
INDEKS 353264 
ISSN-0137-8015 
C e n a 35 000 zł 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

Wydawnictwo Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Nr 9 (531) Warszawa 1994 



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 Okręgów}' w Warszawie 

konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92 
- o p ł a t y związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 

znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo-
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 2 maja 1994 r. Nr 9 /531/ 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 STló): 

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) 

U l - 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 sie_ za podania o udzieienie patentu ub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al(21) 296303 (22) 92 10 19 5(51) A01C 1/06 
(75) Koper Roman, Lublin 
(54) Urządzenie do przedsiewnej laserowej 

biostymulacji nasion metodą ich 
naświetlania nastawnymi dawkami energii 

(57) Urządzenie ma laser (4), którego wiązka promieniowa-
nia pada na układ optyczny (5), składający się z pryzmatu 
optycznego (8) oraz obiektywu mikroskopowego (9), gdzie jest 
rozszerzona i pada na równię pochyłą (1), po której pojedynczą 
warstwą zsuwają się ruchem jednostajnym nasiona. Na skutek 
drgań wibratora (7) równi i mechanizmu (6) zmiany kąta jej 
pochylenia, nasiona wysypujące się z zasobnika nasion (2) 
naświetlone są na równi określoną dawką energii promieniowa-
nia laserowego i spadają do zbiornika (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 300627 (22) 93 10 07 5(51) A01G 11/00 
(31) 92 9213599 (32)9210 08 (33) DE 

93 93110664 02 07 93 EP 
(71) Kiefl KG, Gauting, DE 
(72) Kiefl Rudolf 

(54) Urządzenie do regeneracji i sterylizacji, 
zwłaszcza gleby lub piasku 

(57) Urządzenie ma wydłużoną komorę roboczą (2), ślimak 
(4), który umieszczony jest w komorze roboczej (2) do ciągłego 
transportu i mieszania materiału wprowadzonego do obróbki od 
strony wlotowej (5) do strony wylotowej (16) komory roboczej (2) 
oraz zespół (8, 8') do doprowadzania pary pod ciśnieniem do 
komory roboczej (2) otworami doprowadzającymi (20) wzdłuż 
urządzenia. Otwory doprowadzające (20) parę są przewidziane 
w ścianie komory roboczej (2). Alternatywnie lub dodatkowo 
można zastosować otwory doprowadzające parę w ślimaku, 
który wykonany jest jako wydrążony. Dla umożliwienia ciągłego 
i samoczynnego zasilania komory roboczej (2) materiałem prze-
znaczonym do obróbki, korzystnie w obrębie leja napełniające-
go (7), umieszczone są otwory doprowadzające parę w odstępie 
od otworu wlotowego (6) komory roboczej (2). Osiąga się dzięki 
temu wstępną obróbkę lub wstępne traktowanie parą materiału 
obrabianego już w obszarze leja napełniającego (7). Urządzenie 
eksploatowane w sposób ciągły, pozwala na obróbkę ze zwię-
kszoną wydajnością. 

(29 zastrzeżeń) 
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Al(21) 296331 (22)9210 21 5(51) A01G 25/02 
(75) Grabarczyk Stanisław, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie do nawadniania roślin 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że akumulacyjne 

pojemniki (1) połączone są z przewodem (2) za pośrednictwem 
przymocowanej do pojemnika komory (3) z przeponą (4), posia-
dającą otwór (5) w miejscu otworu (6) górnej pokrywy komory 
(7), w której wykonany jest jeden iub więcej otworów (8) do 
wypływu wody z pojemnika na zewnątrz, po zmniejszeniu ciś-
nienia wody pod przeponą na skutek zamknięcia zaworu stero-
wanego przekaźnikiem. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296311 (22) 92 10 22 5(51) A01K 83/00 
(75) Kialewski Stanisław, Konstancin-Jeziorna 
(54) Kotwica wędkarska trójramienna 
(57) Kotwica charakteryzuje się tym, że trzon kotwicy ma na 

jednym końcu zaostrzony grot z otworem (1), wygięcie łukowe 
od strony grotu (2) oraz wygięcie łukowe drugiego końca zakoń-
czone ostrzem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300439 (22)93 09 20 5(51) A01N 25/02 
(31) 92 07948 (32)92 09 21 (33) US 
(71) Ciba Geigy AG, Bazy lea, CH 
(72) Hässim Hans Walter 
(54) Trwałe w przechowywaniu wodne emidsje 

pestycydowe, sposób ich wytwarzania i 
sposób ochrony lub zwalczania inwazji 
szkodników roślin ïub zwierząt 

(57) Opisano trwałe w przechowywaniu wodne emulsje pe-
stycydowe, składające się z fazy organicznej z zasadniczo hy-
drofobowego pestycydu lub mieszaniny pestycydów, która są 
ciekłe ub rozpuszczone w hydrofobowym rozouszczainiku i z 
fazy wodnej, zawierającej środek powierzchniowo czynny i/ub 
dyspergator, przy czym a) smulsja ma posiać wodnego koncen-
tratu i b) obecna jest stabilizująca emulsję ilość polimeru lub 

mieszaniny polimerów, które są bardziej rozpuszczalne w fazie 
organicznej niż w fazie wodnej. 

Emulsja wytwarzana jest w ten sposób, że polimer roz-
puszcza się w pestycydzie, ewentualnie przy podgrzewaniu, a 
roztwór ten emulguje się wodnym roztworem zawierającym 
wodę, anionowy iub niejonowy dyspergator i/lub niejonowy 
środek powierzchniowo czynny i ewentualnie sól buforującą. 

