedno- lub dwu
krotnie przez A, F, Cl, Br, J, CN, OH i/lub OA lub przez grupę 
metylenodwuoksylową podstawiony rodnik fenylowy, A oznacza 
alkil o 1-6 atomach węgla, a m i n niezależnie od siebie ozna
czają liczbę 1 lub 2, jest zgodnie z niniejszym wynalazkiem to, 
że związek o wzorze 2, w którym m ma wyżej podane znaczenie, 
a X oznacza Cl, Br, J, OH lub reaktywną, funkcyjnie przekształ
coną grupę -OH, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, 
w którym R1, Ar i n mają wyżej podane znaczenia, albo że 
związek o wzorze 4, w którym R i m mają wyżej podane 
znaczenia, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 5, w 
którym Ar, n i X mają wyżej podane znaczenia, albo że związek 
właściwie odpowiadający wzorowi 1, lecz jednak zamiast jedne
go lub wielu atomów wodoru zawierający jedną lub wiele grup 
ulegających redukcji i/iub zawierający jedno lub wiele dodatko
wych wiązań -C-C i/lub -C-N, traktuje się środkiem redukującym 
albo że związek odpowiadający właściwie wzorowi 1, lecz jed
nak zamiast jednego lub wielu atomów wodoru zawierający 
jedną lub wiele grup ulegających solwolizie, traktuje się środ
kiem solwolizującym, i/albo że drugorzędową aminę o wzorze 
1 (R1 = H) ewentualnie przekształca się drogą alkilowania w 
trzeciorzędową aminę o wzorze 1 (R1 = A) i/albo że grupę Ar 
przekształca się w inną grupę Ar i/albo że otrzymaną zasadę o 
wzorze 1 przekształca się na drodze traktowania kwasem w 
jedną z jej soli. 

Nowe pochodne 1,4-benzodioksanu oraz ich sole moż
na stosować do wytwarzania leków i leczenia chorób ośrodko
wego układu nerwowego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 299755 (22)93 07 21 5(51) C07D 413/06 
(31) 92 2315 (32)92 07 22 (33) CH 
(71) Ciba Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Maienfisch Peter, Gsell Laurenz 
(54) Pochodne oksadiazyny 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych oksadiazyny, 

sposobu ich wytwarzania, środka szkodnikobójczego zawie
rającego te związki oraz sposobu wytwarzania go, a także 
sposobu zwalczania szkodników przy użyciu tych środków. 

Nowe związki obejmuje wzór 1, w którym A oznacza 
niepodstawiony albo jedno- po czterokrotnie podstawiony, aro

matyczny lub niearomatyczny, jednopierścieniowy lub dwupier-
ścieniowy rodnik heterocykliczny, R oznacza wodór, Ci-C6-alkil, 
fenylo-C1-C4-alkil, C3-C6-cykloalkil, C2-C6-alkenyl lub Ca-Ce-al-
kinyl, a X oznacza grupę N-NO2 lub N-CN, przy czym związki te 
mogą występować ewentualnie też jako tautomery, każdorazo
wo w wolnej postaci lub w postaci soli. 

Cechą sposobu wytwarzania jest, według wynalazku to, 
że a) związek o wzorze 2, w którym symbole A, R i X mają 
znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, poddaje się reakcji 
z formaldehydem lub paraformaldehydem, albo b) w przypadku 
wytwarzania związku o wzorze 1, w którym R ma znaczenie inne 
niż atom wodoru, poddaje się reakcji, np. według wariantu a) 
lub c) otrzymany związek o wzorze 1, w którym R oznacza 
wodór, korzystnie w obecności zasady, ze związkiem o wzorze 
Y-R, w którym R ma z wyjątkiem wodoru, znaczenia podane przy 
omawianiu wzoru 1, a Y oznacza grupę ewakuowaną, albo c) 
związek o wzorze 4, w którym R i X mają znaczenia podane przy 
omawianiu wzoru 1, korzystnie w obecności zasady, poddaje 
się reakcji ze związkiem o wzorze A-CH2-Y w którym A ma 
znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, a Y oznacza grupę 
ewakuowaną, i/albo w razie potrzeby, otrzymany związek o 
wzorze 1 przeprowadza się w inny związek o wzorze 1. 

Cechą środka jest według wynalazku to, że zawiera on 
jako substancję czynną co najmniej jeden związek o wyżej 
omówionym wzorze 1 lub ewentualnie tautomer tego związku, 
każdorazowo w postaci wolnej lub w postaci soli. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 299689 (22) 93 07 15 5(51) C07D 417/04 
C07D 417/14 
A61K 31/54 

(31) 92 4223537 (32) 92 07 17 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Jonas Rochus, Lues Ingeborg, Minek 

Klaus-Otto, Klocków Michael 
(54) Nowe pochodne tiadiazynonu i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych tiadiazynonu 

i ich soli, sposobu ich wytwarzania oraz preparatu farmaceuty
cznego i sposobu jego wytwarzania. 

Nowe związki obejmuje wzór 1, w którym każdy z sym
boli R1 i R2 niezależnie od siebie oznacza H lub A, R3 oznacza 
H, A lub Ac, R4 oznacza H, A, cykioalkil o 3 - 7 atomach węgla, 
Ar lub Ar-alk, R5 oznacza Ar lub Het, A oznacza alkil o 1 - 8 
atomach węgla, Ac oznacza A-CO-, Ar-CO-, Ar-alk-CO-, A-O-CO-
lub A-NH-CO-, -alk oznacza alkilen o 1 - 5 atomach węgla, Ar 
oznacza niepodstawiony albo jedno-, dwu- lub trzykrotnie pod
stawiony rodnik fenyiowy, Het oznacza nasycony lub nienasyco
ny 5- lub 6-członowy rodnik heterocykliczny o 1 - 4 atomach-N, -O 
i/lub -S, który może jedno- lub dwukrotnie być podstawiony, a n 
oznacza liczbę 2, 3 lub 4. 

Cechą sposobu wytwarzania nowych pochodnych tia
diazynonu o wzorze 1 i ich soli jest według wynalazku to, że 
związek o wzorze 2, w którym R1, R2, R3 i n mają wyżej podane 
znaczenie, ooddaje się reakcji z imidochlorkiem R -CC!=NR4, 
w którym R i R5 mają wyżej podane znaczenie, albo że keton o 
wzorze 4, w którym R , R , R4, R5 i n mają wyżej podane 
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znaczenie, a Hal oznacza Cl, Br lub J, poddaje się reakcji ze 
związkiem H2N-NH-CS-OR, w którym R oznacza alkil o 1 - 5 
atomach węgla lub równoważnik kationu metalu lub kationu 
amoniowego, albo że w przypadku wytwarzania związku o 
wzorze 1, w którym R4 oznacza H, traktuje się środkiem hydro-
lizującym lub hydrogenolizującym odpowiedni związek, który 
jednak zamiast R4 zawiera grupę zabezpieczającą aminę, albo 
że w przypadku wytwarzania związku o wzorze 1, w któn/m R4 

oznacza H, poddaje się reakcji związek chlorowcomagnezowy 
o wzorze 6, w którym R1, R2, R3, Hal i n mają wyżej podane 
znaczenie z nitrylem R5-CN, w którym R5 ma wyżej podane 
znaczenie i otrzymany produkt następnie hydrolizuje się, albo 
że związek R5-CN, w którym R1, R2, R , R5 i n mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje sję reakcji z acylową lub alkilową pochodną 
R3 -Hal, w którym R3 oznacza A lub Ac, a Hal ma poprzednio 
podane znaczenie, albo że w pochodnej tiadiazynonu o wzorze 
1, jeden lub oba rodniki R4 i/lub R5 przekształca się w inny lub 
inne rodniki R4 i/lub R5, i/lub otrzymaną zasadę o wzorze 1 
przekształca się na drodze traktowania kwasem w jedną z jej soli 
addycyjnych z kwasem. Związek o wzorze ,1 możnateż otrzymać 
poddając związek o wzorze 8 reakcji z R3 -Hal. 

Te nowe pochodne tiadiazynonu wykazują działanie 
przeciwarytmiczne i nadają się do zwalczania schorzeń serco-
wo-naczyniowych. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 300523 (22) 93 09 28 5(51) C07F 9/38 
(31)92 953015 (32)92 09 29 (33) US 
(71) Union Carbide Chemicals and Plastics 

Technology Corporation, Danbury, US 
(72) Babin James Edward, Maher James Michael, 

Biliig Ernst 
(54) Sposób stabilizowania ligandów 

fosforynowych 
(57) Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu stabilizowania 

ligandów fosforynowych przeciw rozkładowi zachodzącemu w 
homogenicznej mieszaninie reakcyjnej zawierającej katalizator, 
stanowiący metal przejściowy z grupy Viii układu okresowego 
pierwiastków i ligand fosforynowy, przy czym wspomniany spo
sób obejmuje dodanie do mieszaniny reakcyjnej epoksydu w 
ilości od 0,001 do 5% wag w przeliczeniu na ciężar całkowity 
mieszaniny reakcyjnej. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 299817 (22) 92 10 08 5(51) C09B 67/28 

(31) 91 775672 (32) 911011 (33) US 

(71) SandozLtd., Bazylea, CH 
(86) 9210 08 PCT/EP92/02319 
(87) 93 0415 WO93/07221 PCT Gazette nr 10/93 
(72) Mészáros Laszlo A. 
(54) Kompozycje zawierające barwniki siarkowe i 

ich wytwarzanie 
(57) Wyjściowy barwnik siarkowy poddaje się obróbce w 

wodnym środowisku redukującym, korzystnie w wodnej miesza
ninie zasady i cukru redukującego, z utworzeniem roztworu, 
który następnie poddaje się utlenianiu, w wyniku czego powsta
je gęsta zawiesina cząstek barwnika o polepszonych właściwo
ściach, którą można poddać obróbce prowadzącej do otrzyma
nia subtelnych zawiesin barwnika siarkowego o regulowanym, 
wąskim zakresie wielkości cząstek. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 296152 (22) 92 10 02 5(51) C09D 5/25 
H01B 3/30 

(71) Politechnika Wrocławska, Wroclaw 
(72) Czarczyńska Henryka, Licznerski Benedykt, 

Dziedzic Andrzej, Gasperowicz Aleksandra, 
Wojcieszonek Marek 

(54) Pasta rezystywna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta rezystywna, stoso

wana do produkcji elementów grzejnych i rezystorów grubowar
stwowych. 

Pasta składa się z 10 - 70 części wagowych nitrocelulozy 
plastyfikowanej ftalanem dwubutylu, 5 - 80 części wagowych 
wypełniacza węglowego oraz 10 - 40 części wagowych rozpusz
czalnika organicznego, który stanowi acetylooctan etylu. Stosu
nek wagowy nitrocelulozy do ftalanu butylu wynosi 95:5 - 60:40. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299670 (22) 93 07 14 5(51) C09D 135/00 
(31) 92 4223183 (32) 92 07 15 (33) DE 

92 4223182 15 07 92 DE 
(71) Herberts Gesellschaft mit besehrânkter 

Haftung, Wuppertal, DE 
(72) Bederke Klaus, Dücoffre Volker, Gráf Knut, 

Schubert Walter 
(54) Wodny, termoutwardzalny grodek 

powłokowy i sposób jego wytwarzania 
(57) Wodny, termoutwardzalny środek powłokowy zawiera: 

A) 38,5 - 80% wagowych jednego lub wielu błonotwórczych 
kopolimerów i/lub kokondensatów, które są emulgowalne w 
wodzie lub w wyniku zobojętnienia zasadami są rozpuszczalne 
w wodzie, B) 0-25,5% wagowych jednego iub wielu oligomerów 
poliestrowych C) 3,5 - 40% wagowych jednego lub wielu środ
ków sieciujących z żywic aminowych, D) 0,5 - 28% wagowych 
jednego lub wielu poliizocyjanianów blokowanych, przy czym 
procenty wagowe składników A)-D) zawsze dotyczą mas ciał 
stałych z żywic i sumują się do 100% wagowych, jak również 
wodę i ewentualnie jeden lub wiele rozpuszczalników organicz
nych, pigmentów, wypełniaczy i/lub zwykłych lakierniczych sub
stancji pomocniczych i dodatkowych. 

Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarznia tego 
środka powłokowego. 

(20 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 296021 (22) 92 09 22 5(51) C09J 133/00 
(71) PRONIT Zakłady Tworzyw Sztucznych im. 

Bohaterów Studzianek, Pionki 
(72) Sękowska Halina, Drozd Teresa, Kuc 

Tadeusz, Pietrzyk Barbara 
(54) Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych, 

zwłaszcza z polichlorku winylu 
(57) Klej składa się z 25 - 45 części wagowych dyspersji 

winylowo-etylenowo-akrylowej o zawartości 60 procent terpoli-
meru, 15-19 części wagowych roztworu żywic o zawartości 70 
procent kalafonii i żywicy kumaronowo-indenowej, 30 - 40 czę
ści wagowych kompozycji napełniaczy mineralnych składającej 
się z piasku drobno-ziarnistego, kredy i kaolinu oraz do 16 
części wagowych wody lub wodnego roztworu glikolu etyleno
wego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296012 (22) 92 09 21 5(51) C09K13/02 
(75) Spisak Wojciech, Opole; Idzik Jerzy, Opole; 

Kossakowski Andrzej, Opole; Trenczek 
Piotr, Opole 

(54) Mieszanina reakcyjna do rozpuszczania 
osadów, zwłaszcza w przewodach 
kanalizacyjnych, syfonach, studzienkach i 
innych urządzeniach przepływowych 

(57) Mieszanina udrażniająca zawiera od 0,5 do 10% meta
licznego glinu, od 5 do 35% azotanu sodu lub potasu, od 0,2 do 
1% detergentu, a uzupełnienie do 100% stanowi wodorotlenek 
sodu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 296123 (22) 92 09 29 5(51) C10K 3/04 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 
(72) Zieliński Henryk, Ściążko Marek, Laska 

Andrzej, Czaplicki Andrzej, Smółka 
Wojciech, Bryczkowski Andrzej, Kaczmarzyk 
Grzegorz 

(54) Sposób suchego oczyszczania i ochłodzenia 
gorącego gazu zawierającego związki 
chlorowe, fluorowe, pyły oraz pary substancji 
smołowych i urządzenie do suchego 
oczyszczania i chłodzenia gorącego gazu 
zawierającego związki chlorowe, fluorowe, 
pyły oraz pary substancji smołowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób suchego oczysz
czania i chłodzenia gorącego gazu zawierającego związki chlo
rowe, fluorowe, pyły oraz pary substancji smołowych w złożu 
fluidalnym utworzonym z akceptora wapniowego oraz reaktor 
do stosowania tego sposobu. 

Reaktor fluidalny, w którym prowadzony jest proces 
składa się z dolnej strefy chemisorpcji (1), górnej strefy adsorpcji 
(2) z umieszczonym w niej przeponowym wkładem chłodzącym 
(4). Strefy te oddzielone są od siebie przegrodą rozdzielającą 
(3). 

Wprowadzony do dolnej strefy chemisorpcji (1) zanie
czyszczony gorący gaz oraz akceptor wapniowy tworzą w niej 
fluidalne złoże fontannowe o temperaturze wyższej od tempera
tury kondensacji substancji smołowych. 

Przeniesiony do górnej strefy adsorpcji (2) częściowo 
zużyty chemicznie akceptor wapniowy tworzy w niej przeponowo 
chłodzone złoże fluidalne o temperaturze niższej od temperatury 
kondensacji substancji smołowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296068 (22)92 09 25 5(51) C10M 169/04 
(71) Śląskie Zakłady Rafineryjne, 

Czechowice-Dziedzice 
(72) Paluch Jan 
(54) Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki 

skrawaniem stali nierdzewnych 
(57) Ciecz chłodząco-smarująca składa się z: 60 do 65 czę

ści wagowych oleju mineralnego o lepkości kinematycznej 25 
do 29 mm /s w temperaturze 50°C, 25 do 29 części wagowych 
destylatu oleju maszynowego o lepkości kinematycznej 11 do 
12,5 mm2/s w temperaturze 50CC, 9 do 11 części wagowych 
siarkowanego estru metylowego kwasów tłuszczowych lub siar
kowanych kwasów tłuszczowych, 0,4 do 0,6 części wagowych 
siarki elementarnej oraz 0,2 do 0,3 części wagowych chloropa-
rafiny o zawartości chloru 40%. 