(34 zastrzeżenia) 

Al(21) 300238 
(62) 297358 
(31) 91 1248 

91 2427 
91 4115 

(22) 92 04 15 

(32) 

5(51) A01N 57/02 

91 04 16 
19 07 91 
27 12 91 

[33) H U 
HU 
HU 

(71) Alkaloida Vegyészeti Gyar Rt., Tiszavasvári, 
HU 

(72) Powell Fulgencio, Litkei László, Galamb 
Vilmos, Gulyás Imre, Répási Jánoš, 
Répásiné Veres Ágota, Vig József, Koczka 
Istvánné, Fehérvári Edit, Roka Lászlóné, 
Pethe Lászlóné, Neu József 

(54) Kompozycja chwastobójcza lub regulująca 
wzrost roślin i sposób wytwarzania 
kompozycji 

(57) Przedmiotem wynalazku są: kompozycja chwastobój-
cza lub regulująca wzrost roślin zawierająca nowe, niehigrosko-
pijne, krystaliczne sole mono-amonowe o wzorze ogólnym 1, w 
którym R1 oznacza grupę hydroksylową lub alkilową, A oznacza 
grupy 1-4 alkiloaminowe lub amino-aikilowe zawierające pier-
wszorzędowe lub drugorzędowe grupy aminowe, korzystnie 
grupy CH2-NH- lub -CH/NH2/-CH2, B oznacza jon amonowy lub 
podstawiony alkilem jon amonowy jak również sposób otrzymy-
wania tej kompozycji. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 296375 (22) 92 10 27 5(51) A23C 9/13 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 

Oczapowskiego, Olsztyn 
(72) Bednarski Włodzimierz, Adamczak Marek 
(54) Sposób wytwarsania jogurtu 
(57) Sposób wytwarzania jogurtu z mleka iub maślanki wzbo-

gaconych w składniki suchej masy do zawartości 12 - 18% i 
dodatek substancji smakowo-zapachowych stabilizujących stru-
kturę i konsystencję polega na tym, że do zagęszczonego mieka 
iub maślanki dodaje się osmoaktywnie utrwalone kiełki zbożowe 
i pasteryzuje, po czym całość ochładza się i dodaje bakterie 
fermentacji mlekowej z rodzaju Lactococcus, a fermentację pro-
wadzi się do uzyskania kwasowości odpowiadającej pH 4,5-4,8, 
schładza się i przekazuje do dojrzewania. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300595 (22) 92 12 23 5(51) A23C 19/05 
(31) 92 7 (32) 92 0102 (33) HU 
(86) 9212 23 PCT/KU92/00062 
(87) 93 07 08 WO93/12663 PCX Gazette nr 16/93 
(75) ViszJai Bela, Szikszo, HU 
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(54) Sposób wytwarzania sera ze standaryzacją 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania sera ze stan-

daryzacją. W sposobie tym mleko na ser odtłuszcza się, oddzie-
ioną śmietanę poddaje się obróbce ultradźwiękami lub w młynie 
kulowym lub w zwężce Venturi'ego lub w rozpylaczu, po czym 
w mleku podstawowym zawartość tłuszczu nastawia się za 
pomocą obrobionej śmietany, mleko to poddaje się dojrzewaniu 
na zimno; następnie po ogrzaniu do temperatury zaprawiania 
podpuszczką wprowadza się kulturę, ewentualnie dodaje się 
substancje dodatkowe, wedle potrzeby zaprawia się podpusz-
czką, po czym po zaszłej koagulacji rozdrabnia się, ogrzewa, 
oddziela się serwatkę, wedie potrzeby formuje się, prasuje, soli 
i poddaje dojrzewaniu. Otrzymany produkt opakowuje się, przy 
czym śmietanę poddaje się takiej obróbce ultradźwiękami lub 
w młynie kulowym lub w przeciwprądzie w zwężce Venturie'ego 
lub w rozpylaczu, żeby średnica kulektłuszczu znajdujących się 
w mleku zmniejszyła się do wartości poniżej 2,5 mikrona. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 301140 (22) 93 11 22 5(51) A23D 7/02 
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 

Warszawa 
(72) Jakubowski Augustyn, Ptasznik Stanisław, 

Katzer Artur, Czuk Stanisław 
(54) Sposób wytwarzania wysokostabilnego 

tłuszczu do smażenia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyso-

kostabilnego tłuszczu, przeznaczonego do smażenia produ-
któw spożywczych. 

Sposób polega na tym, że sporządza się mieszaninę z 
20 -5- 70% uwodornionego oleju ciekłego, korzystnie rzepako-
wego, sojowego lub bawełnianego, z 30 -Ś- 80% uwodornionego 
oSeju palmowego i/lub tłuszczu zwierzęcego. Olej ciekły uwo-
dornia się do temperatury topnienia 38 -* 50°C, natomiast olej 
palmowy do temperatury wyższej od temperatury mięknięcia 
oleju naturalnego o 1 -- 30rC. Mieszaninę tłuszczów poddaje się 
następnie procesowi niekierowanego przeestryfikowania, w ten 
sposób, że powstaje tłuszcz o temperaturze topnienia 35 *• 
45°C, zawartości fazy stałej wg Brukera w temperaturze 20°C 65 
-r 45%, w temperaturze 30°C 35 -r- 18% i w temperaturze 40°C 
nie mniej niż 5%. Do tłuszczu po przemyciu i wysuszeniu dodaje 
się antyoksydant, korzystnie butyohydroksyanizoi//BHA/ w ilo-
ści nieprzekraczającej 0,1 g/kg oraz preparat białkowy pocho-
dzenia roślinnego lub zwierzęcego w ilości do 1%. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 301111 (22)93 02 04 5(51) A23L1/10 
(31) 92 69814 (32)92 0219 (33) JP 

92 113162 07 04 92 JP 
(86) 93 02 04 PCT/JP93/00134 
(87) 93 09 02 WO93/16604PCT Gazette nr 21193 
(75) Ishida Yukio, Shizuoka-ken, JP 
(54) Ryż z dużą zawartością wchłoniętej wody, 

sposób jego wytwarzania i stosowanie 
(57) Sposób wytwarzania ryżu z dużą zawartością wchłonię-

tej wody, w którym ziarna są w stanie prawie bez żelatynizacji, 
polega na przygotowaniu w pierwszym etapie, ryżu z wchłoniętą 
wodą o zawartości wody wynoszącej 38 do 115 części wago-
wych wody na 100 części wagowych ryżu, przy użyciu gorącej 
wody, pary i/lub pary pod ciśnieniem, poddaniu uzyskanego w 
ten sposób ryżu z wchłoniętą wodą procesom chłodzenia lub/i 
zamrażania i spowodowanie dalszej absorpcji wody przez ten 
ryż w drugim etapie, wskutek czego całkowite wchłonięcie wody 

wynosi 72 do 130 części wagowych wody na 100 części wago-
wych ryżu. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 300823 (22) 93 10 22 5(51) A23L 1/24 
(31)92 4235928 (32)9210 23 (33) DE 
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffs, US 
(72) Muller Rudi, Blortz Doris, Bohatiel Johann, 

Frank Barbara 
(54) Sposób wytwarzania sosu do przypraw i sos 

do przypraw 
(57) Sposób polega na tym, że podłoże pokryte grzybem, 

zawierające enzym, początkowo zaciera się na miazgę z wodą 
zawierającą chlorek sodowy. Zacier poddaje się fermentacji w 
przedłużonym okresie czasu, a następnie klaruje się przez wy-
ciskanie, pasteryzację i filtrację. Stosuje się podłoże zawierające 
chleb wykonany częściowo z glutenu pszenicznego. Zacieranie 
przeprowadza się z soloną wodą tak, że otrzymuje się zawartość 
soli w zacierze od około 4 do około 12% wagowych i fermentację 
przeprowadza się w trzech etapach, w malejących temperatu-
rach, przez okres od około 8 do około 12 tygodni. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 300824 (22) 93 10 22 5(51) A23L 1/24 
(31) 92 4235927 (32) 92 10 23 (33) DE 
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffs, US 
(72) Muller Rudi, Blortz Doris, Bohatiel Johann, 

Frank Barbara 
(54) Sposób wytwarzania sosu do przypraw i sos 

do przypraw 
(57) Sposób polega na tym, że pokryte grzybem, zawierają-

ce enzym podłoże, ugniata się na miazgę z solanką, miazgę te 
poddaje się fermentacji przez wydłużony okres czasu i nastę-
pnie przeprowadza się obróbkę sfermentowanej miazgi przez 
wyciskanie, pasteryzację i filtrację. Jako podłoże stosuje się 
obłuszczone, namoczone ziarna owsa, w ugniataniu stosuje się 
solankę tak, że zawartość soli w miazdze wynosi około 4 do 12%, 
korzystnie od około 7 do około 8% wagowych i fermentację 
przeprowadza się w kilku etapach, w temperaturze obniżającej 
się od około 40 - 45°C w pierwszym etapie do temperatury 
pokojowej w ostatnim etapie, przez około 8 -12 tygodni. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 300422 (22) 93 09 17 5(51) A24D 1/00 
(31)92 947002 (32)92 0917 (33) US 
(71) R J Reynolds Tabacco Company, Winston 

Salem, US 
(72) Clearman Jack Franklin, Meiring Robert 

Leonard, Lawson Jerry Wayne, Baker 
Kenneth Orin 

(54) Kompozytowy element paliwowy, papieros i 
sposób obniżania temperatury elementów 
paliwowych w wyrobach do palenia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest ulepszenie węglowych ele-
mentów paliwowych, zgodnie z którym (a) wytwarza się elementy 
paliwowe z kompozytowym członem nośnym ułatwiającym utrzy-
manie elementu paliwowego w strukturze papierosa podczas 
palenia oraz (b) elementy paliwowe palą się w niższej średniej 
temperaturze niż znane dotychczas węglowe elementy paliwowe. 
W jednym z korzystnych wariantów wynalazku element paliwo-
wy zawiera co najmniej dwa różne materiały sąsiadujące ze 
sobą na całej długości elementu, obejmujące materiał palący się 
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oraz inny materiał, który korzystnie nie pali się lub pali się wolniej 
niż materiał palny. Niepalnym lub zasadniczo niepalnym mate-
riałem jest korzystnie materiał o dużej zdolności do wymiany 
ciepła, taki jak grafit W korzystnych wariantach niepalny człon 
nośny lub mocujący wystaje poza obrzeże materiału palnego 
tak, że współdziała z płaszczem izolacyjnym otaczającym ele-
ment paliwowy utrzymując go w miejscu, zwłaszcza w czasie 
palenia. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(21) 300423 (22) 93 09 17 5(51) A24D 1/00 
(31) 92 07947 (32)92 0917 (33) US 

92 08089 16 07 93 US 
(71) R J Reynolds Tobacco Company, Winston 

Salem, US 
(72) Barnes Vernon Brent, Wilkinson Donald 

Ross, Hancock Lloyd Harmon, Oesterling 
Erwin, Schlisio Siegfried, Hinz Werner 

(54) Papieros i sposób jego wytwarzania 
(57) Ujawniono papierosy oraz sposoby ich wytwarzania, 

przy czym w papierosach izolowany element paliwowy łączy się 
z zestawem nośnika obejmującym nośnik w rurce, wałek tytoniu 
łączy się z korkiem z papieru tytoniowego, zestaw element 
paliwowy-nośnik łączy się z zestawem tytoń/papier tytoniowy, 
po czym uzyskaną kombinację łączy się z elementem filtru 
uzyskując papierosy z filtrem. Ujawniono także sposób wytwa-
rzania różnych podzestawów. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 296307 (22) 92 10 20 5(51) A24D 3/04 
(75) Głębski Jacek, Łódź 
(54) Filtr papierosowy 
(57) Filtr charakteryzuje się tym, że filtracyjny wkład (2) skła-

da się z trzech części: przedniej części (4), środkowej części (5) 
i tylnej części (6), przy czym przestrzeń przedniej części (4) i 
tylnej części (6) jest wypełniona materiałem filtracyjnym, prze-
strzeń zaś środkowej części (5) jest wypełniona ułożonymi rów-
nolegle względem siebie i względem osi wkładu (2) pręcikami 
(7) o przekroju zbliżonym do kołowego, wykonanymi z węgla 
aktywnego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 296309 (22) 92 10 20 5(51) A41D 13/00 
A41D 29/00 

(75) Kozik Zbigniew, Pszczyna; Oleszkiewicz 
Jerzy, Bielsko-Biała; Pasierbek Marek, 
Bielsko-Biała 

(54) Kamizelka ochronna typu lekkiego 
(57) Kamizelka ochronna typu lekkiego, chroniąca użytkow-

nika przed postrzałami i odłamkami oraz ciosami zadanymi za 
pomocą ostrych narzędzi składa się z przedniej części (1) ś tylnej 

części (2) złączonych na ramionach taśmami (3) za pomocą 
klamer (4) i sczepnymi taśmami (5) na bokach. W pokrowcu (6) 
przedniej części (1) i pokrowcu (7) tylnej części (2) znajdują się 
rozcięcia (8), przez które wsunięte są wyprofilowane w kształcie 
kamizelki wielowarstwowe tkaninowe wkłady (9) stanowiące 
jednakowe wymienne moduły, wykonane z tkaniny aramidowej. 
Przez rozcięcia (6) i (7) wsunięte są ponadto wkłady ceramiczne 
(10) lub wkłady (11) wykonane ze stopów metali. Kamizelka 
posiada wzmacniające wkładki (12), (13) oraz (14) wykonane 
podobnie jak wielowarstwowe tkaninowe wkłady (9), a także 
stalową płytkę (15) chroniącą przed szokiem postrzałowym. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 296367 (22) 92 10 27 5(51) A41F 3/02 
(75) Bober Wiesław, Brzesko 
(54) Szelki 
(57) Szelki mają na jednym z ramion (4) uchwyt (8) do 

mocowania saszetki (5), albo cześć jednego z ramion (4) może 
stanowić saszetka (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 298405 (22) 93 04 06 5(51) A61B 17/04 