Stosunki wagowe obu stosowanych olejów dobiera się 
tak, aby wypadkowa lepkości wynosiła 18 do 21 mm /s w 
temperaturze 50°C. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 296137 (22) 92 10 02 5(51) C10M 169/04 
(71) Centralne Laboratorium Naftowe, 

Warszawa; Rafineria Gdańska S.A., Gdańsk 
(72) Szczawnicka Elżbieta, Broniszewski 

Mieczysław, Cieślak Małgorzata, Nyc Maria, 
Palczewska Bogumiła, Andruk Tadeusz, 
Ogrodowska Józefa, Dyrka Włodzimierz, 
Lipowicz Mariusz, Dudek Andrzej, Kącki 
Ryszard, Ankiewicz Stanisław, Naruszewicz 
Krzysztof 

(54) Olej do tłokowych sprężarek powietrza 
(57) Olej zawiera 98.80 do 99.25 części masowych oleju 

bazowego o lepkości kinematycznej 3 do 15 mm2/s w tempera
turze 100°C oraz następujące dodatki uszlachetniające: 0,5 do 
0,6 części masowych bezpopiołowego inhibitora utleniania typu 
aminowego (mieszanina związków aminowych i siarkowo-fosfo-
rowych), 0,2 do 0,5 części masowych bezpopiołowego inhibito
ra utleniania typu fenolowego (mieszanina trzeciorzędowych 
butyiofenoli), 0,03 do 0,06 części masowych inhibitora rdzewie
nia (ester kwasu alkenylobursztynowego) i 0,02 do 0,04 części 
masowych pasywatora miedzi typu triazoiu. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 297417 (22)93 01 14 5(51) C10M 175/00 
(31) 92 002271 (32)92 09 30 (33) IT 
(71) VISCOLUBEITALIAŇAS.p.A.,Pieve 

Fissiraga, IT 
(72) Minana Jose Antonio Gomez, Schieppati 

Renato, Giovanna Fabio Dalia 
(54) Sposób oczyszczania olejów przepracowanych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ole

jów przepracowanych, w którym oleje zostają najpierw poddane 
wstępnemu działaniu odczynnika zasadowego, po czym nastę
puje proces destylacji próżniowej (preflash) w celu wyelimino
wania wody i najbardziej lotnych frakcji, a wreszcie poddaje się 
je złożonemu procesowi destylacji frakcyjnej i oczyszczania z 
polimerów wielkocząsteczkowych i metali ciężkich przeprowa
dzanemu w jednej i tej samej kolumnie z wypełnieniem w celu 
otrzymania jednej lub kilku frakcji olejów oczyszczonych. Od
dzielanie od wielkocząsteczkowych polimerów i od metali cięż
kich następuje razem, w fazie ciężkiej olejów z dna kolumny, za 
pomocą rozpylania cyklonowego. 

Oleje oczyszczone są następnie poddawane odpowied
niej obróbce odbarwiającej i nadają się do używania jako oieje 
bazowe do produkcji olejów smarowych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 296099 (22) 92 09 28 5(51) CUD 1/83 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierżyn-Koźle 
(72) Jagiełło Ryszard, Twardochleb Bożena, 

Pokorska Zofia, Przondo Jan, Dreksa 
Władysław, Ziółkowska Hanna, Gryta 
Ryszard, Budyński Kazimierz 

(54) Środek do mycia rąk i sposób wytwarzania 
środka do mycia rąk 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do mycia rąk i 
sposób wytwarzania środka do mycia rąk. 

Środek składa się z 6,0 - 9,0 części wagowych miesza
niny soli sodowych kwasu alkilobenzenosulfonowego i siarcza
nowanych alkoholi łojowych, 1-3 części wagowych oksyetylo-
wanego 8 molami tlenku etylenu nonylofenolu, 2,0 - 3,0 części 
wagowych etanoloamidu kwasów tłuszczowych, 3,0-5,0 części 
wagowych kwasów tłuszczowych zawierających powyżej 16 
atomów węgla w cząsteczce, 0,5 - 2,0 części wagowych soli 
sodowej sulfonowanego alkilofenolu etoksylowanego 6 molami 
tlenku etylenu, 0,1 -1,0 części wagowych N-tlenku N,N-di/polio-
ksyetyleno/alkiloaminy o ciężarze cząsteczkowym 780, 2,0 - 4,0 
części wagowych soli sodowej karboksymetylocelulozy, 0,2 -
1,0 części wagowych ługu sodowego, 0,15 - 0,3 części wago
wych estru metylowego i/lub etylowego i/lub propylowego kwa
su p-hydroksy-benzoesowego, 0,1 - 0,2 części wagowych środ
ka zapachowego oraz wodę do 100 części wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296100 (22) 92 09 28 5(51) CUD 1/83 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierźyn-Koźle 
(72) Jagiełło Ryszard, Pokorska Zofia, 

Sabatowski Józef, Koszarny Jerzy, 
Twardochleb Bożena, Kobyłko Sabina, 
Ziółkowska Hanna 

(54) Pasta do mycia rąk i sposób wytwarzania 
pasty do mycia rąk 

(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta do mycia rąk i spo
sób wytwarzania pasty do mycia rąk. 

Pasta składa się z 6,0 - 8,0 części wagowych mieszaniny 
soli sodowych kwasu alkilobenzenosulfonowego i siarczanowa
nych alkoholi łojowych, 1,0- 2,0 części wagowych oksyetylowa-
nego 8 molami tlenku etylenu nonylofenolu, 2,0 - 3,0 części 
wagowych etanoloamidu kwasów tłuszczowych, 4,0 - 6,0 części 
wagowych kwasów tłuszczowych zawierających powyżej 16 
atomów węgla w cząsteczce, 2,0 - 5,0 wagowych wodnego 
roztworu wysokocząsteczkowego kopolimeru akrylowego o za
wartości od 5 - 10% wagowych suchej masy, 2,0 - 4,0 części 
wagowych trójpoiifosforanu sodowego, 0,3 - 1,0 części wago
wych Ń-tlenku N,N-di/polioksyetyleno/alkiloaminy o ciężarze 
cząsteczkowym 780, 0,2 - 0,8 części wagowych wodorotlenku 
metalu ziem alkalicznych, 0,1 - 0,3 części wagowych estru 
metylowego i/lub etylowego i/lub propylowego kwasu p-hydro-
ksybenzoesowego, 0,1 - 0,2 części wagowych środka zapacho
wego oraz wody do 100 części wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296015 (22) 92 09 21 5(51) CUD 3/37 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierźyn-Koźle 
(72) Bereś Janusz, Dreksa Władysław, Powierza 

Wanda, Chmura Genowefa, Supeł Roman 
(54) Kompozycja czyszcząca 
(57) Kompozycja składa się z 1 - 20% wagowych polimerów 

kwasu akrylowego stanowiących mieszaninę produktów mało-
cząsteczkowych o średniej masie cząsteczkowej 1 - 20000 i 
wielkocząsteczkowych o średniej masie cząsteczkowej powyżej 
100000, przy czym stosunek wagowy produktów małocząstecz-
kowych do produktów wielkocząsteczkowych wynosi jak 1:0,1-
10, 0-20% wagowych detergentów, 0-10% wagowych poiieterów, 
0-10% wagowych kwasów organicznych, 0-0,2% wagowego sub
stancji zapachowych, 0-0,25% wagowego barwników i wody sta
nowiącej uzupełnienie do 100% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300537 (22) 93 09 29 5(51) C12N 9/00 
C12P 21/00 

(31)92 955539 (32)9210 01 (33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Atkinson Paul Robert, Hilton Matthew 

Dale, Lambooy Peter Karl 
(54) Enzym dDAP, sposób usuwania 

dwupeptydów z końca aminowego 
prekursorowych polipeptydów i sposób 
wyodrębniania enzymu dDAP 

(57) Nowa dipeptydyloaminopeptydaza wyizolowana jest z 
komórkowej pleśni śluzowej, Diety ostelium discoideum.Ten nowy 
enzym DAP, dDAP, wykazuje aktywność w pewnym stopniu po
dobną do aktywności enzymów DAP-I i DAP-III. Wyodrębnia się go 
odzyskując z ciekłej hodowii Dictyostelium diseoideum brzeczkę 
nie zawierającą komórek i oczyszczając ją metodami chromato
grafii. 

Sposób stosowania enzymu dDAP do usuwania dwu
peptydów z N-końca prekursorowych białek i peptydów otrzy
mywanych technikami rekombinacji DNA charakteryzuje się 
tym, że kontaktuje się prekursorowy polipeptyd z enzymem 
dDAP w warunkach pozwalających na ujawnienie się aktywno
ści enzymu w kierunku sekwencyjnego usuwania dwupeptydów 
z końca aminowego polipeptydu prekursorowego, 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300194 (22) 93 08 25 5(51) C12N 15/19 
A61K 48/00 

(31)92 935770 (32)92 08 26 (33) US 
(71) F.Hoffman-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Karasiewicz Robert, Nalin Carlo, Rosen 

Perry 
(54) Koniugat interferonu, sposób jego 

wytwarzania i zawierająca go kompozycja 
farmaceutyczna 

(57) Wynalazek dotyczy fizjologicznie czynnych, rozpuszczal
nych w wodzie koniugatów glikolu polietylenowego z interferonem 
o wzorze 1 oraz nowych związków typu glikolu polietylenowego, 
których można użyć do wytworzenia koniugatów (wzory 2 i 3). 
We wzorze 1 R oznacza niższą grupę alkilową, R , R2, R3 i R4 

oznaczają H lub niższą grupę alkilową, m oznacza liczbę cał
kowitą > 1, aż do liczby dostępnych grup aminowych w interfe
ronie, W oznacza O lub NH, x oznacza liczbę całkowitą od 1 do 
1000, każdy z symboli y i z oznacza liczbę całkowitą od 0 do 
1000, a suma x, y i z wynosi 3 do 1000 z tym, że co najmniej 
jeden spośród symboli R, R2, R3 i R4 oznacza niższą grupę 
alkilową. 

Sposób wytwarzania koniugatu polega na reakcji związ
ków o wzorze 2 lub 3,z interferonem i wyodrębnieniu koniugatu. 

Wynalazek obejmuje również kompozycje farmaceutycz
ne zawierające koniugat służące do leczenia zaburzeń immuno-
modulatorowych. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 301012 (22) 93 02 03 5(51) C12P 21/00 
A61K 35/74 

(31) 92 450 (32) 92 0214 (33) CH 
(86)93 02 03 PCT/CH93/00029 
(87) 93 08 19 WO93/16190 PCT Gazette nr 20/93 
Cl) LABORATOIRES OM SA, Meyrin, CH 
(72) Bauer Jacques, Hirt Pierre, Schulthess 

Adrian 
(54) Ekstrakt z bakteryjnych makrocząsteczek, 

sposób jego preparowania i zawierająca go 
kompozycja farmaceutyczna 

(57) Ekstrakt oparty na bazie zmodyfikowanych białek ba
kteryjnych, zawiera mieszaninę bakteryjnych kwasów wielo-
anionowych, posiadających masę cząsteczkową w granicach 
ok. od 10000 do 1000000, punkt izoeiektryczny między 2,5 - 5,5 
i w której dodane masy składowych aminokwasów stanowią co 
najmniej 50% omawianego ekstraktu. Preparatyka tego ekstra
ktu proteinowego obejmuje hodowlę bakterii na podłożu wod
nym, następnie ekstrakcję alkaliczną tej zawiesiny bakteryjnej i 
oczyszczenie ekstraktu proteinowego. Ekstrakcja alkaliczna prze
prowadzona jest w obecności rozpuszczonego źródła jonów OH", 
w stałym pH w granicach od 11 do 13, a spadek pH podczas 
wspomnianej ekstrakcji nie przekracza 0,4. 

Ekstrakt proteinowy tak otrzymany może być stosowany 
jako czynnik aktywny w kompozycji farmaceutycznej. Wykazuje 
on działanie immunomodulatorowe i przeciwnowotworowe. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 297076 (22) 92"12 17 5(51) C22B 7/04 
C21B 7/14 

(71) Huta POKÓJ S.A., Ruda Śląska 
(72) Chwałek Józef, Sławik Henryk, Ditrich Jan, 

Lasoń Edward, Wojewodzie Czesław, 
Bromer Jerzy 

(54) Sposób odzysku żelazomagnezu z płynnego 
żużla z rynny żużlowej wielkiego pieca i 
rynna spustowa wielkiego pieca 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem odzysku żelazomanga
nu z płynnego żużla oraz uniknięcia zanieczyszczenia środowi
ska naturalnego. 

Sposób polega na tym, że wydłuża się drogę przepływu 
strugi żużla, od miejsca oddzielenia tej strugi od głównej rynny, 
a na końcu wstrzymuje się swobodny przepływ strugi żużla w 
korycie umieszczając w niej poprzeczną przewałową przegro
dę. Przed tą przegrodą tworzy się dodatkowy syfon, czasowo 
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niedrożny, który po osiągnięciu poziomu przewału żużla przez 
przegrodę, udrażnia się i z dolnej części dodatkowego syfonu 
odprowadza się płynny, gromadzący się żelazomangan, zaś 
żużel za przegrodą odprowadza się rynną żużlową końcową. 

Rynna żużlowa (3) ma na końcu poprzeczną przewaio-
wą przegrodę (4) z syfonem dodatkowym (5). Wypływ tego 
syfonu (5) z dolnej części znajduje się powyżej poziomu dna 
rynny żużlowej (3). Poniżej poziomu wylotu syfonu (5), w bez
pośredniej odległości znajduje się skrzynia spustowa (9), a za 
poprzeczną przegrodą (4) znajduje się rynna końcowa żużlowa 
(6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299783 (22) 93 07 23 5(51) C23C 20/00 
(31) 92 4224617 (32) 92 07 25 (33) DE 
(71) Herberts Geselîschaft mit beschrankter 

Haftung, Wuppertal, DE 
(72) Göbel Armin, Patzschke Hans-Peter, 

Doebert Jurgen 
(54) Wodny środek powłokowy, sposób jego 

wytwarzania i sposób wytwarzania 
wielowarstwowych powłok lakierniczych z 
tego środka 

(57) Wodny środek powłokowy zawiera bazowane na żywicy 
poliuretanowej spoiwo z I) 60 - 100% wagowych mieszaniny 
składającej się z A) 5 - 95% wagowych jednej lub wielu samo-
emulgujących się żywic poliuretanowych w zawiesinie wodnej, 
o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) równej 30000 -
300000 i z grupami karboksylowymi w ilości odpowiadającej 
liczbie kwasowej równej 5 - 50, dających się otrzymać z dysper
gowanych w wodzie prepolimerów poliuretanowych z więcej 
niż jedną grupą izocyjanianową w cząsteczce, przez przedłuże
nie łańcucha za pomocą wody oraz B) 95 - 5% wagowych 
jednego lub wielu akrylowanych poliestrów i/lub akrylowanych 
poliuretanów o liczbie kwasowej równej 5 - 50, w zawiesinie 
wodnej, jak również I!) 0 - 40% wagowych jednej lub wielu 
kondensacyjnych żywic formaldehydowych i/iub poliizocyjania-
nów blokowanych, przy czym procenty wagowe zawsze dotyczą 
ciał stałych z żywic. 

Wynalazek obejmuje również sposoby wytwarzania spoi
wa dla wodnego środka powłokowego, wytwarzania tego środka 
oraz wytwarzania warstw lakieru podstawowego lub kryjącego w 
wielowarstwowych powłokach lakierowych.Srodki te nadają się 
zwłaszcza jako lakiery podstawowe dla wielowarstwowych po
włok lakierowych. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 300486 (22)93 09 24 5(51) D01D 4/02 
(31) 92 954257 (32)92 09 30 (33) US 
(71) FUISZ TECHNOLOGIES LTD., Chantilly, 

US 
(72) Fuisz Richard C, Bogue B. Arlie, Nansel 

Kerry 
(54) Urządzenie do przędzenia materiałów 

płynących termicznie, głowica do tego 
urządzenia oraz sposób przędzenia 
materiałów płynących termicznie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przędzenia 
materiałów płynących termicznie, głowica do tego urządzenia 
oraz sposób przędzenia materiałów płynących termicznie, ta
kich jak sacharydy i niesacharydy. 

Urządzenie zawiera głowicę przędzącą (24), która jest 
obrotowa wokół osi. Głowica przędząca zawiera element grzej
ny (34), który tworzy wąski, podłużny otwór przebiegający wokół 
osi obrotu. Element grzejny (34) tworzy pierścieniową ściankę 
komory, na którą rzucany jest materiał, kiedy głowica przędząca 
jest obracana. Otwór ten tworzy zasadniczo niekrętą drogę, na 
której materiał podlega płynięciu rzutowemu i jest następnie 
wyrzucany z komory do miski. Jako element grzejny może być 
stosowany śrubowy element grzejny tworzący zasadniczo cią
gły spiralny otwór o jednakowej wysokości. Szczeliny pomiędzy 
zwojami spirali grzejnej mogą być określone przez grzebienio-

we elementy (48), które stykają się i utrzymują zwoje w wybra
nych położeniach. 

(20 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301001 (22) 93 03 17 5(51) D01F 2/00 
C08J 5/18 

(31) 92 537 (32) 92 03 17 (33) AT 
(71) Lenzing Aktiengesellschaft, Lenzing, AT 
(86) 93 0317 PCT/AT93/00053 
(87) 93 09 30 WO93/19230 PCT Gazette nr 24/93 
(72) Zikeli Stefan, Rauch Ernst, Koberger 

Hermann, Ecker Friedrich, Ruf Hartmut, 
Jurkovic Raimund, Schwenninger Franz 

(54) Sposób wytwarzania celulozowych brył 
kształtowych oraz urządzenie do 
przeprowadzania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że ciągły, ukształtowany roztwór 
schładza się przed wprowadzeniem do kąpieli koagulacyjnej (8), 
przy czym schładzanie dokonuje się bezpośrednio po ukształto
waniu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że bezpośrednio 
poniżej otworów przędzalniczych (16) znajduje się przewód 
doprowadzający (7) gaz chłodzący (6) dla schładzania nitek 
celulozowych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 296061 (22) 92 09 24 5(51) D01G 15/44 
(71) BEFAMATEX Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Przędzalnictwa Wełny, Bielsko-Biała 

(72) Hajderek Władysław, Słowik Henryk 
(54) Komora zasilarki objętościowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora zasilarki objęto

ściowej, stosowana do równomiernego i ciągłego zasilania su
rowcem włókienniczym zespołu zgrzeblarkowego. 

Komora wyposażona jest w skośny zasilający transpo
rter (1) i strącający walec (2), pod którymi są kierunkowe ściany 
(3), boczne ściany (4) oraz wydające wałki (5) i wydający trans
porter (6). Boczne ściany (4) złożone są z górnych ścian (7) oraz 
dolnych ścian (9), połączonych ze sobą przegubami (10). W 
górnej części ścian (7) są czopy (8) dla dźwigni połączonych 
łącznikiem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 299450 (22)93 06 23 5(51) D06M 13/207 
D06M 15/05 

(31) 92 168898 (32) 92 06 26 (33) JP 
(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, 

Osaka JP 
(72) Hayasii Yoko, Itoh Takaaki 
(54) Środek do zabezpieczania tkanin i sposób 

zabezpieczania tkanin 
(57) Środek do zabezpieczania tkanin, składa się z materiału celulo

zowego o ciężarze objętościowym02 doQ,7 g/cm3 i grubości 0,1 do 4 mm 
i kompozycji zawierającej jako substancję czynną (+)-1R, trans-2,2-dwu-
metylo-3-(2, 2-dwuchlorowinyfo) cyklopropanokarboksylan2)3,5)&ozte-
ro-fluorobenzylu, przy czym wspomniany materiał celulozowy zawiera tę 
kompozycję naniesioną na nim lub jest nią impregnowany, zachowując 
trwałe działanie zapobiegające atakowi szkodliwych owadów w ciągu 
długiego okresu czasu. 

Wynalazek dotyczy również sposobu zabezpieczania 
tkanin przy użyciu tego środka. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1 (21) 296009 (22) 92 09 22 5(51) E01D 19/08 
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
(72) Kazański Julian 

(54) Sposób odsączania wody z powierzchni 
izolacji przeciwwilgociowej i dren do 
odsączania wody 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odprowadzenia wody 
z poziomych izolacji przeciwwilgociowych pokrytych warstwą na-
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wierzchniową tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia 
wody metodą grawitacyjną. 

Sposób polega na tym, że na izolacji przeciwwilgocio
wej, przez punkty najniżej położone przeprowadza się paski (1) 
z materiału podciągającego wodę, korzystnie z włókniny geo
technicznej, odizolowane od warstwy nawierzchniowej. Co naj
mniej jeden koniec każdego paska (1) umieszcza się w spuście 
wody (3) tak, aby znajdował się poniżej poziomu najbardziej 
zagłębionego miejsca na izolacji.Dren utworzony jest z paska 
(1) z materiału podciągającego wodę, korzystnie z włókniny 
geotechnicznej, pokrytego z jednej strony i boków warstwą 
izolującą z kruszywa jednofrakcyjnego pokrytego kompozycją 
epoksydową lub z trudnoprzepuszczalnej folii geotechnicznej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 300528 (22) 93 09 27 5(51) E02B 3/12 
(71) Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów 

Sp. z O.O., Kraków 
(72) Kwaśniewski Edward, Domski Jerzy, 

Słowakiewicz Tadeusz 
(54) Skarpa zabezpieczona konstrukcją oporową 
(57) Konstrukcja oporowa utworzona z gruntu rodzimego, 

zeskalonego przez iniekcję substancji twardniejącej, ukształto
wana jest w bryłę o charakterze płytowym, złożoną z dwóch 
przenikającym się i zeskalonych ze sobą części palowej (3) i 
części skarpowej (1). Część skarpowa (1) w pobliżu górnego 
końca przytwierdzona jest kotwami gruntowymi (2). Górna po
wierzchnia części palowej (3) wystaje ponad część skarpową (1) 
tworząc odsądzenie (4), na którym posadowione jest koryto 
odwadniające (5). Koryto odwadniające (5) zamocowane jest 
kotwami iniekcyjnymi (15) do konstrukcji oporowej, a na jego 
ściance nośnej opierają się: pionowe iegary (11) wystające 
górnymi powierzchniami ponad lico gruntu skarpy (12) oraz 
ułożone na nich płyty okładzinowe (6). 

Część skarpowa (1) ma przewierty drenujące (9), a 
przestrzeń między licem gruntu skarpy (12) i płytami okładzino
wymi (6) wypełniona jest zasypką piaskową (10). W ściance 
koryta odwadniającego (5) wykonane są otwory (13) do wnętrza 
koryta rowu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296043 (22) 92 09 23 5(51) E02D 3/046 
(71) EKOLOT Sp. z o.o., Katowice 
(72) Drozdowicz Ryszard, Kaczko Włodzimierz, 

Ziając Janusz, Greczkowicz Władysław 
(54) Sposób wytwarzania gruntów budowlanych, 

zwłaszcza na zwałach palnych odpadów 
powęglowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem techniki wytwarzania 
terenu budowlanego o odpowiedniej nośności podłoża grunto
wego, wyposażonego w projektowane wykopy ziemne bez po
trzeby ich wykonywania na etapie uzbrajania terenu i budowy 
części podziemnej obiektów budowlanych. 

Sposób polega na tym, że warstwę zwału odpadów 
powęgiowych, w której mogą być posadowione, zwłaszcza ele
menty uzbrojenia terenu i/lub fundamenty obiektów budowla
nych dzieli się na piętra, przy czym usytuowanie płaszczyzn tych 
pięter wynika z głębokości posadowienia poszczególnych ele
mentów uzbrojenia terenu i fundamentów z tym, że w warstwie 
lub warstwach zwału odpadów powęgiowych wokół posadowie
nia elementu uzbrojenia terenu łub fundamentów pozostawia 
się wolne przestrzenie niezasypane odpadami powęglowymi 
przeważnie aż do osiągnięcia rzędnej docelowej terenu, po 
czym wykonuje się roboty związane z ułożeniem i montażem 
uzbrojenia terenu oraz wykonaniem murów fundamentowych, a 
następnie pozostałą niewypełnioną przestrzeń wypełnia się od
padami powęglowymi korzystnie drobnoziarnistymi przemie
szanymi z drobnoziarnistym materiałem niepalnym lub tylko 
materiałem niepalnym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296095 (22) 92 09 26 5(51) E03D 9/052 
(71) Wilk Mariola, Kraków 
(72) Pamuła Krzysztof 
(54) Układ do przewietrzania muszli ustępowej 
(57) Układ wyposażony w ssawkę usytuowaną w misce, w 

tylnej jej części pod deską sedesową charakteryzuje się tym, że 
ssawka (S) połączona jest z kanałem ssącym wentylatora (W), 
którego kanał tłoczący połączony jest z kanałem odpływu (O) 
muszli, pomiędzy jej syfonem a pionem kanalizacyjnym (P). W 
kanale tłoczącym, pomiędzy otworem wylotowym wentylatora 
(W) a końcówką usytuowaną w trójniku (T) odpływu (O) muszli 
umieszczony jest zwrotny zawór (Z) blokujący wyziewy z pionu 
kanalizacyjnego (P). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 299913 (22) 93 08 02 5(51) E04B 1/08 

(31) 92 4233061 (32)92 10 01 (33) DE 

(75) Koller Ernst, Binningen, CH 
(54) Budynek o szkielecie metalowym 
(57) Budynek o szkielecie metalowym (1) posadowiony jest 

na ramie wykonanej z kształtowników o przekroju kątowniko
wym lub zbliżonym do litery Z. Słupy (4) i dźwigary (5) szkieletu 
metalowego są dwuteownikami. 

Na zewnętrznych płaszczyznach kształtowników znaj
dują się wpusty i wyżłobienia przeznaczone do mocowania 
różnych elementów. Płyty zewnętrzne (14) przymocowane do 
kształtowników (2) konstrukcji podłoża mogą względem nich 
ulec wy dłużeniu za pośrednictwem kształtki prowadnicowej (13, 
2d). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 296106 (22) 92 09 28 5(51) E04H 1/12 

(75) Jabłoński Zbigniew, Białystok 
(54) Zestaw elementów do bodowy przystanków i 

kiosków 
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że pionowe kolumny (1) 

mocowane do utwardzonego podłoża, u góry zwieńczone są 
rozłącznie modułowymi kratownicami w kształcie dźwigarów (2), 
dachów łukowych (3) attyk (4). Na dźwigarach (2) osadzone są 
od góry modułowe elementy: zadaszenie (5), nadstawka skrajna 
(6) i nadstawka środkowa (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296027 (22) 92 09 22 5(51) E05B 17/20 

(75) Szylhabel Romuald, Wrocław 
(54) Układ zabezpieczenia drzwi wejściowych 

przed włamaniem 
(57) Układ ma blokujący łącznik (4) z jednej strony połączo

ny przegubowo z drzwiami, od strony przeciwległej względem 
zawiasów, zaś z drugiej strony połączony przegubowo z oścież
nicą (2), Łącznik (4) z jednej strony, od strony drzwi (1) lub 
ościeżnicy (2), w zależności od kierunku otwierania drzwi (1), 
jest połączony rozłącznie poprzez zamek (5), najkorzystniej 
bębenkowy. Wzdłuż górnej, poprzecznej ścianki drzwi (1), we
wnątrz drzwi (1), są osadzone dwa czujniki wychylenia drzwi (1) 
względem ościeżnicy (2). Czujnik wychylenia drzwi (1) o nie
wielki kąt o wielkości wyznaczonej długością łącznika (4), jest 
połączony z blokiem opóźnienia czasowego w elektronicznym 
układzie sterującym akustycznym sygnalizatorem. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 295989 (22) 92 09 21 5(51) E05B 19/06 

(61) 286075 
(75) Głowacki Marek, Warszawa; Litwiński 

Artur, Warszawa 
(54) Klucz do uruchamiania mechanizmów 

zamków i zasuw 
(57) Klucz do uruchamiania mechanizmów zamków i zasuw 

w kształcie cylindrycznym posiada na powierzchni roboczej 
występ oporowy służący do ustalenia położenia klucza w me
chanizmie zamka lub zasuwy i przenoszenia napędu z klucza 
na mechanizm zamka lub zasuwy, a ponadto posiada na cylin
drycznej powierzchni roboczej wgłębienia służące do odrygio-
wywania mechanizmu zamka lub zasuwy. Stosunek wielkości 
średnic zewnętrznej (dz) do wewnętrznej (dw) cylindrycznego 
klucza zawarty jest w granicach od 2 do 1,5, korzystnie 8/5. 
Wgłębienia (3) na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej (1) 
klucza są tak usytuowane, że ich osie symetrii (01), (02) są 
prostopadłe do osi symetrii (0) klucza. 

Klucz według wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
szczególności do zamków specjalnego zastosowania na przy
kład kaset, sejfów i kas pancernych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 296076 (22) 92 09 29 5(51) E05B 45/12 
(75) Klech Zygmunt, Warszawa 
(54) Urządzenie alarmowe dö zasuw, zamków 
(57) Urządzenie stanowi uchwyt ryglowy (1), którego część 

środkowa (1a) jest wyposażona w warstwę (2) z materiału ela
stycznego, mającą co najmniej jedno zagłębienie, w którym jest 
osadzony mikrowyłącznik (4). Mikrowyłącznik (4) jest osłonięty 
płytką osłaniającą (3), która jest z-metalu lub tworzywa sztucz
nego. 

Urządzenie jest wyposażone w układ elektroniczno-
alarmowy (5, 6) zasilany ze źródła (7) prądu stałego. Dodatkowo 
jest przewidziany mikrowyłącznik (8), współpracujący bezpośrednio 
z ryglem (11). Całość jest osłonięta obudową (10). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300288 (22) 93 09 03 5(51) E21C 35/22 
(31) 92 4230678 (32) 92 09 14 (33) DE 
(71) Krummenauer GmbH & Co.KG, 

Neunkirchen, DE 
(72) Schiel Reinhard, Hemmer Walter, 

Krummenauer Hans 
(54) Uchwyt nożowy dla bębna wrebowego lub 

głowicy tnącej 
(57) Wynalazek dotyczy uchwytu nożowego dla bębna wrę

bowego lub głowicy tnącej urabiarki w kopalniach lub maszyny 
do drążenia chodników lub tuneli, który zawiera dyszę wodną 
skierowaną na minerał przeznaczony do odprowadzenia. 