A61B 17/06 
(31) 92 967033 (32)9210 27 (33) US 
(71) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 

Wayne, US 
(72) Allen William X, Jessup George, Ahari 

Frederick F., Rabiner Robert A, Burbank 
III John E. 

(54) Przyrząd chirurgiczny do nakładania 
prostego szwu okrężnego i igła chirurgiczna 
do nakładania prostego szwu chirurgicznego 

(57) Przyrząd chirurgiczny charakteryzuje się tym, że zawie-
ra parę szczęk (12, 14), element zawiasowy (24) do sprzężenia 
tych szczęk ze sobą dla względnego ruchu przegubowego 
wokół pierwszej osi przegubowej pomiędzy położeniem otwar-
tym a położeniem zamkniętym, element uruchamiający zawie-
rający dźwignię mającą pierwszy i drugi koniec, połączoną do 
jednej z tych szczęk (12, 14) dla wykonywania wraz z nią ruchu 
przegubowego, przegubowe jarzmo połączone z drugim koń-
cem tej dźwigni, oraz pręt napędzający zamontowany posuwi-
sto - zwrotnie pomiędzy położeniem wysuniętym i cofniętym i 
połączony z tym jarzmem, przy czym wzajemne połączenie 
pręta napędzającego i jednej szczęki poprzez tę dźwignię i 
jarzmo powoduje przesuwanie szczęk (12, 14) do położenia 
zamkniętego, gdy pręt napędzający jest przesuwany do położe-
nia wysuniętego i przesuwanie szczęk (12, 14) do położenia 
otwartego, gdy pręt napędzający jest przesuwany do położenia 
cofniętego. 

Igła chirurgiczna ma podłużny wałek igłowy, głowicę 
igły mającą ostrze oraz łamliwą szyjkę mającą zredukowany 
przekrój. 

(15 zastrzeżeń) 

Al (21) 300895 (22) 93 10 29 5(51) A61F 3/00 
(31)92 9203181 (32)9210 29 (33) SE 
(71) Medevelop AB, Gothenburg, SE 
(72) Bränemark Per-ïngvar 

(54) Element kotwiący mocowania protezy oraz 
sposób kotwienia elementu kotwiącego 

(57) Kotwiący element (1) jest zasadniczo symetryczny ob-
rotowo i ma zewnętrzny gwint (20) i środkowy otwór. 

Co najmniej jedna szczelina jest usytuowana spiralnie 
wokół podłużnej osi (13) elementu (1) i przechodzi przez wię-
kszą część (11,12) zewnętrznej ścianki elementu. 

Ta większa część ma zewnętrzny gwint (20), 
Sposób kotwienia elementu kotwiącego polega na tym, 

że wykonuje się otwór w tkance kostnej, wprowadza się element 
kotwiący do otworu przez samogwintujące wkręcanie przy jed-
noczesnym usuwaniu materiału kostnego, przez co usunięty 
materiał kostny przedostaje się do jednego lub kilku rowków 
wykonanych w zewnętrznej ściance elementu kotwiącego i jest 
transportowany rowkami w kierunku zewnętrznej końcowej czę-
ści elementu kotwiącego, dokonuje się zakotwienie elementu 
kości oraz mocuje się protezę do zewnętrznego końca elementu 
kotwiącego. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 300769 (22) 92 12 18 5(51) A61H 3/00 
(31)92 5025647 (32)92 0131 (33) RU 
(86) 921218 PCT/RU92/00247 
(87) 93 0819 WO93/15706 PCT Gazette nr 20/93 
(71) Aktsionernoe obschestvo zakrytogo tipa 

AJURVEDA, Moskwa, RU 
(72) Afanasenko Nikolai Ivanovich, Barer Arnold 

Semenovich, Grigoriev Anatoly Ivanovich, 
Kozlovskaya Inesa Benediktovna, Savinov 
Albert Pavlovien, Severin Gai Iliich, 
Semenova Xenia Alexandrovna, Sinigin 
Viktor Mikhailovich, Sokolovsky Igor 
Antonovich, Tikhomirov Evgeny Petrovich 

(54) Aparat do leczenia chorych z zakłóceniem 
pozy i aktywności ruchowej 

(57) Aparat posiada oparcia (1) naramienne, miednicowe 
kolanowe, łokciowe, dłoniowe, palcowe i stopne, które są zwią-
zane między sobą elementami mocującymi. 

Elementy mocujące są zrobione jako elastyczne trakcje 
(2) i znajdują się na powierzchniach ciała chorego. 

Każda trakcja (2) jest połączona z dwoma oparciami (1) 
i posiada regulator (3) jej naciągnięcia, znajdujący się między 
trakcją (2), a jednym z oparć (1) przez zamek. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al (21) 296424 (22) 92 10 30 5(51) A61K 7/00 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Kubis Alfons, Grabowska-Bochenek 

Jadwiga, Oszmiański Jan, Lamer-Zarawska 
Eliza 

(54) Sposób wytwarzania dyspersji oligomerów 
procyanidyn w podłożach emulsyjnych 

(57) Sposób polega na tym, że sporządza się dwa zestawy 
składników, jeden przez zmieszanie oligomerów procyanidyn 
złożonych z pochodnych katechiny i epikatechiny otrzymanych 
z kory sosny, nasion lub owoców dzikiej róży, głogu lub wino-
gron z glikolami lub ich eterami oraz wodą i drugi zestaw, przez 
zmieszanie podłoża iipofilowego z olejem roślinnym, 

Oba zestawy łączy się w homogenîzatorze, najpierw 
podgrzewając drugi zestaw podczas mieszania, a następnie 
dodaje się porcjami pierwszy zestaw, mieszając każdorazowo. 