Dysza wodna (16) usytuowana jest w odsuniętej do tyłu, 
otwartej dla strumienia (25) komorze (22), w której jest osadzona 
na jej stronie tylnej. Dzięki takiemu umieszczeniu dyszy wodnej 
komora (22) może być stosunkowo wąska i głęboka, tak że 

dysza wodna leży w niej dokładnie schowana.Do komory (22) 
ma dopływ powietrze poprzez boczny otwór (23). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 295990 (22) 92 09 21 5(51) E21F 5/20 
E21C 35/22 

(71) BOLESŁAW ŚMIAŁY Kopalnia Węgla 
Kamiennego, Łaziska Górne 

(72) Parysiewicz Witold, Palenta Krzysztof 
(54) Sposób i urządzenie do zwalczania zapylenia 

w chodniku drążonym przy pomocy 
kombajnu chodnikowego 

(57) Sposób polega na wytworzeniu strefy podwyższonego 
ciśnienia przed stanowiskiem kombajnisty (3), przy czym stru
mień (1) powietrza wprowadza się do komory (11) zawierającej 
transporter (12) i przemieszcza się do wylotu (13) po stronie 
ociosu. 

Urządzenie do zwalczania zapylenia ma postać prosto
kątnej ramy o przekroju rurowym, której poprzeczka jest połą
czona za pomocą kolektora (4) z komorą (2) wentylatora, w 
którego dolnej części jest dysza (9) skierowana w dół. Rama ma 
na całej długości szereg otworów skierowanych na zewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 300467 (22) 93 09 23 5(51) F02C 3/06 
(31) 92 4232383 (32)92 09 26 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baűen, CH 
(72) Háusermann Alfred, Wettstein Hans 

(54) Zespół turbiny gazowej 
(57) Wynalazek dotyczy zespołu turbiny gazowej z komorą 

spalania, wykonanąw postaci pierścieniowej komory, która jest 
umiejscowiona między dwiema maszynami przepływowymi (2, 
3). W zwykłym przypadku maszynę przepływową (2), umiesz-
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czoną przed pierścieniową komorą spalania (1), stanowi sprę
żarka (2b), a maszynę przepływową (3), umieszczoną za pier
ścieniową komorą spalania (1), turbina. 

Umieszczona za pierścieniową komorą spalania (1) ma
szyna przepływowa nie posiada przy tym pierwszego rzędu 
łopat kierujących, lecz zaczyna się od rzędu łopat wirujących 
(6). Otrzymuje on ruch skrętny z maszyny przepływowej (2), 
umieszczonej przed pierścieniową komorą spalania (1). Skręt 
jest zachowywany na całej długości pierścieniowej komory spa
lania (1), przy czym w wyniku skrętu strumień gazu realizuje ruch 
śrubowy w kierunku przepływu wzdłuż osi pierścieniowej komo
ry spalania (1). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 300249 (22) 93 09 01 5(51) F02D 23/00 
(31) 92 4229619 (32)92 09 04 (33) DE 
(71) AVL Gesellschaft für 

Verbrennungskraftmaschirien und 
Messtechnik mbH Prof.Dr.h.c.Hans List, 
Graz, AT 

(72) Ponticełli Martin, Simbürger Karl 
(54) Sposób i urządzenie do określania 

parametrów ruchowych silników spalinowych 
(57) W sposobie określania parametrów ruchowych silników 

spalinowych przy przyspieszeniu swobodnym, dodatkowo do ozna
czania przekroczenia liczby obrotów biegu jałowego, wskazującego 
początek fazy przyspieszania, również zostaje stwierdzane osiągnię
cie liczby obrotów zregulowania i upływ minimalnego okresu trwania 
dla liczby obrotów zregulowania, związany z osiągnięciem tej liczby 
obrotów jest na przykład wskazany osobie obsługującej aby uniknąć 
niepotrzebnie długiego, uciążliwego pozostawania na liczbie obro
tów zregulowania. 

Urządzenie małącznik czasowy, który wykorzystuje mo
ment osiągnięcia górnej liczby obrotów w celu zakończenia fazy 
przyspieszenia. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300454 (22) 93 09 22 5(51) F02M 45/00 
(31) 92 3451 (32) 92 09 22 (33) ZA 

92 4808 22 09 92 ZA 
(75) Henderson Henn ing Morgan, Springs, ZA 

(54) Liniowy mechanizm łączący, selektywnie 
realizujący ruch jałowy oraz urządzenie 
sterujące podawaniem paliwa do silnika 

(57) Mechanizm łączący składa się z pary poruszanych tele
skopowo członów, wewnętrznego i zewnętrznego (5), a pomię
dzy pewnymi konstrukcjami na obu członach działa zatrzask 
umożliwiający selektywne blokowanie ich w jednej wybranej 
teleskopowej pozycji albo też umożliwiający im teleskopowe 
poruszanie się względem siebie, a tym samym zapewnijący 
ograniczoną i opcjonalną regulację zakresu ruchu jałowego 
pomiędzy końcami liniowego mechanizmu łączącego. Współ
osiowa cewka (17) osadzona na członie zewnętrznym, steruje 
położeniem zatrzasku, blokując go lub odblokowując w zależ
ności od tego czy jest zasilana czy też nie. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300855 (22)93 10 26 5(51) F02N15/02 
(75) Malak Jerzy, Bydgoszcz 
(54) Zespół sprzęgający rozrusznika silnika 

spalinowego 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że jego obudowa (1) ma 

cylindryczne gniazdo (2), a piasta (3) kołazębatego (4), osadzo
na w gnieździe (2) obudowy (1), mawielowypust (5) zawierający 
gniazda (8), w których osadzone są sprężyny śrubowe (9) doci
skające wałeczki (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300277 (22) 93 09 02 5(51) F04B 39/02 
(31) 92 4229364 (32)92 09 03 (33) DE 

92 4240733 0312 92 DE 
(71) Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden, DE 
(72) Mali Klaus, Kussi Siegfried 
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(54) Sposób eksploatacji sprężarkowej pompy 
cieplnej lub sprężarkowego urządzenia 
chłodniczego z amoniakiem jako czynnikiem 
chłodniczym 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu eksploatacji sprężarkowej 
pompy cieplnej lub sprężarkowego urządzenia chłodniczego z 
amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym i ze sprężarką czyn
nika chłodniczego, która jest smarowana środkiem smarowym 
zawierającym glikole polialkilenowe oraz aminę. 

(17zastrzeżeń) 

A1(21) 296017 (22) 92 09 21 5(51) F04D 1/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Plutecki Janusz, Skowroński Marek 
(54) Komora wylotowa pompy wirowej 
(57) Istotawynalazkupoleganatym.żeobryszewnętrzny komory 

wylotowej składa się z dwóch obrysów rozdzielonych tak zwanym 
noskiem, a mianowicie z obrysu przestrzeni przepływowej o kącie 
opasania 125° ± 5° leżącej od noska w kierunku przeciwnym do 
kierunku obrotów pompy oraz z obrysu przestrzeni przepływowej o 
kącie opasania 235° ± 5° leżącej od noska w kierunku zgodnym z 
kierunkiem obrotów pompy, przy czym obrys zewnętrzny komory 
wylotowej opisany jest za pomocą promieni-wektorów Ri określonych 
zależnością Ri = D • Xj + DK/2, gdzie D - średnica charakterystyczna 
(wylotowa) wirnika pompy, Xi - współczynnik proporcjalności, Dk -
średnica bazowa obrysu przyjmowania jako średnia średnica wyloto
wa kierownicy dk = Dk gdy jej średnica dk > D lub średnica chara
kterystyczna D = Dk gdy dk < D. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296115 (22) 92 09 29 5(51) F15B 15/20 
F16J 1/02 

(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry; 
KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa 
w Gliwicach Zakład Doświadczalny 
Uszczelnień Technicznych - Zabrze, Zabrze 

(72) Mika Marek, Dziuk Jan, Wojanowski 
Bogusław, Gondarz Piotr, Knosala Ryszard, 
Pretor Wincenty, Wencel Henryk 

(54) Tiok siłownika hydraulicznego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest tłok siłownika hydraulicz

nego stosowany, zwłaszcza w maszynach i urządzeniach górni
czych. 

Tłok siłownika hydraulicznego ma monolityczny korpus 
(5) podparty składanym złączem zawierającym trwale odkształ
cony dzielony pierścień sprężysty (2), na który jest nasunięta 
obejma (3).Dzielony pierścień sprężysty (2) składa się z dwóch 
części, których odkształcenie stanowi mimosrodowość wzglę
dem średnicy (dr) tłoczyska (4).Tłok siłownika hydraulicznego 
według wynalazku ma zastosowanie w przypadku konieczności 
przenoszenia znacznych sił osiowych, przy zapewnieniu łatwo
ści montażu i demontażu elementów tłoka. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296136 (22) 92 09 30 5(51) F15B 15/20 
F16J7/00 

(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 
Zakład Doświadczalny Uszczelnień 
Technicznych DOZUT, Zabrze; FAZOS 
Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych, Tarnowskie Góry 

(72) Szopka Hubert, Wencel Henryk, Mika 
Marek, Dziuk Jan, Jarno Leszek, Pretor 
Wincenty, Nowak Karol, Zielski Stanisław, 
Kusiński Przemysław, Czarnecki Marek 

(54) Złącze tłoka z tłoczyskiem cylindra 
hydraulicznego 

(57) Złącze tworzy para półpierścieni (5) osadzonych w ob
wodowym gnieździe (4) tłoczyska, opierających się o powierz
chnię czołową tłoka (2) od strony podtłokowej. Półpierścienie (5) 
mają zewnętrzne obwodowe kształtowe gniazdo (6) w którym 
osadzony jest pierścień (7). Pierścień (7) może być osadzony 
na podpierścieniach (5), lecz zaopatrzony jest wtedy w wewnę
trzny obwodowy występ (8) odpowiedni do kształtu gniazda (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A3(21) 297045 (22) 92 09 28 5(51) F16B 12/10 
(61) 291126 
(75) Tarnowski Krzysztof, Warszawa 
(54) Połączenie kątowe elementów konstrukcji 

meblowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest połączenie kątowe ele

mentów konstrukcji meblowych stosowane do łączenia mebli 
modułowych. 

Połączenie kątowe na łączniku (8) ma osadzony ele
ment poziomy (2), który w miejscu połączenia posiada powierz
chnie równoległo do płaszczyzny poziomej oraz otwór, przez 
który przechodził ten łącznik (8). Łącznik (8) posiada na powie
rzchni bocznej kanały skośne do osi i połączone z kanałem 
wzdłużnym równoległym do osi łącznika (8). Elementy pionowe 
(1), (4) mają osadzone tuleje, a w nich zamocowane elementy 
ustalające osadzone w otworach. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 300256 (22) 92 11 27 5(51) F16C 33/60 
(31) 91 4141759 (32) 91 12 18 (33) DE 

(71) Krupp Fördertechnik GmbH, Duisburg, DE 
(86) 92 11 27 PCT/EP92/02735 
(87) 93 06 24 W093/12352 PCT Gazette nr 15/93 
(72) Freitag Helmut, Meyenburg Bernd 
(54) Połączenie ruchome prowadnicy kulistej 
(57) W przypadku połączeń ruchomych prowadnicy kuiistej, 

przykładowo dla narzędzi do robót odkrywkowych, zastosowane 
są smarowane olejem dolne części prowadnicy kulistej do przyj
mowania kul nośnych, noszących nadwozie, obrotowe względem 
podwozia. W celu lepszego uszczelnienia segmentów (1) przed 
wyciekającym olejem wypływającym ze szczelin dylatacyjnych 
i ułatwienia rozkładania połączenia ruchomego prowadnicy ku
listej do wymiany uszczelki, na stronach czołowych segmentów 
(1) prowadnicy kulistej (3) znajdują się wybrania (2), których 
podstawy są otwarte do wewnętrznej i zewnętrznej strony dolnej 
części prowadnicy kulistej i zawierają pasmowe profile uszczel
niające (6) z gumy lub tworzywa sztucznego. Profile uszczelnia
jące (6) są zaopatrzone w wargi uszczelniające (9) od strony 
segmentów i wydrążoną komorę, jak również są umieszczone 
każdorazowo w całości w jednym z obydwu stykających się 
segmentów. Pierścień uszczelniający, otaczający dolną część 
prowadnicy kuiistej i leżący wewnątrz pierścień zbierający olej 
są przerwane w obszarze szczelin dylatacyjnych i zamknięte 
przez łatwo rozkładalne elementy obudowy (7, 8). W obszarze 
przejścia między podstawą (4) a ramieniem wybrania (2), na 
zewnątrz profili uszczelniających (6) jest przyłączone urządze
nie do kontroli przecieku. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 296069 (22) 92 09 25 5(51) F16J 1/00 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa 

DOZUT Zakład Doświadczalny Uszczelnień 
Technicznych, Zabrze; FAZOS Fabryka 
Zmechanizowanych Obudów Ścianowych, 
Tarnowskie Góry 

(72) Wencel Henryk, Mika Marek, Dziuk Jan, 
Gendarz Piotr, Jarno Leszek, Pretor 
Wincenty, Szopka Hubert, Knosala Ryszard, 
Nowak Karol 

(54) Połączenie tłoka z tłoczyskiem cylindra 
hydraulicznego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie połączenia ťoka mono
litycznego z tłoczyskiem siłownika hydraulicznego. 

Tłoczysko (1} od strony podtłokowej ma obwodowe 
gniazdo (5) o przekroju prostokątnym, a tłokowa tuleja (2) od 
strony podtłokowej ma półotwarte gniazdo (4). 

W gnieździe (4) tulei (2) oraz gniazda (5) tioczyska (1) 
osadzona jest para półpierścieni (6), przy czym szerokość gniazda 
(5) tłoczyska (1) jest równa co najmniej podwójnej szerokości pary 
półpierścieni (6) i sięga poza gabaryt tulei (2) w stronę przestrzeni 
podtłokowej. W gnieździe (5) tłoczyska osadzony jest sprężysty 
pierścień (7) wypełniający osiowo gniazdo (5).Połączenie jest 

pewne ruchowo i wytrzymałościowo dla cylindrów o dużym 
ciśnieniu cieczy zasilającej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 301010 (22) 93 02 12 5(51) F16L 41/06 
F16L 47/02 

(31) 92 4204620 (32) 92 02 15 (33) DE 
(71) MANIBS Spezialarmaturen GmbH & Co 

KG, Remscheid, DE 
(86) 93 0212 PCT/EP93/00340 
(87) 93 08 19 W093/16319 PCT Gazette nr 20/93 
(72) Serve Klaus 
(54) Obejma rury do przewodów zasilających z 

tworzywa sztucznego, zwłaszcza obejma do 
nawiercania 

(57) W obejmie (77) rury obejma-panewka (10) górna jest 
ukształtowana z tworzywa sztucznego i zaopatrzona w jedno
częściowy króciec (11) rurowy. Obejma-panewka (10) górna jest 
przyspawalna w pożądanym miejscu przewodu zasilającego. W 
króćcu (11) rurowym jest współosiowa, rurowa wkładka (20) 
metalowa z gwintem (31) wewnętrznym, dostępnym od wnętrza 
rury. W celu ułatwienia posługiwania się obejmą rury i w celu 
usztywnienia jego tworzywa sztucznego jest zaproponowane 
ukształtowanie wkładki metalowej wprawdzie jednoczęściowo, 
jednak podzielonej na dwa różnie ukształtowane i działające 
odcinki osiowe. 2 nich jedynie dolny odcinek osiowy jest zako
twiony w króćcu rurowym, podczas gdy górny odcinek osiowy 
wystaje swobodnie z górnego końca czołowego króćca rurowe
go i ma łatwo dostępny gwint wewnętrzny do przyłączenia 
dobieralnych części funkcjonalnych. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 296025 (22) 92 09 22 5(51) F16L 47/04 
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 

Kędzierzyn -Koźle 
(72) Pieczka Tadeusz, Bielak Tadeusz, Gisman 

Ernest 
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(54) Złącze rurowe do rur z tworzyw sztucznych 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że końce dwóch rur (1) 

oparte są na sztywnym pierścieniu rozporowo-uszczelniającym 
(2) i złączone są złączką gwintowaną (3). Pierścień rozporowo -
uszczelniający (2) ma średnicę wewnętrzną równą średnicy 
wewnętrznej rury (1), a powierzchnię boczną zewnętrzną ma w 
kształcie wycinka dwóch kul odwróconych do siebie promienia
mi. Długość pierścienia (2) wynosi 0,6 do 1.2 wymiaru średnicy 
rury (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296023 (22) 92 09 22 5(51) F16L 47/06 
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 

Kędzierzyn -Koźle 
(72) Pieczka Tadeusz, Bielak Tadeusz, Gisman 

Ernest 
(54) Złącze rurowe do rur z tworzyw sztucznych 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że na wkładce uszczel

niającej (2) osadzone są końce dwóch rur (1), na których nało
żone są kołnierze (3) złączone ze sobą śrubami (4) i nakrętkami 
(5). 