Dyspersja przeznaczona jest do ochrony skóry przed 
skutkami promieniowania ultrafioletowego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300631 (22)92 03 02 5(51) A61K 7/50 
(31) 91 4107712 (32)9103 09 (33) DE 
(86) 92 03 02 PCT/EP92/00456 
(87) 92 0917 WO92/15280 PCT Gazette nr 24/92 
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

Düsseldorf, DE 
(72) Banowski Bernhard, Meyer Claudia 
(54) Miejscowy preparat żelu mydlanego 
(57) Preparat żelu mydianego dla miejscowego zastosowa-

nia kosmetycznych i farmaceutycznych substancji czynnych, 
zwłaszcza w kształcie sztyftu, na podłożu żelu mydlanego z 3 -
10% wag. mydeł alkalicznych mieszaniny kwasów Ci6 - C22 -
tłuszczowych, 30 - 90% wag. poüoli i 1 - 30% wag. wody 
wykazuje szczególnie dobrą przezroczystość, trwałość kształtu 
i zadowalające właściwości oddawania przy kontakcie ze skórą, 
gdy mieszanina kwasów tłuszczowych zawiera 60 - 95% wag. 
liniowych nasyconych kwasów tłuszczowych i 5 - 40% wag. 
rozgałęzionych nasyconych kwasów tłuszczowych. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 300145 (22) 92 11 25 5(51) A61K 9/22 
(31) 91 800549 (32) 911127 (33) US 
(86) 921125 PCT/US92/10146 
(87) 93 06 10 WO93/10765 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Euroceltique S.A., Nowy Jork, US 
(72) Oshlack Benjamin, Chasin Mark, Minogue 

John Joseph, Kaiko Robert Francis 
(54) Formy farmaceutyczne o kontrolowanym 

uwalnianiu oksykodonu 
(57) Forma farmaceutyczna oksykodonu o kontrolowanym 

uwalnianiu zawiera od około 10 mg do około 160 mg oksykodo-
nu i efektywną ilość matrycy o kontrolowanym uwalnianiu oraz 
ewentualnie odpowiednią ilość odpowiedniego rozcieńczalnika 
farmaceutycznego. 

Przedmiotem wynalazku są też sposoby wytwarzania 
tych form oksykodonu. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 300826 (22) 93 10 22 5(51) A61K 9/56 
(31) 92 4236025 (32)9210 24 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Siefke Verena. Hanstein Ullrich, 

Weckenmann Hans Peter, Bauer Kurt 
(54) Doustna postać leku 
(57) Wynalazek dotyczy doustnej postaci leku, zawierającej 

co najmniej jedną substancję czynną i co najmniej jeden otacza-
jący substancję czynną materiał powłokowy, który zawiera co 
najmniej jedną, w wodzie i w sokach trawiennych nierozpuszczal-
ną substancję błonotwórczą i dodatkowo zawiera co najmniej 
jedną cyklodekstrynę i/lub co najmniej jedną z jej pochodnych. 
Wymieniony materiał powłokowy jest również przedmiotem wyna-
lazku. Jest on odporny w środowisku żołądka i jelita cienkiego, a 
rozpada się dopiero w okrężnicy uwalniając substancję czynną. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300806 (22)93 0125 5(51) A61K 31/135 
(31) 92 92810089 (32) 92 02 07 (33) EP 

92 92810130 2102 92 EP 
(86) 93 0125 PCT/EP93/00163 
(87) 93 08 19 WO93/15727 PCT Gazette nr 20/93 
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Poltera Anton Alexander 
(54) Synergiczny środek przeciwmalaryczny 

zawierający benflumetol 
(57) Wynalazek dotyczy synergicznego środka przeciwma-

larycznego, który zawiera przeciwmalaryczną substancję o na-
zwie benflumetol oraz przeciwmalaryczną substancję wybraną 
z grupy chinin, taką jak chinina. 

Środek można sporządzać w postaci dawkowanych 
form stałych takich, jak tabletki i są one użyteczne w leczeniu 
lekoopornej malarii. 

(7 zastrzeżeń) 

Al (21) 300647 (22) 93 10 08 5(51) A61K 35/14 
(31) 92 958212 (32) 9210 08 (33) US 
71) E.R.Squibb and Sons Inc., Princeton, US 
'72) Edwardson Peter Andrew David, Fairbrother 

John Esam, Gardner Ronald Stephen, 
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Hollingsbee Derek Andrew, 
Cederholm-Williams Stuart Anthony 

(54) Sposób stosowania spoiwa fibrynowego oraz 
kompozycja wodna zawierająca fibrynę 

(57) Przedmiotem wynalazku są spoiwa fibrynowe. 
W szczególności wynalazek dotyczy sposobu stosowania 

spoiwa fibrynowego, polegającego na tym, że żądane miejsce 
kontaktuje się z odpowiednią kompozycją, zawierającą monomer 
fibryny lub kompozycją zawierającą nieusieciowaną fibrynę i jed-
nocześnie z kontaktowaniem przeprowadza się konwersję mono-
meru fibryny do polimeru, otrzymując skrzepfibryny lub konwersję 
nieusieciowanej fibryny do usieciowanej. 

Podano także sposób otrzymywania kompozycji zawie-
rającej monomer fibryny z fibrynogenu. 

(71 zastrzeżeń) 

Al(21) 296417 (22) 92 10 28 5(51) A61K 35/78 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Lamer-Zarawska Eliza, Oszmiański Jan, 

Kubis Alfons, Grabowska-Bochenek Jadwiga 
(54) Sposób wytwarzania dyspersji oiigomerów 

procyanidyn w biooleju 
(57) Sposób polega na tym, że do mieszalnika w atmosferze 

gazu obojętnego, przy jego ciągłym przepływie, wprowadza się 
olej zawierający kwas y -linolenowy, taki jak olej z nasion wie-
siołka lub olej z ogórecznika, w ilości 10 - 80% masowych i przy 
ciągłym mieszaniu dodaje się oligomery procyanidyn złożone z 
pochodnych katechiny i epikaiechiny, otrzymane z kory sosny, 
nasion lub owoców dzikiej róży bądź głogu bądź winogron w 
iiości 0,5 - 20% masowych, homogenizuje i dozuje do kapsułek 
w ilości stanowiącej dawkę leczniczą. 

Sposób wytwarzania dyspersji polega także na dodaniu 
do oleju uprzednio stopionych stearynianów magnezu, cynku 
lub glinu bądź wosku pszczelego, w ilości do 3% dawkowanej 
do dyspersji ilości biooleju, przeprowadzając wprowadzanie 
wymienionych substancji również w atmosferze gazu obojętne-
go. 

Dyspersja jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. 
(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300859 (22) 93 10 26 5(51) A61K 39/02 
(31) 92 966995 (32)9210 27 (33) US 
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US 
(72) Hackell Jill G., Paradiso Peter R., Hogerman 

Deborah A., Madore Dace Viceps 
(54) Złożona szczepionka pediatryczna, ze 

zwiększoną immunogennością każdego ze 
składników 

(57) Przedmiotem wynalazku jest złożona szczepionka pe-
diatryczna, w postaci jednej dawki uodparniającej, będąca mie-
szaniną antygenów bakterii błonicy, tężca I ksztuśca oraz kon-
jugatu fragmentów polisachar/dowego otoczkowego antygenu 
Haemophilus influenzae typu b oraz białka CRM197, w dopusz-
czalnym farmaceutycznie nośniku wodnym. 

Zastosowanie tej złożonej szczepionki powoduje wzmo-
żoną odpowiedź immunologiczną na każdy z jej składników u 
zaszczepionych małych dzieci. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 300751 (22) 93 10 19 5(51) A61M 5/00 
(31) 92 963815 (32) 9210 20 (33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Harris Dale Carvin 
(54) Urządzenie zabezpieczające 
(57) Urządzenie zabezpieczające nakrętkę na nagwintowa-

nym tłoczku w cylindrze strzykawki do zastrzyków podskórnych 
zawiera zapadkę (25) umieszczoną na nakrętce (10), która współ-
pracuje z rowkami (26) znajdującymi się wewnątrz cylindra (27) 
strzykawki, umożliwiając przesuw nakrętki (10) po nagwintowa-
nym tłoczku (5) odmierzając dawkę. Ponadto posiada pierwszą 
powierzchnię (27) na końcu nakrętki (10), która współpracuje z 
drugą powierzchnią (29) cylindra (27) przy końcu odmierzanej 
dawki wprowadzając zapadkę (25) do rowka (26) cylindra (27) 
i zapobiegając obrotowi nakrętki (10) w kierunku przeciwnym 
do kierunku odmierzanej dawki. Zapadka (25) jest zamontowa-
na na giętkim ramieniu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 301153 (22) 92 02 19 5(51) A6IM 5/00 
B65D 5/72 

F16K15/14 
(86) 92 0219 PCT/US92/01243 
(87) 93 09 02 WO93/16742 PCT Gazette nr 21/93 
(71) RESEAL INTERNATIONAL LIMITED 

PARTNERSHIP, Nowy Jork? US 
(72) PardesGreg 
(54) Tuleja osłaniająca dla zaworu 

jednokierunkowego 
(57) Tuleja (34) zawiera korpus (14) wzdłużny z dwoma 

oddalonymi od siebie w osi korpusu końcami tak usytuowany-
mi, aby pierwszy koniec był połączony ze źródłem dawkowane-
go płynu, Ponadto korpus ma dwa przejścia wylotowe, z których 
pierwsze biegnie od pierwszego końca otrzymującego płyn ze 
źródła, a drugie biegnie oć drugiego końca, którym dostarczany 
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jest płyn ze wspomnianego korpusu zaworu po jego przepływie 
przez pierwsze wylotowe przejście. Przejścia te nie są ze sobą 
połączone. 

Korpus (14) zaworu posiada zewnętrzną powierzchnię 
(14a) wykonaną z elastomeru, osłonę (28) obciśniętą po bokach 
i będącą w powierzchniowym kontakcie z zewnętrzną powierz-
chnią (14a) korpusu (14) zaworu dla osiągnięcia uszczelnienia 
pomiędzy osłoną i korpusem zaworu. 

Ponadto tuleja (34) może formować zamknięcie ponad 
wylotowym końcem korpusu zaworu, chroniąc go przed zanie-
czyszczeniem lub kontaktem z zanieczyszczonymi powierzch-
niami. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 298888 (22) 93 05 10 5(51) AólM 5/50 
(75) Adamus Henryk, Szczecin 
(54) Strzykawka lekarska jednorazowego użytku 
(57) Skrzy kawka lekarska jednorazowego użytku do powszech-

nego stosowania, wykonana z tworzywa sztucznego, o konstrukcji 
uniemożliwiającej jej ponowne użycie, składająca się z cylindryczne-
go korpusu o dwustopniowej średnicy, zamkniętego w przedniej 
części podstawą, zaopatrzoną w stożek do zaciskowego moco-
wania igły oraz zawierająca tłoczysko, zakończone korzystnie 
gumowym tłoczkiem, szczelnie ślizgającym się w tym korpusie 
zawiera sprężysty element blokujący (5) oraz współpracujący z 
nim element oddzielający (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 296294 (22) 92 1.0 19 5(51) A61N 1/16 
(71) Politechnika Śląska, Güwice 
illS Jackiewicz Wiktor 
(54) Ekran modulujący do osłony, zwłaszcza 

budynku przed szkodliwym 
promieniowaniem 

(57) Ekran charakteryzuje się tym, że stanowi go zespół łuków 
lub krzywych łańcuchowych (1) w formie sklepienia wielokrzywi-
znowgo jednocześnie będący elementem konstrukcyjnym budyn-

ku (3), występujący w postaci rozproiiiowanego gęsto żebrowa-
nego sklepienia, odgradzającego od źródła promieniowania (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296391 (22) 92 10 26 5(51) A61N 1/16 
(75) Usîrzycki Mieczysław, Rzeszów 
(54) Korekcja biodynamiczna 
(57) W celu ochrony ludzi i zwierząt przed skutkami działania 

elektronicznych stymulatorów używanych w akupunkturze, ele-
ktrostresem pochodzącym od pól elektromagnetycznych oraz 
wpływem pól zwanych radiestezyjnymi opracowano korekcję 
biodynamiczną poprzez pobudzanietorusa diamagnetycznego 
impulsowym polem elektromagnetycznym, wytwarzanym w uz-
wojeniu umieszczonym na obwodzie koła, tworzącego torusa 
celem wytworzenia lub niwelacji pól aktywnych biologicznie o 
nieznanej strukturze fizycznej z możliwością ich odbioru lub 
przesyłania przy użyciu przewodników, wykonanych z materia-
łów pochodzenia naturalnego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296420 (22) 92 10 28 5(51) A63F 3/02 
(75) Cyll Waldemar, Lubsko; Cyll-Kozłowska 