Wkładka uszczelniająca (2) ma kształt dwóch stożków 
odwróconych do siebie podstawami o kącie nachylenia do osi 
równym od 8 do 15° i o długości równej od 1,5 do 3,0 średnicy 
rury (1). Średnica wewnętrzna wkładki uszczelniającej (2) jest 
równa średnicy wewnętrznej rur (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296024 (22) 92 09 22 5(51) F16L 47/06 
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 

Kędzierzyn-Koźle 
(72) Pieczka Tadeusz, Bielak Tadeusz, Gisman 

Ernest 
(54) Złącze rurowe do rur z tworzyw sztucznych 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że przyłącze (2), łączące 

rury z armaturą przemysłową, ma długość dobraną do średnicy 
rury i średnicę równą średnicy wewnętrznej rury (1). Kształt 
zewnętrzny przyłącza (2) jest nachylony do osi pod kątem 8 -15° 
i na tym nachyleniu nałożona jest rura (1), ana rurze (1) kołnierz 
(4). Środkowa część przyłącza (2) ma kształt walca lub sześcio-
kąta za którą znajduje się drugi kołnierz (3). Kołnierze (3) i (4) 
złączone są ze sobą śrubami. Koniec przyłącza (2) jest nagwin
towany i służy do podłączenia do armatury. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296026 (22) 92 09 22 5(51) F16L 47/06 
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 

Kędzierzyn-Koźle 
(72) Pieczka Tadeusz, Bielak Tadeusz, Gisman 

Ernest 
(54) Złącze rurowe do rur z tworzyw sztucznych 
(57) Złącze rurowe przeznaczone jest do łączenia rur z two

rzyw sztucznych, a zwłaszcza rur z polietylenu. 
Złącze charakteryzuje się tym, że do dwóch rur (1), na 

które nałożone są pierścienie dociskowe (3) wkręca się złączkę 
wkrętną (2) do uzyskania sztywności i szczelności złącza. 

Złączka wkrętna (2) ma średnicę wewnętrzną równą 
średnicy wewnętrznej rury (1), a powierzchnię zewnętrzną, w 
środkowej części złączki, walcową lub sześcioboku oraz dwie 
części boczne złączki nachylone są do osi pod kątem 8 do 15° 
i nagwintowane, jedna gwintem prawym, a druga gwintem 
lewym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296062 (22) 92 09 24 5(51) F16L 55/26 
(71) Turski Leszek, Wrocław 
(72) Jaromin Zygmunt 
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(54) Urządzenie do czyszczenia przewodów 
rurowych 

(57) Urządzenie ma co najmniej jeden zespół strugająco-wy-
garniający (4) utworzony z podłużnego korpusu na którym osa
dzone są noże skrawjące oraz podłużne prowadnice. Zespół 
strugająco-wygarniający (4) jest przymocowany do liny (3), której 
końce nawinięte są na bębny wciągarek (1,2). Lina (3) jest oparta 
na krążkach (12) osadzonych obrotowo we wspornikach (14) 
zamocowanych na czyszczonym przewodzie (9). Noże skrawają
ce są usytuowane promieniowo i rozmieszczone wzdłuż korpusu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 296071 (22) 92 09 28 5(51) F16L 55/26 
(71) Turski Leszek, Wrocław 
(72) Jaromin Zygmunt 
(54) Urządzenie do czyszczenia przewodów 

rurowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszcze

nia przewodów rurowych z osadów miękkich i twardych utwo
rzonych na wewnętrznej powierzchni podczas eksploatacji. 

Urządzenie ma co najmniej jeden zespół strugająco wy
garniający (4) utworzony z podłużnego korpusu, na którym osa
dzone są noże skrawające oraz podłużne prowadnice. Zespół 
strugająco wygarniający (4) jest przymocowany do liny (3), której 
końce nawinięte są na bębny wciągarek (1,2). Lina (3) jest oparta 
na krążkach (12) osadzonych obrotowo we wspornikach (14) 
zamocowanych na czyszczonym przewodzie (9). Noże skrawają
ce są usytuowane promieniowo i rozmieszczone wzdłuż korpusu. 
Zewnętrzne powierzchnie prowadnic i końce ostrzy noży tworzą 
kulę. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 296067 (22) 92 09 25 5(51) F23B 7/00 
(71) RAFAKO-ENERGO Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo-Handlowe Spółka z 
o.o. Oddział Warszawski, Warszawa 

(72) Bogucki Bogusław; Rundygin Jurij 
Aleksandrowicz, RU; Kania Bolesław 

(54) Sposób niskotemperaturowego spalania 
paliwa w paleniskach kotłów oraz palenisko 
do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że w komorze paleniskowej (4) 
wytwarza się równoległe do ścian bocznych (5) komory (4) 
strumienie mieszanki grubomielonego paliwa z powietrzem wy
pływającej na różnych wysokościach (L) komory i pod różnymi 
kątami (ai) i (02) z palników strumieniowych (1) i (2) ustawio
nych kątowo do ścian komory (4) oraz równoległy do skośnej 
ściany leja żużlowego (6) strumień powietrza z dysz powietrza 
wtórnego (3) usytuowanych przy wylocie leja, kątowo do jego 
ścian skośnych, z których z wyniku przestrzennego, kierunko
wego współdziałania powstaje w górnej części leja (6) wir (W) o 
poziomej osi zawirowania cząstek paliwa, spalin i powietrza, a 
nad strefą wiru (W) znajduje się strefa przepływowa (P) usytuo
wana w środkowej i górnej części komory (4). 

Przedmiotem wynalazku jest również palenisko do nisko
temperaturowego spalania paliwa gruboziarnistego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296042 (22) 92 09 23 5(51) F24H 1/20 
(75) Maciejewski Zygmunt, Wrocław; Osiński 

Stanisław, Wrocław 
(54) Kocioł grzewczy elektrodowy 
(57) Wynalazek polega na usytuowaniu w kotle grzewczym 

elektrodowym czterech metalowych elektrod (2, 3), w ten spo
sób, że trzy elektrody (2) w każdej płaszczyźnie tworzą zawsze 
trójkąt równoboczny, zaś czwarta elektroda (3) neutralna jest 
umieszczona w środku tego trójkąta. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 299744 (22) 93 07 20 5(51) F24H 1/20 
(31) 92 194399 (32)92 07 22 (33) JP 

92 214267 11 08 92 JP 
(75) Maruyama Noboru, Tokyo, JP 
(54) Urządzenie do ogrzewania płynu 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma wymiennik 

ciepła (2) w zbiorniku z wodą (1), przy czym wymiennik ciepła 
(2) ma zewnętrzny bęben (3) posiadający podwójną ścianę. 
Zewnętrzny bęben (3) ma górną i dolną komorę 

rozprowadzania gazu spalinowego (5,11), utworzone w 
górnym i dolnym odcinku podwójnej ściany i umieszczoną 
między nimi dolnowyciągową komorę gazu spalinowego (16), 
ponadto ma wewnętrzny bęben (4) mający komorę spalinową 
(9), umieszczony w bębnie zewnętrznym i w odstępie od niego, 
a między nimi jest utworzona przegrodzona komora wodna (6), 
przy czym do górnego odcinka komory wodnej (6) jest podłą
czona górna rura łącząca (7) przechodząca przez zewnętrzny 
bęben (3) i komunikująca się z wnętrzem zbiornika z wodą (1), 
a w jej dolnym odcinku znajduje się dolna rura łącząca (8), która 
łączy podstawę komory wodnej (6) z podstawą zbiornika wod
nego (l^zaśw górnym odcinku komory wodnej (6) znajduje się 
rura ciągowa (10) przechodząca przez komorę wodną (6) i 
łączącą komorę spalinową (9) z komorą rozprowadzania gazu 
spalinowego (5). W dolnym odcinku zewnętrznego bębna (3) 
znajduje się rura wydechowa (12) otwarta na zewnątrz zbiornika 
wodnego (1), zaś na zewnątrz zbiornika wodnego (1) jest wy
prowadzony cyiinder (13) podpierający komorę spalania (15), 
przechodzący przez zewnętrzny bęben i przez komorę wodną 
(16). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 296149 (22) 92 10 01 5(51) F25C 3/04 
(71) Tarsa Kazimierz, Dzierżoniów 
(72) Czyżowski Kazimierz, Dębosz Antoni, Tarsa 

Kazimierz 
(54) Tunelowe urządzenie do wytwarzania śniegu 
(57) Urządzenie, zawierające osadzony w tunelowej obudo

wie (1) wentylator nadmuchowy oraz rozmieszczone wokół wy
lotu tunelowej obudowy (3), skierowane współprądowo z nim, z 
odchyleniem ku środkowym, dysze wodne (5) i dysze inicjujące 
(6), charakteryzuje się tym, że dysze inicjujące (6) ustawione są 
swymi wzdłużnymi osiami jednoskrętnie mimośrodowo w sto
sunku do osi wylotu tunelowej obudowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296028 (22) 92 09 22 5(51) F41F1/00 
(71) SKARŻYSKO Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy, Skarżysko-Kamienna 
(72) Łojek Witold, Wietrzyński Leszek, Rać 

Janusz, Łyżwa Leszek, Szwed Urszula, 
Winiarska Irena 

(54) imitator ognia broni maszynowej 
(57) Imitator ognia broni maszynowej charakteryzuje się tym, 

że jego urządzeniem odpalającym jest usytuowana pomiędzy 
listwami (3) ścieżka prochowa (4), której jednakowe odcinki 
połączone są z jednej strony z zapłonnikami (8) amunicji osa
dzonej w otworach (7) korpusu (1) oraz z wykonanymi po 
przeciwnej stronie odpowiednio do zapłonników (8) otworami 
odpowietrzającymi (12). Korpus (1), listwa dolna (2) oraz objęte 
nimi listwy (3) zawierające ścieżkę prochową (4) wykonane są z 
drewna i skręcone trwale śrubami (6). Amunicję imitatora stano
wi nabój hukowy (9) z łuską kartonową (10). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296075 (22) 92 09 29 5(51) F42B 5/145 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Włodarczyk Edward, Papliński Andrzej, 

Cudziło Stanisław, Marchwicki Dariusz 
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(54) Pocisk do szybkiego stawiania zasłon 
aerodyspersyjnych i wytwarzania 
przestrzennych pozornych celów cieplnych 

(57) Pocisk ma łuskę (1), wewnątrz której, w półcylindrach 
(2), znajdują się brykiety pirotechniczne (3), zamknięte od dołu 
przesłoną (5), a od góry denkiem (4). W środkowej części denka 
(4), od strony wewnętrznej, umieszczony jest pierścień (6) cen
trujący wzmacniacz ognia (7). W tylnej części pocisku łuska (1) 
połączona jest na zacisk z obudową obsady zapłonnika (8), w 
którą wkręcona jest obsada zapłonnika (9). Obsada (9) posiada 
w centralnej części zapłonnik (10), do którego od strony tylnej 
pocisku przytwierdzona jest czasza kontaktowa (11). Nad za
płonnikiem (10) znajduje się komora zapłonowa (12) połączona 
kanałami przelotowymi (13) z wolną przestrzenią (14), w której 
znajduje się ładunek miotający (15), spoczywający na membra
nie (16) przykrywającej otwory wylotowe (17). W dolnej części 
bocznych ścianek obsady zapłonnika znajdują się otwory bocz
ne (18), natomiast w centralnej części obudowy obsady zapłon
nika (8) znajduje się kanał (\9). W górnej części obudowy 
obsady zapłonnika (8), w wydrążeniu (20), znajduje się procho
wy ładunek napędzający (21). W centralnej części przesłony 
metalowej (5) znajduje się otwór (22), pod którym umieszczony 
jest wzmacniacz ognia (23), przy czym zewnętrzna średnica 
przesłony (5) równa jest zewnętrznej średnicy półcyiindrów (2). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 295993 (22) 92 09 21 5(51) G01B 13/02 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zelczak Andrzej 
(54) Pneumatyczny przetwornik do pomiaru 

długości 
(57) Przetwornik z rotometrem stanowiącym element wska

zujący wyposażony w zespół kompensujący nieliniowości cha
rakterystyki wskazań, składający się z zawieszonej sprężyście 
na mieszku (3) dyszy - kryzy (4) przesłanianej przesłoną (5) 
przepływowo włączony jest równolegle do dyszy wlotowej (2) 
przetwornika. 

(1 zastrzeżenie) 
9 

Al(21) 295994 (22) 92 09 21 5(51) G01B 13/02 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zelczak Andrzej 

(54) Pneumatyczny przetwornik do pomiaru 
długości 

(57) Przetwornik wyposażony w zespół kompensujący nieli
niowości charakterystyki wskazań, składający się z elementu 
sprężystego (7), dyszy - kryzy (8) i przesłony dławiącej (9) 
charakteryzuje się tym, że ten zespół jest przepływowo włączony 
równolegle do dyszy pośredniej (4) i rotameiru (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300976 (22) 93 11 05 5(51) G01H 1/00 
(71) TECHNICAD Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Kańczok Józef, Chmielewski Radosław 
(54) Zespół magnetyczny elektrodynamicznego 

przetwornika drgań mechanicznych 
(57) Magnes stały (1) z dwoma nabiegunnikami (4 i 5) jest 

otoczony płaszczem magnetycznym, którego część górna (2) i 
dolna (3), o jednakowych średnicach, są umieszczone suwiiwie 



Nr 7 (529) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 41 

we wspólnej obudowie (6) i oddzielone od siebie regulowaną 
szczeliną powietrzną (L). Górna część (2) płaszcza magnetycz
nego ma kształt cylindra z dnem, w którym jestwykonany kołowy 
otwór osiowy o średnicy równej śreclnicy magnesu (1). Dolna 
część (3) płaszcza magnetycznego jest odcinkiem przelotowej 
rurki. 

W zespole istnieje możliwość regulacji strumienia mag
netycznego w szczelinie powietrznej pomiędzy dolną częścią 
(3) płaszcza magnetycznego i odpowiadającym jej nabiegunni-
kiem (5) bez wpływania na wielkość strumienia magnetycznego 
w szczelinie między górną częścią (2) płaszcza magnetycznego 
i odpowiadającym jej nabiegunnikiem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 300717 (22) 93 10 13 5(51) G01M 10/00 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Grzybek Eugeniusz, Nowak Marek 
(54) Sposób przeprowadzania 

hydrodynamicznych prób okrętowych 
zespołów napędowych i urządzenie do 
stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że w izolowanej od otoczenia 
przestrzeni zawierającej pracującą śrubę napędową (b) doko
nuje się zamiany energii kinetycznej strumienia zaśrubowego 
na potencjalną energię ciśnienia hydrostatycznego, którą aku
muluje się w izolowanym od otoczenia spiętrzonym i pionowym 
słupie wody o zmiennej wysokości. Za pomocątego zmiennego 
ciśnienia hydrostatycznego wywołuje się w płaszczyźnie działa
nia śruby napędowej zmienny moment obciążający śrubę. 

Dla realizacji przedstawionego sposobu służy urządze
nie zawierające wielosegmentowy tunel. Dwa segmenty tego 
tunelu w postaci tuiei wewnętrznej (4) i zewnętrznej (5) są 
złożone teleskopowo i względem siebie przesuwne.Tuleja kom
pensacyjna (3) składa się z sekcji wychylnych względem siebie. 
Akumulator (10) służy do gromadzenia energii ciśnienia hydro
statycznego, zaś przytwierdzona na jego szczycie obrotowa 
przesłona (15) z elementem dociskowym (16) do regulacji tego 
ciśnienia. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 300248 (22) 93 09 01 5(51) G01N 21/59 
(31) 92 9211940 (32) 92 09 04 (33) DE 
(71) AVL Gesellschaft für 

Verbrenmmgskraftmaschinen und 
Messtechnik mbH, Graz, AT 

(72) Wegerer Michael, Raslag Klaus 
(54) urządzenie pomiarowe do określania 

zmętnienia gazów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma zawór przełą

czający (4), który oprócz pozycji pomiarowej łączącej przewód 
doprowadzający (5), pomiędzy wlotem gazu (3) i zaworem 
przełączającym (4), z przewodem łączącym (7), przebiegającym 
od zaworu przełączającego (4) do komory pomiarowej (2), oraz 
pozycji kalibrującej łączącej przewód łączący (7) z przewodem 
wylotowym (9), prowadzącym od zaworu przełączającego (4) do 
króćca wylotowego (8), ma jeszcze pozycję zamykającą, odcina
jącą zupełnie przewód doprowadzający (5), przez co wnętrze 
urządzenia pomiarowego jest w sposób pewny, chronione przed 
niedopuszczalnym nagrzaniem przez badany gaz, wykazujący 
zbyt wysoki poziom temperatury. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 296131 (22) 92 09 30 5(51) G01N 27/26 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Rajzer Andrzej, Witkowski Marian, 

Lech-Brzyk Krystyna 
(54) Układ do chemicznego oczyszczania elektrod 

pomiarowych pH 
(57) Istota wynalazku polega na tym, że pod pomiarową 

elektrodą (1) umieszczony jest wylot wtryskowej dyszy (2), która 
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rurowym przewodem (3), poprzez elektromagnetyczny zawór 
(4), połączona jest z buforowym zbiornikiem (5) środka czysz
czącego. W pokrywie zbiornika (5) osadzony jest jeden koniec 
przewodu, zaś drugi koniec przewodu połączony jest poprzez 
reduktor ciśnienia (7) ze źródłem sprężonego powietrza. Wej
ście elektromagnetycznego zaworu (4) połączone jest z wyj
ściem astabilnego niesymetrycznego generatora impulsów (9) 
o regulowanym czasie załączenia i czasie przerwy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296148 (22) 92 10 01 5(51) G01N 27/26 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Rzeszotarski Andrzej 
(54) Sposób określania szczelności powłok 

malarskich oraz urządzenie do określania 
szczelności powłok malarskich 

(57) Sposób polega na tym, że powłokę malarską (1) umie
szczamy szczelnie między naczyniami (2) szklanymi wypełnio
nymi roztworem KCi. Naczynia (2) połączone są z naczyniami 
pomocniczymi (2a) mostami elektrolitycznymi (4) wypełnionymi 
żelem przewodzącym prąd elektryczny. Naczynia pomocnicze 
(2a) wypełnione są nasyconym roztworem KCI, w którym zanu
rzone są elektrody (9) połączone ze źródłem prądu stałego (7). 
W naczyniach (2) umieszczone są kapiláry pomiarowe (8) do 
pomiaru ilości roztworu (3) KCI przenikającego przez powłokę 
malarską (1). W obwodzie prądowym włączony jest miernik 
natężenia prądu (5). Sposób wykorzystuje zjawisko elektroos-
mozy, a wartość powstałego potencjału elektrokinetycznego jest 
wprost proporcjonalna do ilości roztworu (3) przenikającego 
przez powłokę (1), a odwrotnie proporcjonalna do przepłynięte
go ładunku elektrycznego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296113 (22) 92 09 29 5(51) G01N 27/28 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Golonka Leszek, Licznerski Benedykt, 

Paściak Grzegorz 
(54) Sposób wytwarzania elektrolitu stałego 
(57) Sposób wytwarzania elektrolitu stałego, przeznaczone

go do produkcji czujnika, mierzącego koncentrację SO2 i/lub 
SO3 w dowolnym gazie polega na tym, że na elektrodę nanosi 
się techniką warstw grubych pastę, składającą się z 20-100 
części wagowych proszku siarczanu i 0-60 części wagowych 
sproszkowanej fryty szklanej oraz nośnika organicznego, nada
jącego paście odpowiednie własności reologiczne. Następnie 
suszy się tę pastę i wypala się. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296070 (22) 92 09 28 5(51) G01N 33/18 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Komisji 

Edukacji Narodowej, Kraków 
(72) Chmura Janusz 
(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru całkowitej 

ilości zawiesiny lub do pomiaru całkowitej 
mineralizacji wody w rzekach 

(57) Urządzenie składa się z sond pomiarowych (2), (3), (4), 
z elektronicznego modułu mnożącego (1), z elektronicznego 
modułu całkującego (5) oraz z rejestratora (6). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296103 (22) 92 09 29 5(51) G01R 31/34 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Bytnar Andrzej 
(54) Sposób wyznaczania dopuszczalnych 

obciążeń energetycznych turbogeneratora 

(57) Sposób polega na tym, że do układu krzywych w ukła
dzie współrzędnych moc czynna, moc bierna określających 
obszar dopuszczalne] pracy w tym krzywych związanych z 
dopuszczalnymi wartościami prądów w uzwojeniu stojana, krzy
wej związanej z dopuszczalną wartością prądu w uzwojeniu 
wirnika krzywej związanej z dopuszczalnymi wartościami tem
peratur dla skrajnych elementów rdzeni, krzywej związanej z 
dopuszczalnym momentem napędowym oraz krzywej związa
nej ze stabilną współpracą z systemem elektroenergetycznym, 
wprowadza się dodatkową krzywą ograniczającą obszar pola 
dopuszczalnej pracy turbogeneratora, którą wyznacza się w ten 
sposób, że na powierzchni zewnętrznej rdzenia w środku jego 
długości oraz w pobliżu pierwszych skrajnych pakietów umiesz
cza się czujniki przyspieszeń drgań (C1), (C2), (C3), a następnie 
prowadzi się pomiary przyspieszeń drgań promieniowych przy 
różnych wartościach współczynnika mocy (cos</>) w zakresie 
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pracy indukcyjnej i pojemnościowej i przy różnych wartościach 
mocy czynnej (P) po czym zmierzone wartości przyspieszeń 
drgań (Ar) poddaje się rejestracji, a następnie wydziela się 
składowe harmoniczne i dia harmonicznych o największych 
skutecznych wartościach przyspieszenia (Armax) wykreśla się 
w układzie współrzędnych moc czynną (P) i moc bierną (Q) 
charakterystyki zmian skutecznej wartości przyspieszeń drgań 
promieniowych (Ar) w funkcji mocy biernej (Q) przy stałej war
tości mocy czynnej (P), po czym na tym wykresie zaznacza się 
dopuszczalną wartość drgań w funkcji mocy biernej (Q). Punkty 
przecięcia krzywych przyspieszeń drgań (Ar) w funkcji mocy 
biernej (Q) z krzywymi dopuszczalnych drgań w funkcji mocy 
biernej (Q) określają dodatkową krzywą ograniczającą obszar 
pola dopuszczalnej pracy turbogeneratora. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 296008 (22) 92 09 22 5(51) G01S 7/36 
H04B 15/02 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Czwartacka Anna, Stachowski Bogdan, 
Wizner Waldemar, Kowalczyk Zbigniew 

(54) Układ zbierania sygnałów zakłócających w 
wielowiązkowej antenie radiolokacyjnej 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że do wyjść układu formowa
nia wiązek odbiorczych (1) dołączone są tory główne sprzęgaczy 
kierunkowych (4) połączone z drugiej strony do wejść odbiorników 
radiolokacyjnych (6). Tory odsprzężone tych sprzęgaczy zamknięte 
są dopasowanymi obciążeniami (5) z jednej strony, natomiast z 
drugiej swej strony połączone są z wejściami układu wyrównywania 
fazy (2), którego wyjścia połączone są z wejściami sumatora sygna
łów b.w.cz. (3). Sygnały w sumatorze (3) sąsumowanewstosunkach 
amplitud odpowiadających rozkładowi ampiltud na wyjściach ante
ny wielozwiązkowej z jednakowymi przesunięciami fazy, natomiast 
układy wyrównywania fazy (2) wprowadzają przesunięcia fazowe 
kompensujące rozkład fazy na wyjściach anteny. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297444 (22) 93 0114 5(51) G01W 1/14 
(71) Kasprzycki Zygmunt, Pruszcz Gdański 
(72) Kasprzycki Zygmunt, Kasprzycka Jadwiga 

(54) Układ elektroniczny automatycznego 
kolektora opadów atmosferycznych w czasie 

(57) Układ charakterystyczny tym, że napędowy silnik (6) 
układu kinematycznego jest poprzez prostownik (5), transforma
tor (4) oraz blok zabezpieczeń (1) dołączony do źródła zasilania 
(uz), do którego jest przyłączony zespół zasilacza (2) wraz ze 
stabilizatorem napięć (3) zasilania lokalnego oraz jest przyłączo
ne wejście zasilające bloku sygnalizacji optycznej (10) stanów 
krańcowych. Do wejścia sygnałowego pierwszego bloku (10) 
jest przyłączone wyjście pierwsze sygnałowe bloku sterowni-
ków-przetwornikówanalogowo-cyfrowych (16). Do wejścia syg
nałowego drugiego jest przyłączone wyjście bloku (12) termo
statu układu elektronicznego, mającego przyłączony czujnik 
(13) rezystancyjny wilgoci. Jest on sprzężony poprzez wzmac
niacz (14) i przerzutnik Schmidta (8) z wejściem pierwszym 
sterownika "lewo-prawo" (7) silnika napędowego (6). Na wejście 
drugie sterownika (7) dołączony jest blok sterownika (16), a na 
wejście trzecie dołączony zespół bloku wyłączników krańco
wych (18) położenia pokrywy zasobnika opadów wraz z blokiem 
(21) czujników optycznych bezstykowych. Do drugiego wejścia 
sygnałowego bioku sterowników (16) jest przyłączone drugie 
wyjście rezystancyjnego czujnika wiigoci (13), a na wejście 
trzecie jest przyłączony licznik-sumator (11) czasu rzeczywiste
go otwarcia zasobnika opadu atmosferycznego wraz z przyłą
czonym do licznika wskaźnikiem optycznym (9) sumarycznego 
czasu rzeczywistego, do którego jest dołączone wyjście bloku 
sterownika (19) wyświetlacza, sprzężonego z wyjściem bloku 
sterowników (16). Do drugiego wejściazasilającego licznika-su-
matora (11) czasu rzeczywistego jest dołączony zasilacz auto
nomiczny (17) stanów awaryjnych wraz z jego blokiem (20) 
sterowania, a do wejścia awaryjnego bloku sterowników (16) 
jest dołączony blok sterowania manualnego (15), sprzężony 
poprzez blok zabezpieczeń (1) ze źródłem zasilania zewnętrz
nego (uz) oraz z licznikiem-sumatorem (11). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297445 (22) 93 01 14 5(51) G01W 1/14 
(71) Kasprzycki Zygmunt, Pruszcz Gdański 
(72) Kasprzycki Zygmunt, Kasprzycka Jadwiga 
(54) Automatyczny kolektor opadów 

atmosferycznych 
(57) Automatyczny kolektor opadów atmosferycznych, skła

dający się ze znanej obudowy zawierającej wymienny zasobnik 
opadów atmosferycznych, zamykany samoczynnie ruchomą 
pokrywą, sprzężoną z mechanizmem zamykania sterowanym z 
czujnika elektronicznego charakterystyczny tym, że składa się z 
obudowy (1), osadzonej przestawnie na maszcie (2), zaopatrzo
nej w pokrywę górną (3) oraz odejmowalną ściankę boczną. 
Wewnątrz obudowy ulokowany jest układ elektroniczny stero
wania z czujnikiem opadów (5) i blokiem kontroli oraz wizuali
zacji (6), usytuowanymi na zewnątrz obudowy. Wewnątrz obudo
wy znajduje się blok mechanicznego napędu prostowodowego 
mechanizmu (7), realizującego ruch poziomej pokrywy wahliwej 
(8) z położenia otwarte w położenia zamknięte. Pokrywa (8) zamy-
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ka szczelnie od góry wymienny zasobnik opadów atmosferycz
nych (9), osadzony w ażurowym koszu (10), umocowanym do 
jednej z bocznych ścian obudowy (1) za pośrednictwem zacze
pów kandaharowych (11). Rezystancyjny czujnik opadów (5) 
jest zaopatrzony w elektryczny grzejnik osuszający wraz z pół
przewodnikowym czujnikiem temperatury. 

Układ elektroniczny sterowania jest zaopatrzony w we
wnętrzny grzejnik osuszający wraz z półprzewodnikowym czuj
nikiem temperatury. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 296096 (22) 92 09 28 5(51) G05F 1/567 
H02M 3/135 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Malarski Janusz, Szczęśnik Bolesław, Kalita 
Andrzej, Stiasny Janusz, Lisowski Wiesław 

(54) Źródło napięcia odniesienia o modelowanej 
charakterystyce temperaturowej 

(57) Źródło jest utworzone z termicznie skompensowanego 
stabilistora (1) połączonego ze źródłem prądowym (2), przy 
czym węzeł utworzony z połączenia wymienionego stabilistora 
(1) i prądowego źródła (2), a stanowiący jednocześnie jeden 
wyjściowy zacisk (Wi) całego układu źródła napięcia odniesie
nia jest połączony poprzez termorezystor (3) z układem (4) 
równoległego połączenia dwóch gałęzi, który to układ (4) z 
drugiej strony jest połączony z masą całego układu. Jedną gałąź 
wymienionego układu (4) stanowi szeregowe połączenie pier
wszego rezystora (5) z elementem (6) o charakterystyce napię
ciowej zależnej od temperatury. 

Drugą gałąź wymienionego układu (4) stanowi szerego
we połączenie drugiego rezystora (7) z trzecim rezystorem (8), 
zaś wspólny węzeł połączenia tych rezystorów (7 i 8) stanowi 
drugi wyjściowy zacisk (W2) całego układu źródła napięcia 
odniesienia. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300041 (22)921112 5(51) G06F15/30 
(31) 91 794112 (32)911115 (33) US 
(71) CITIBANK, N.A, Nowy Jork, US 
(86) 92 11 12 PCT/US92/09732 
(87) 93 05 27 WO93/10503 PCT Gazette nr 13/93 
(72) Rosen Snolom S. 
(54) Elektroniczny system monetarny 
(57) Wynalazek przedstawia kompletny system monetarny 

wykorzystujący elektroniczne pieniądze, które są wymienialne 
na konwencjonalne pieniądze papierowe obejmujący: a) banki 
emisyjne (1) lub instytucje finansowe, które są dołączone do 
urządzenia wytwarzającego pieniądze (6) dla wytwarzania i 
emisji do klientów elektronicznej waluty zabezpieczonej przez 
wymagane depozyty i elektroniczne autoryzacje kredytu; b) 
banki dystrybucyjne (2), które przyjmują i rozsyłają elektronicz
ne pieniądze; c) różne urządzenia transakcyjne (4), które są 
używane przez klientów dla przechowywania elektronicznych 
pieniędzy, dla realizowania transakcji pieniężnych z dołączony
mi do sieci systemami banków lub do wymiany elektronicznych 
pieniędzy poza siecią z innymi podobnymi urządzeniami trans
akcyjnymi; d) urządzenia kasowe (5), związane z bankami emi
syjnymi (1) i dystrybucyjnymi (2), dla obsługi procesów i konta
ktowania urządzeń transakcyjnych (4) z bankami emisyjnymi (1) 
i dystrybucyjnymi (2) i dla kontaktowania ze sobą banków 
emisyjnych (1) i dystrybucyjnych (2); e) organizację bezpie-
czeństawa dla utrzymywania integralności systemu i f) procesy 
kontroli i rozrachunku dla kontrolowania i bilansowania systemu 
monetarnego. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 295991 (22) 92 09 21 5(51) G08B 13/18 
G08B7/00 

B60R 25/10 
(75) Kilanowicz Andrzej, Świder; Misiorny 

Andrzej, Warszawa 
(54) Układ do sygnalizacji i powiadamiania o 

kradzieży pojazdu 
(57) Układ ma generator kodu (4) z układem pamięciowym 

zawierającym dane pojazdu połączonym z radiowym nadajni
kiem (7) zaopatrzonym w antenę stanowiącą jeden ze słupków 
bocznych karoserii pojazdu emitującą dwa sygnały do dwóch 
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odbiorników (22, 23), z których odbiornik (22) połączony jest z 
układem do przetwarzania odbieranego sygnału na sygnał aku
styczny i optyczny, a odbiornik (23) połączony jest z układem 
(24) wyświetlającym na wyświetlaczu alfanumerycznym dane 
pojazdu, przy czym układ jest zaopatrzony w dwa zbiorniki (16, 
17), w których znajdują się różne bezwonne substancje, które 
po zmieszaniu dają efekt zapachowy znaczący pojazd w sposób 
trwały. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 296111 (22) 92 09 29 5(51) G08C 21/00 
(71) Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń 

Hutniczych HpH Spółka Akcyjna, Katowice 
(72) Staruszkiewicz Robert, Stanoszek Jan 
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed 

kolizją, zwłaszcza suwnic 
(57) Sposób polega na wytworzeniu dodatkowego 

ultradźwiękowego sygnału odniesienia o kalibrowanym tłu
mieniu, który zawiera informację o wielkości spodziewanej 
amplitudy echa lub echa z określonej odległości. 