Katarzyna, Żagań 
(54) Szachy eliminowane 
(57) Szachy eliminowane składające się z dwóch kompletów 

szachów klasycznych charakteryzują się tym, że gra się parami 
na dwóch szachownicach a przed rozpoczęciem gry eliminuje 
się drogą losową ustaloną liczbę figur. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 301367 (22) 93 02 12 5(51) BOID 21/24 
(31) 92 4212631 (32)92 0415 (33) DE 
(86) 93 0212 PCT/EP93/00349 
(87) 9310 28 WO93/20918 PCT Gazette 26/93 
(71) Felder Anton, München, DE 
(72) Valentin Franz 
(54) Sposób i urządzenie wlotowe do zasilania 

płaskich osadników piasku lub odstojników 
(57) Urządzenie charakterystyczne tym, że dopływ do base-

nu ma kształt komory wlotowej (2) z płytą denną (6), na której 
jest umieszczona na całej szerokości osadnika piasku przesta-
wialna płyta sterująca (4), która tworzy z cylindrem kierunkowo-
zwrotnym położonym poziomo i leżącym naprzeciw niej, przesta-
wialną szczelinę (3), przez którą przepływają ścieki do osadnika. 

(21 zastrzeżeń) 

Al (21) 300206 (22) 92 12 11 5(51) B01D 45/04 
(31)91 5013294 (32)911211 (33) RU 

92 932768 20 08 92 US 
(86) 92 12 11 PCT/US92/10909 
(87) 93 06 24 WO93/11852 PCT Gazette nr 15793 
(71) ENVIRONMENTAL PROTECTION 

GROUP LTD., Nowy Jork, US 
(72) Bakharev louri 
(54) Urządzenie do oddzielania 

wieloskładnikowych płynów 
(57) Urządzenie zawiera strukturę (2) w kształcie stożka ścię-

tego mającą główną część stożkową (2a), utworzoną przez wiele 
współśrodkowo umieszczonych na jednej linii i rozmieszczo-
nych osiowo względem siebie pierścieni (3) o stopniowo zmniej-
szających się wewnętrznych średnicach patrząc w kierunku 
ruchu (6) oddzielanych płynów. Największy pierścień (3a) jest 
umieszczony na końcu głównej części stożkowej, którą płyn jest 
wpuszczany, a najmniejszy pierścień (3b) jest umieszczony na 
tym końcu głównej części stożkowej, którym są odprowadzane 
cząstki stałe. Każdy pierścień ma wewnętrzną powierzchnię, 
która jest wypukła w promieniowym przekroju poprzecznym 
wzdłuż osi struktury stożkowej i skierowana jest częściowo 
przeciwnie, a częściowo poprzecznie do kierunku przepływu 
płynu. Wewnętrzna powierzchnia każdego pierścienia styka się 

z dolną powierzchnią tego pierścienia na ostrej krawędzi (4a) ze 
styczną do dolnej powierzchni w tym miejscu, tworząc kąt a co 
najwyżej 90° względem kierunku przepływu płynu i ze styczną 
do wewnętrznej powierzchni w tym miejscu, zasadniczo równo-
ległą do struktury stożkowej. Ustawienie pierścieni powoduje 
zagęszczenie cząstek stałych w rejonie osi struktury stożka, 
celem odprowadzenia z niej wzdłuż osi podczas gdy oczyszczo-
ny gaz odpływa ze struktury stożkowej przez szczelinę pomię-
dzy pierścieniami. 

(20 zastrzeżeń) 

Al (21) 301373 (22) 93 03 15 5(51) B01D 46/34 
(31) 92 4210133 (32) 92 03 27 (33) DE 
(86) 93 0315 PCT/DE93/00235 
(87) 93 10 14 WO93/19833 PCT Gazette nr 25/93 
(71) FHW-Brenntechnik GmbH, 

Neumarkt-Sankt Veit, DE 
(72) Weichs Hermann, Friedl Andreas 
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(54) Filtr warstwowy nasypowy 
(57) Wynalazek dotyczy filtra warstwowego nasypowego, 

zwłaszcza dla spalin, z rusztem nośnym (2) umieszczonym 
wewnątrz obudowy, naniesioną na nim odnawialną warstwą 
nasypową (3), składającą się z wiążącego szkodliwe substancje 
ziarnistego materiału filtracyjnego o określonej grubości, która 
jest umieszczona między leżącą powyżej przestrzenią (4) dla 
gazu oczyszczonego, a leżącą poniżej przestrzenią (5) dla gazu 
surowego, z urządzeniem zasilającym (6), transporterem (7) i 
urządzeniem rozprowadzającym (8), które przebiega równole-
gle do rusztu nośnego (2). 

Między urządzeniem rozprowadzającym (8) a górną 
powierzchnią (9) warstwy nasypowej (3) jest umieszczone co 
najmniej jedno dno dziurkowane (10). 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 296333 (22) 92 10 21 5(51) B01D 53/18 

(71) Politechnika Krakowska im.Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Durych Antoni, Wiechowski Andrzej 
(54) Urządzenie do oczyszczania gazów 

przemysłowych 
(57) Urządzenie do oczyszczania gazów przemysłowych cha-

rakteryzuje się tym, że układ filtracyjny usytuowany jest centrycz-
nie wewnątrz absorbera (1), przy czym poszczególne sekcje 
filtracyjne rozmieszczone są na obwodzie absorbera (1) współ-
osiowo w stosunku do jego osi głównej. Pod sekcjami filtracyj-
nymi umieszczone są koryta (9) zbierające fazę stałą wydzieloną 
z gazu w strefach; absorpcyjnej i filtracyjnej, połączone z ukła-
dem wyprowadzającym tę fazę na zewnątrz. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300259 (22) 92 12 17 5(51) B01D 53/34 
(31) 91 9115670 (32) 9112 17 (33) FR 
(86) 921217 PCT/FR92/01205 
(87) 93 06 24 WO93/11856 PCT Gazette nr 15/93 
(71) STEIN INDUSTRIE, Velizy-Villacoublay, 