Urządzenie posiada mostek akustyczny złożony z 
ultradźwiękowej głowicy (1) nadawczej i ultradźwiękowej 
głowicy (2) odbiorczej, które osadzone są w oprawach (3) 
pierścieniowych mocowanych na wspólnej przesłonie (4) 
akustycznej. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 300184 (22)93 08 24 

(31) 92 02645 

5(51) H01R 13/64 
H01R 13/514 

(32) 92 08 26 (33) CH 
(71) Reichle + De Massari AG, Wetzikon, CH 
(72) Reichle Hans 
(54) Modułowa wtyczka wielokontaktowa i/albo 

modułowe gniazdko wieîokontaktowe we 
wtyczkowych urządzeniach łączeniowych dia 
układów z sygnałami prądowymi, zwłaszcza 
telekomunikacyjnych i przesyłania danych 

(57) Wtyczkowe urządzenie łączeniowe, przeznaczone dla ukła
dów wykorzystujących sygnały prądowe, zwłaszcza dia telekomuni
kacji i przesyłania danych, zawiera wieiobiegunowe gniazdko (3, 4) 
oraz wtyczkę (2) współpracującą ze wspomnianym gniazdkiem (2), 
w którym zastosowano środki kodujące (1,5) między gniazdkiem i 
wtyczką, dla zabezpieczenia przed połączeniem prowadzącym do 
kontaktu między wiyczką i gniazdkiem w przypadku niezgodności. 
Wsuwane środki kodujące (1) wtyczki (2) są elementem, który 
jest zmiennie wsuwany na wtyczkę modułową (2) w kierunku 
obrotowym i w kierunku wzdłużnym, mającym przekrój, który 
można dostosować do różnych przekrojów geometrycznych 
otworów wtyczkowych (3) gniazdek modułowych (4) za pomocą 
wspomnianego zmieniania, l/albo wsuwane środki kodujące (5) 
gniazdka (4) są elementem, który może być zmiennie umiesz
czony z przodu otworu wtyczkowego (3) gniazdka modułowego 
(3, 4) w kierunku obrotowym i w kierunku wzdłużnym, mającym 

przekrój wewnętrzny dostosowujący się do różnych przekrojów 
geometrycznych gniazdek modułowych albo środków kodują
cych wtyczki (1), za pomocą wspomnianego zmieniania. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 296022 (22) 92 09 22 5(51) H02K1/06 
(75) Bogusz Marek, Lublin 
(54) Maszyna elektryczna o obniżonej reluktancji 

obwodu magnetycznego 
(57) Maszyna elektryczna wirująca ze szczeliną magnetycz

ną utworzoną przez powierzchnie stojana i wirnika charakte
ryzuje się tym, że wirnik (3) i stojan (2) posiadają kształty brył 
obrotowych lub ich fragmentów, o tworzących pofałdowanych 
obrotowo. Wysokość przynajmniej dwóch fałdek (4) jest większa 
od sumy arytmetycznej minimalnych grubości szczelin magne
tycznych po obu stronach fałdki (4) dla wirnika i stojana, ałączna 
powierzchnia przekroju fałdek stanowi mniej niż 50% całkowitej 
powierzchni przekroju osiowego wirnika bądź stojana. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296109 (22) 92 09 29 5(51) H02K1/06 
(75) Bogusz Marek, Lublin 
(54) Maszyna elektryczna wirująca o 

dodatkowych stopniach swobody 
(57) Maszyna elektryczna wirująca o dodatkowych stopniach 

swobody posiada szczeliny (1) magnetyczne płaskie, które są 
prostopadłe do osi obrotu wirnika (2) lub co najmniej dwie szcze
liny magnetyczne sferyczne o różnych promieniach posiadają 
wspólny środek leżący na osi obrotu wirnika, a zawieszenie wirni
ka ma maksimum dwa dodatkowe stopnie swobody, przy czym 
dla szczelin płaskich są to przesunięcia w płaszczyźnie szczeliny, 
natomiast dla szczelin sferycznych są to obroty wokół środka sfer, 
ponadto w stojanie (3) i korpusie ma powiększone przestrzenie (4) 
i otwory (5) stosownie do zakresu wykonywanych przez wirnik 
ruchów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 296116 (22) 92 09 30 5(51) H02M 9/06 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa; Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A, Warszawa 
(72) Chmurski Paweł, Ruszczyński Roman, 

Szostakowski Paweł, Tomczak Emil, 
Wróblewski Juliusz 

(54) Układ do przetwarzania prądu 
przemiennego na proporcjonalne napięcie 
lub prąd 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera rdzeń (1) o 
liniowej charakterystyce magnesowania i rdzeń (2) o nieliniowej 
charakterystyce magnesowania znajdujące się pod wysokim 
napięciem bezpośrednio na przewodzie (10) wiodącym mierzo
ny prąd, a ich uzwojenia wtórne są połączone z modulatorem 
(4) nadajnika (5) zasilającego przetwornik (6) światłowodu (7), 
którego koniec odbiorczy i elektroniczny odbiornik (8) znajdują 
się na potencjale ziemi, przy czym wejście zasilające modulato
ra (4) i nadajnika (5) połączone jest z zasilaczem (9), połączo
nym z uzwojeniem wtórnym rdzenia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 299426 (22) 93 06 22 5(51) H04M 7/14 
(31) 92 904788 (32) 92 06 26 (33) US 
(71) American Telephone & Telegraph 

Company, Nowy Jork, US 
(72) Bernstein Lawrence 
(54) Sposób dynamicznego określania 

przyporządkowania obwodu terminala 
obsługującego dołączonego do urządzeń 
zewnętrznej instalacji telefonicznej 

(57) Sposób polega na tym, że do terminala obsługującego 
doprowadza się wywołanie telefoniczne dla określania numeru 
telefonu dołączonego do wyposażenia pomocniczego centrali 
telefonicznej, za pomocą którego to wyposażenia pomocnicze
go odpowiadasię nawywołanietelefoniczne, powoduje się wpis 
numeru telefonu przyporządkowanego zespołowi stacji telefo
nicznej, która ma być dołączona do terminala obsługującego, 
kończy się wywołanie w odpowiedzi na odebranie wprowadzo
nego numeru telefonu, podaje się wywołanie telefoniczne do 
odebranego numeru telefonicznego oraz wysyła się ustalony 
sygnał poprzez uzyskane połączenie wywoławcze tak, że umo
żliwia się operatorowi identyfikację przyporządkowania obwo
du. 

(3 zastrzeżenia) 



IL WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 98732 (22) 93 09 27 5(51) A01D 34/43 
A01D 82/00 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice 

(72) Jagielski Kazimierz, Dudek Marian, Dudek 
Jan 

(54) Kosiarko-rozdrabniacz bębnowy z bijakami 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kosiarko - rozdrab-

niacz bębnowy z bijakami, mający zastosowanie do koszenia 
trawy w parkach, na trawnikach i w innych miejscach z dużymi 
powierzchniami trawiastymi, a w szczególności w międzyrzędziach 
drzew owocowych w sadach, a przy tym kosiarko-rozdrabniacz 
może być stosowany do rozdrabniania resztek pożniwnych na po
lach uprawnych, a także do rozdrabniania gałęzi w sadach po 
cięciach drzew, gdy rozdrobniona masa może pozostać jako nawóz 
organiczny. 

Kosiarko-rozdrabniacz ma obudowę złożoną ze ścian 
bocznych (2) i (3) oraz górnej i tylnej (9), zespołu wirnika (02), 
mającego wał z nożami (25) mocowanymi parami wzdłuż dwóch 
linii śrubowych. Punkty mocowania noży (25) leżą zarazem na 
czterech tworzących rozstawionych co (90°) i jest ich jednakowa 
ilość na każdej tworzącej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 96076 (22) 92 09 23 5(51) A61H 7/00 
B05C1/04 

(75) Gniadek Stanisław, Skawina 
(54) Aparat rolkowy 
(57) Wzór stanowi rozwiązanie konstrukcyjne połączenia rę

kojeści z wałkiem. 
W otworze wałka (4) umieszczony jest współosiowo i z 

małym luzem zacisk (6), wykonany z materiału o własnościach 
sprężystych. Ma on postać tulejki, której ścianka ma na wskroś 
zasadniczo wzdłużne przecięcie. Kształt poprzecznego przekro
ju otworu zacisku (6) jest dostosowany do kształtu poprzeczne
go przekroju łącznika (2) z tym, że wymiary poprzeczne otworu 
zacisku (6) są nieco mniejsze od poprzecznych wymiarów łącz
nika (2). 

(4 zastrzeżenia) 

U1 (21) 97231 (22) 93 03 04 5(51) A62B 35/00 
(23) 92 09 22 MTSOP SAWO-92 
71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 
72) Kosecki Andrzej, Chorzelewska Elżbieta, 

Mrozek Andrzej, Goździk Józef, Dolecki 
Marian, Baszczyński Krzysztof, Zrobek 
Zygmunt 

(54) Szelki bezpieczeństwa 
(57) Szelki bezpieczeństwa wy posażone są w pasy barkowe 

(1) i udowe (2) utworzone z dwóch odcinków taśmy, końce 
których połączone są klamrami spinającymi (6), usytuowanymi 
na pasach udowych (2). W przedniej części pasów barkowych 
umiejscowiony jest zaczep piersiowy w postaci dwóch elemen
tów zaczepowych przednich (9) połączonych z zakładkami (8) 
oraz zatrzaśnik piersiowy (10). W tylnej części pasy barkowe (1) 
przeplecione są w elemencie krzyżującym (3) i wyposażone w 
klamrę zaczepową (4), do której zamocowany jest łącznik ta
śmowy z klamrą zaczepową (11). Ponadto szelki wyposażone 
są w pas biodrowy (12) z klamrą (13), poduszki przeciwucisko-
we (14), elementy zaczepowe (15) do mocowania linki opasują
cej, wieszaki (16) do zaczepiania narzędzi oraz siodełko (7). Pasy 
barkowe (1) krzyżują się w elemencie dwuoczkowyrn (5) przecho
dząc w pasy udowe (2). Jest to uniwersalna wersja szelek przysto
sowana do współpracy z różnymi systemami zabezpieczeń. Sto
sowana jest do ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 97232 (22) 93 03 04 5(51) A62B 35/00 

(23) 92 09 22 MTSOP SAWO -92 
(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 
(72) Kosecki Andrzej, Chorzelewska Elżbieta, 

Mrozek Andrzej, Goździk Józef, Dolecki 
Marian, Baszczyński Krzysztof, Zrobek 
Zygmunt 

(54) Szelki bezpieczeństwa 

(57) Szeiki bezpieczeństwa wyposażone są w pasy barkowe 
(1) i udowe (2) utworzone z dwóch odcinków taśmy, których 

końce są połączone klamrami spinającymi (6) usytuowanymi na 
pasach udowych (2). W przedniej części pasów barkowych (1) 
umiejscowiony jest zaczep piersiowy, w postaci dwóch elemen
tów zaczepowych przednich (9) połączonych z zakładkami (8) 
orazzatrzaśnika piersiowego (10). W tylnej części pasy barkowe 
(1) przeplecione są w elemencie krzyżującym (3) i wyposażone 
w klamrę zaczepową (4). Pasy barkowe (1) krzyżują się w 
elemencie dwuoczkowym (5) przechodząc w pasy udowe (2). 
Pasy udowe (2) połączone są z siodełkiem (7). 

Szelki są przystosowane do współpracy z systemem za
bezpieczeń wykorzystującym urządzenia samozaciskowe, gdy 
szyna lub lina urządzenia zaciskowego poprowadzona jest z 
przodu użytkownika 

Stosowane są do ochrony pracownika przed upadkiem 
z wysokości. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1 (21) 98911 (22) 93 10 25 5(51) B60T 3/00 

(71) Zakład Zespołów Montażowych FSO, 
Warszawa 

(72) Litwiński Henryk 

(54) Podstawka klinowa pod koło jezdne 

(57) Podstawka ma posiać klina utworzonego przez płytę 
nośną (1) współpracującą z kołem, podstawę (2) współpracują
cą z nawierzchnią drogi oraz ściankę tylną (3). 

Pomiędzy płytą nośną (1), podstawą (2), a ścianką tylną 
(3) umieszczona jest tuleja wzmacniająca (4) styczna do wewnę
trznych stron tych elementów. 

Pomiędzy tuleją wzmacniającą (4) a ostrzem klina (6) 
podstawka posiada dodatkową tuleję (5) styczną do wewnętrz
nych stron płyty nośnej (1) i podstawy (2). 

W osi podłużnej w przestrzni pomiędzy płytą nośną (1), 
podstawą (2), tylną ścianką (3), a tuleją wzmacniającą (4) pod
stawka posiada żebro (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1 (21) 96928 (22) 93 01 20 5(51) B66F11/04 
(23) 92 09 22 MTSOP SAWO - 92 
(71) LUBAWA Sp. z o.o. Zakłady Konfekcji 

Technicznej, Lubawa 
(72) Kosecki Andrzej, Chorzelewska Elżbieta, 

Mrozek Andrzej, Goździk Józef, Dolecki 
Marian, Baszczyński Krzysztof, Zrobek 
Zygmunt 

(54) Ławka do pracy na wysokości 
(57) Ławka przeznaczona jest do wykonywania prac na wy

sokości w pozycji siedzącej. Przy zastosowaniu odpowiedniego 
mechanizmu pracownik może opuszczać się lub podnosić na 
ławce wzdłuż konstrukcji. 

Ławka według wzoru składa się z siedziska (1) wyposa
żonego w poduszkę (2) i taśmy nośne (3) zaopatrzone w klamry 
zaczepowe (6) oraz oparcia (4), na którym umiejscowione są 
klamry boczne (5) oraz klamry łączące oparcie (4) z taśmami 
nośnymi (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 96148 (22) 92 10 02 5(51) B67D 5/08 
(71) Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w 

Gdańsku. Zakład Gazyfikacji 
Bezprzewodowej, Gdynia 

(72) Towarek Marian, Majchrzak Marek, Szpak 
Marek 

(54) Stanowisko do tankowania samochodów 
gazem płynnym 

(57) Stanowisko charakteryzuje się tym, że do zbiornika 
gazu (1) poprzez rurociąg (7) podłączona jest pompa (10) oraz 
zamontowane są połączone równolegle zawór przelewowy (18) 
i zawór kulowy (20), a ponadto do rurociągu (7) zamontowany 
jest króciec (12) połączony z pompą (10). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1 (21) 96082 (22) 92 09 25 5(51) E03F 5/10 
(75) Kubiak Kazimierz, Warszawa; Rybacki 

Robert, Warszawa; Piotrkowicz Witold, 
Warszawa 

(54) Zbiornik oczyszczalni ścieków 
(57) Zbiornik oczyszczalni ścieków składa się z zewnętrz

nych ścian (1), (2), (3) i wewnętrznych ścian (4) i (5), słupów 
nośnych (6) oraz elementów pokrycia, którymi są podciągi 
nośne i panwiowe płyty nakryciowe, a dno zbiornika jest mono
lityczne wylewane, przy czym ściany zewnętrzne (1) są płaskie, 
ściany zewnętrzne (2) są kątowe, ściany zewnętrzne (3) sąteowe 
o grubości jednakowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1 (21) 96154 (22) 92 10 02 5(51) F16B 12/44 
(71) METALPLAST Zakłady Elementów 

Wyposażenia Budownictwa, Bielsko-Biała 
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 

Maciej, Bijałd Jerzy 
(54) Wkładka spinająca do przegród termicznych 

aluminiowych elementów stolarki 
budowlanej 

(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że stanowi ją kształtka, 
składająca się z elementu (1) w kształcie prostopadłościanu o 
prostokątnej podstawie mająca jednostronne ścięcie i przeloto
wy otwór (4) osadzony w przekątnej osi elementu (1), przy czym 
element (1) połączony jest z jednej strony poprzez łącznik (5) w 
kształcie pierścienia z elementem (6) w kształcie prostopadło
ścianu mającego podstawy (7) z jednostronnym zaokrągleniem, 
natomiast wewnętrzna powierzchnia (9) elementu (6) ma ścięcia 
(10) skierowane na zewnątrz do krawędzi elementu (6), a ele

ment (1), łącznik (5) i element (6) mają wspólny przelotowy 
otwór, przy czym wszystkie elementy kształtki tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1 (21) 96141 (22) 92 10 01 5(51) G09D 3/00 
A61B 13/00 

(75) Sajda Ryszard, Tarnowskie Góry 
(54) Terminarz okresu 
(57) Terminarz charakteryzuje się tym, że dwustronna wkład

ka (1), na której naniesiona jest siatka (2) w układzie dni (4) 
miesiąca i miesiące (5) umieszczona jest w przezroczystym 
futerale (6) o powierzchni umożliwiającej naniesienie znaków i 
ich ścieranie. Ponadto z boku w futerale (6) jest wydzielona 
przegroda (7) dla pomieszczenia elementu piszącego (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 97867 (22) 93 05 14 5(51) G09F15/00 
(75) Hadasik Roman, Gliwice; Kraczla Roman, 

Gliwice; Waliszak Marek, Zabrze 
(54) Słup ogłoszeniowo-reklamowy 
(57) Słup ma kształt graniastosłupa o podstawie kwadratu, a 

jego szkielet jest wykonany z pionowych kątowników (1) oraz 
(1a) połączonych z poprzecznymi kątownikami górnymi (2a), 
środkowymi (2b) oraz dolnymi (2c) obejmującymi obciążeniową 
płytę (4) umieszczoną u podstawy słupa. Do kątowników (2a) i 
(2b) są mocowane wymienne, ekspozycyjne plansze. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1 (21) 98906 (22) 93 10 23 5(51) H01H 9/18 
(71) ELTRA Zakłady Radiowe S.A., Bydgoszcz 
(72) Kościukiewicz Stanisław, Sołtysiak Marek 
(54) Zespół podświetlania łączników 

elektroinstalacyjnych 
(57) Zespół podświetlania charakteryzuje się tym, że opra

wka do osadzania neonowej lampki tlącej, składa się z dwóch 
komór (3) i (4), z których każda ma kształt 3/4 pierścienia, 
połączonych bocznymi ściankami, które od dołu mają uformo
wany wspornik (5), zamykający je częściowo, przy czym wspo
rnik (5) ma ukształtowany i skierowany ku dołowi prostokątny 
występ, który osadzony jest w prowadnicy dopasowanej kształ
tem do występu, która uformowana jest na bocznej ściance (8) 
nośnika izolacyjnego (2) mechanizmu łącznikowego. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 98907 (22) 93 10 23 5(51) HOIR 13/11 
H01R 13/46 

(71) ELTRA Zakłady Radiowe S.A, Bydgoszcz 
(72) Pleśniak Ryszard, Sołtysiak Marek 
(54) Styk gniazdowy i nośnik izolacyjny tego styku 
(57) Styk charakteryzuje się tym, że u dołu, z obu stron części 

stykowej (4) każdego styku (1), uformowane są symetrycznie 
wycięcia, którymi styk ten osadzony jest na występach (6) ufor
mowanych pod te wycięcia w komorze stykowej (7) nośnika 
izolacyjnego (2), przy czym od góry komory stykowe (7) zamknię
te są przykrywką (8), w której uformowane są nad wkrętami 
zaciskowymi (11) części zaciskowej (3) otwory o dwustopniowej 
średnicy (9,10), przy czym wkręt zaciskowy (11) uformowany ma 
w części dolnej czop (13). 

(3 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP nr 7/94 

Nr 
zgłoszenia 

295969 
295990 
295991 
295992 
295993 
295994 
296008 
296009 
296012 
296015 
296016 
296017 
296019 
296021 
296022 
296023 
296024 
296025 
296026 
296027 
296028 
296040 
296041 
296042 
296043 
296044 
296045 
296046 
296047 
296058 
296059 
296060 
296061 
296062 
296063 
296065 
296067 
296068 
296069 
296070 
296071 
296072 
296075 
296076 
296095 
296096 
296097 
296099 
296100 
296001 
296102 
296103 
296104 
296105 
296106 

Int Cl5 

E05B 
E21F 
G08B 
B44C 
G01B 
G01B 
G01S 
E010 
C09K 

C11D B60B 
F040 
823C 
CQ9J 
H02K 
F16L 
F16L 
F16L 
F16L 
E05B 
F41F 
A23B 
A23B 
F24H 
E020 
C07C 
A01C 
B010 
823P 
C02F 
B44C 
C01B 
001G 
F16L 
A61B 
C07D 
F23B 
C10M 
F163 
G01N 
F16L 
A47B 
F42B 
E05B 
E03D 
G05F 
A010 
C11D 

C11D A01N 
A01C 
G01R 
A61M 
B30B 
E04H 

Strona 

32 
33 
44 
13 
40 
40 
43 
30 
26 
27 
13 
35 
11 
26 
46 
37 
37 
36 
37 
32 
39 
5 
5 
38 
31 
18 
2 
9 
12 
16 
13 
16 
30 
37 
7 
21 
38 
26 
36 
42 
38 
6 
39 
33 
31 
44 
3 
27 
27 
3 
2 

42 
9 
13 
32 

Nr 
zgłoszenia 

296109 
296110 
296111 
296112 
296113 
296114 
296115 
296116 
296117 
296123 
296124 
296129 
296130 
296131 
296132 
296133 
296134 
296136 
296137 
296138 
296144 
296146 
296147 
296148 
296149 
296150 
296151 
296152 
296154 
297045 
297076 
297417 
297444 
297445 
298089 
298670 
299082 
299184/PCT 
299218/PCT 
299348/PCT 
299426 
299450 
299670 
299689 
299738 
299744 
299755 
299769 
299783 
299784 
299817/PCT 
299854 
299866 
299868 
299869 

Int. Cl5 

H02K 
C07D 
G08C 
B65D 
G01N 
B010 
F15B 
H02M 
A61F 
C10K 
B01D 
B01J 
B27K 
G01N 
C05F 
C04B 
C04B 
F158 
C10M 
B09B 
B600 
C07C 
C07C 
G01N 
F25C 
A61H 
A01B 
C09D 
B210 
F16B 
C228 
C10M 
G01W 
G01W 
A01M 
A61K 
C07C 
A01N 
A61K 
B05C 
H04M 
D06M 
C09D 
C07D 
C07C 
F24H 
C07D 
A01N 
C23C 
A23K 
C09B 
B65D 
A47H 
A01N 
C07D 

Strona 

46 
23 
45 
15 
42 
10 
35 
46 

7 

26 
9 
10 
12 
41 
17 
17 
17 
35 
26 
11 
13 
18 
18 
42 
39 
8 
2 
25 
11 
35 
28 
27 
43 
43 
3 
9 
20 
4 
9 
10 
46 
30 
25 
24 
18 
39 
24 
4 
29 
6 
25 
15 
7 
3 

22 

Nr 
zgłoszenia 

299871 
299872 
299913 
299929/PCT 
299947 
300016 
300036 
300037 
300041 
300144/PCT 
300155 
300156 
300182 
300184 
300193 
300194 
300213 
300235 
300248 
300249 
300253 
300254 
300256/PCT 
300277 
300288 
300289 
300399 
300454 
300467 
300486 
300489 
300514 
300515 
300516 
300518 
300520 
300521 
300522 
300523 
300528 
300535 
300536 
300537 
300551 
300561 
300666 
300683 
300717 
300780 
300855 
300861 
300976 
301001/PCT 
301010/PCT 
301012/PCT 

Int. Cl5 

C07C 
C070 
E04B 
AĆ1K 
B22C 
C07D 
C01C 
C07C 
G06F 
B60J 
C07D 
C07C 
A24C 
HOIR 
A23L 
C12N 
C07C 
C07D 
G01N 
F02D 
A01N 
A01N 
F16C 
F04B 
E21C 
C01B 
B65G 
F02M 
F02C 
D01D 
B29C 
C070 
C070 
823K 
C02F 
B60R 
C07C 
A61K 
C07F 
E02B 
A61F 
A61F 
C12N 
B01J 
C070 
A22C 
B60N 
G01M 
A23K 
F02N 
C02F 
G01H 
001F 
F16L 
C12P 

Strona 

18 
21 
32 
22 
11 
23 
16 
20 
44 
14 
20 
20 
6 
45 
6 
28 
19 
23 
41 
34 
4 
4 

36 
34 
33 
16 
15 
34 
33 
29 
12 
23 
23 
12 
17 
14 
18 
8 
25 
31 
8 
8 

27 
10 
21 
5 
14 
41 
6 
34 
17 
40 
30 
36 
28 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 7/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96928 
97231 
97232 
97867 
98732 

Int.Cl5 

2 
B66F 
A62B 
A62B 
G09F 
A01D 

Strona 

3 
49 
47 
48 
50 
47 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96076 
96082 
96141 
96148 
96154 

Int.Cl5 

2 
A61H 
E03F 
G09D 
B67D 
F16B 

Strona 

3 
47 
49 
50 
49 
50 

Nr 
zgłoszenia 

1 
98906 
98907 
98911 

Int.Cl5 

2 
H01H 
H01R 
B60T 

Strona 

3 
51 
51 
48 



Ogłoszenia o podjęciu postępowania przez UP RP jako urzędem wybranym 

w sprawach zgłoszeń PCT opublikowanych we wcześniejszych numerach BUP 7/94 

Nr zgłoszenia 

1 

297616 
298823 
299375 
299820 
299831 
299921 
299970 
299972 
299987 
299989 
299991 
300110 
300198 
300204 
300257 
300295 
300354 
300479 
300593 
300597 
300635 
300713 
300759 
300760 
300764 
300810 
300811 
301008 
301009 
301104 
301119 
301120 
301122 
301123 
301147 
301151 
301152 
301155 
301164 
301205 
301206 
301207 
301215 
301217 
301289 
30129Q 
301322 
301339 
301340 
301343 
301345 
301346 
301417 
301427 
301428 

Int. Cl5 

2 

C07D 
A61M 
C070 
8248 
A63B 
C23F 
C070 
A61F 
A61K 
C070 
B23K 
G01N 
A61H 
D21G 
H01R 
H04N 
C07D 
H04N 
C07D 
8308 
F238 
C07C 
A61M 
A61M 
H01R 
G06F 
G06F 
AÓ1K 
F27D 
G01R 
C07D 
C07C 
B01J 
F23C 

C11D E04G 
E21D 
H01R 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
A61K 
B65D 
A61K 
B01D 
B65D 
C07H 
C070 
A61M 
A44B 
A44B 
021F 
C11D 
H02J 

Nr zgłoszenia PCT 

3 

PCT/US91/04826 
PCT/CA91/00321 
PCT/FI91/00359 
PCT/GB91/02194 
PCT/N091/00146 
PCT/AT91/00134 
PCT/EP91/02336 
PCT/US91/09102 
PCT/EP92/00012 
PCT/EP92/00020 
PCT/GB92/00084 
PCT/FI91/00399 
PCT/NL92/00032 
PCT/US92/00741 
PCT/US92/Û1390 
PCT/US92/00241 
PCT/EP92/00356 
PCT/US91/09823 
PCT/GB92/00360 
PCT/AT92/00031 
PCT/DK92/00082 
PCT/US92/00817 
PCT/G892/00480 
PCT/GB92/00479 
PCT/HU92/00018 
PCT/EP92/00926 
PCT/EP92/00818 
PCT/SE92/00186 
PCT/G892/00602 
PCT/AT92/00053 
PCÏ/US92/018Q1 
PCT/EP92/01471 
PCT/US92/03253 
PCT/US92/03254 
PCT/US92/03372 
PCT/DE92/00389 
PCT/EP92/00748 
PCT/US92/01984 
PCT/FR92/00429 
PCT/FR92/00430 
PCT/FR92/00431 
PCT/FR92/00432 
PCT/EP92/01024 
PCT/US92/03723 
PCT/EP92/01025 
PCT/US92/03260 
PCT/US92/04742 
PCT/CA92/00209 
PCT/CA92/00211 
PCT/GB92/00923 
PCT/U592/03720 
PCT/US92/03722 
PCT/US92/03102 
PCT/US92/04500 
PCT/GB91/00321 

Nr BUP w którym 
zgłoszenie PCT 
opublikowano 

4 

14/92 
25/92 
25/92 
4/93 
25/92 
4/93 
4/93 
25/92 
12/93 
16/93 
4/93 
4/93 
7/93 
4/93 
12/93 
7/93 
12/93 
4/93 
16/93 
4/93 
16/93 
7/93 
7/93 
7/93 
12/93 
12/93 
16/93 
7/93 
7/93 
7/93 
7/93 
12/93 
16/93 
12/93 
16/93 
7/93 
7/93 
7/93 
12/93 
12/93 
12/93 
16/93 
12/93 
16/93 
12/93 
12/93 
16/93 
16/93 
16/93 
12/93 
12/93 
16/93 
12/93 
12/93 
7/93 
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SPROSTOWANIE 

BUP 

5/94 

Nr zgłoszenia 

295 832 

strona 

28 

jest 

(71) Koprowska Joanna, Łódź; 
Pękalski Tomasz, Wołomin; 
Łysik Cezary, Wołomin; 
Łysik Irmina, Wołomin; 
Pękalska Teresa, Wołomin; 
Kielmans Dariusz, Wołomin 

(72) Okoniewski Marian, 
Koprowska Joanna 

powinno być 

(71) Pękalski Tomasz, Wołomin; 
Łysik Cezary, Wołomin; 
Łysik Irmina, Wołomin; 
Pękalska Teresa, Wołomin; 

(72) Okoniewski Marian 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU U R Z Ę D U PATENTOWEGO", "WIADOMOŚCI 
URZĘDU PATENTOWEGO", "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. będzie wynosił: 

BUP — 910 000 zł 
WUP — 360 000 zł 
BI UPRP — 120 000 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1 Dz. 99 Rodz. 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. 