FR 
(72) Beal Corinne, Lemasle Jean-Michel, Morin 

Jean-Xavier, Vandicke Michel 
(54) Urządzenie do obróbki spalin zawierających 

zanieczyszczenia gazowe 
(57) Urządzenie do obróbki spalin zawierających zanieczysz-

czenia gazowe np. SÛ2, SO3, HCI, HF itp. i rozpylony mineralny 
wypełniacz wprowadzany do tych spalin w celu zmniejszenia 
zawartości zanieczyszczeń, charakteryzuje się tym, że zawiera: 
cyklon (2) do dzielenia spalin na frakcję wzbogaconą cząstkami, 
odprowadzaną przez do'ne wyjście (4) cyklonu i frakcję zubo-
żoną z cząstek odprowadzaną przez wierzch cyklonu (2), roz-
bieżny stożek (5) połączony z dolnym wyjściem (4) cyklonu (2), 
wyposażony w zespoły (6) do wprowadzania wody. 

Urządzenie zawiera ponadto: pionowy reaktor (7), sieć 
kanałów (3) łączącą górne wyjście cyklonu z brzegowym inie-
ktorem (14), zespoły chłodzące (9), wentylator (8), przewód 
wyjściowy (11), odpylacz (12). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 299758 (22) 93 07 20 5(51) B01D 53/36 

(75) Kułaźyński Marek, Wroclaw; Walkowiak 
Wojciech, Wroclaw; Sitnik Lech, Wrocław; 
Kolanek Czesław, Wrocław 

(54) Konwertor katalityczny 
(57) Konwertor katalityczny przeznaczony jest do oczyszcza-

nia gazów odlotowych z zanieczyszczeń toksycznych. Zawiera 
katalizator ceramiczny lub metaliczny w formie graniastoslupów 
iub cylindrów z przelotowymi kanałami. 

Konwertor charakteryzuje się tym, że kształtka katality-
czna ceramiczna (1) i/lub metaliczna, z izolacją (3), jest w 
obudowie (4) z elementem dystansowym (5). Krawędzie co 
najmniej jednego elementu konwertora stykają się z częścią 
krawędzi kanałów przelotowych. 

Konwertor układa się z co najmniej jednego modułu, w 
którym kształtka katalityczna (1) i/lub metaliczna jest jedno lub 
wieloczęściowa. przy czym kształtki te są w pewnej odległości 
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od siebie lub moduły oddzielone są elementem dystansowym. 
Kąt odchylenia (a) krućców wlotowego (9) i wylotowego (10) jest 
w przedziale od 0° -150°. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300538 (22) 93 09 29 5(51) B01J 23/00 
B01J 35/10 

(31) 92 953176 (32)92 09 29 (33) US 
(71) Texaco Development Corporation, White 

Plains, US 
(72) Dai Pei-Shing Eugene, Nelson Gerald 

Verdell, Nongbri Govanon, Pratt Roy Earl, 
Sherwood David Edward 

(54) Sposób katalitycznej hydrokonwersji oraz 
katalizator 

(57) Sposób katalitycznej hydrokonwersji wsadowego wę-
glowodorowego surowca zasilającego, zawierającego składniki 
0 temperaturze wrzenia przewyższającej 540°C oraz substancje 
tworzące osad, siarkę, metale, asfalteny, pozostałość koksową 
1 azot, według wynalazku polega na tym, że w izotermicznych 
warunkach hydrorafinacji wsadowy węglowodorowy surowiec 
zasilający kontaktuje się z wodorem w obecności stanowiącego 
katalizator nośnika z porowatego tlenku glinowego, zawierają-
cego 2,2 - 6% wagowych tlenku nieszlachetnego metalu grupy 
Viii, 7 - 24% wagowych tlenku metalu grupy VI - B i 0 - 2% 
wagowych tlenku fosforu, przy czym katalizator ten posiada 
całkowite pole powierzchni 150 - 240 m2/g, całkowitą objętość 
porów TPV 0,7 - 0,98 cm3/g oraz rozkład średnic porów taki, że 
< 20% od TPV stanowią pierwotne mikropory o średnicy < 100 
Â, co najmniej około 34% od TPV stanowią wtórne mikropory o 
średnicy około 100 - 200 Â i około 26 - 46% od TPV stanowią 
mezopory o średnicy > 200 Â. 

Wytworzony produkt ma zmniejszoną zawartość skład-
ników o temperaturze wrzenia > 540°C oraz obniżoną zawartość 
niepożądanych składników (osad, metale, siarka, asfalteny, po-
zostałość koksowa, azot). Wynalazek dotyczy również kataliza-
tora stosowanego w tym sposobie. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 296396 (22) 92 10 28 5(51) B02C 2/00 
(71) MAKRŮM Pomorskie Zakłady Budowy 

Maszyn S.A., Bydgoszcz 
(72) Kałędkowski Józef 
(54) Kruszarka stożkowa 
(57) Kruszarka charakteryzuje się tym, że powierzchnia ro-

bocza stożka zewnętrznego (1) zaopatrzona jest w karby (4) 
mające kształt klina zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i w 

płaszczyźnie poziomej, a krawędź uskoku (5) karbu (4) przebie-
ga wzdłuż linii prostej lub linii spiralnej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 301113 (22) 93 02 19 5(51) B03C 3/38 
(31) 92 9200515 (32)92 02 20 (33) SE 
(86) 93 0219 PCT/SE93/00135 
(87) 93 09 02 WO93/16807 PCT Gazette nr 21/93 
71) TL-Vent AB, Lindigo, SE 
72) Loreth Andrzej, Torok Vilmos 

(54) Dwustopniowy filtr elektrostatyczny 
(57) Dwustopniowy filtr elektrostatyczny zawiera sekcję joni-

zacyjną, która jest umieszczona w przedniej części przelotowe-
go kanału (28) i zawiera elektrodę koronową (31) w postaci 
drutu, która jest umieszczona w komorze jonizacyjnej (29) i jest 
połączona z jednym biegunem źródła (16) wysokiego napięcia. 
Ponadto filtr zawiera elektrodę bombardowaną (21), która jest 
umieszczona w pewnej odległości od elektrody koronowej (31) 
i jest połączona z drugim biegunem źródła wysokiego napięcia. 
Separator pojemnościowy (30) jest umieszczony w tylnej części 
przelotowego kanału (28) i zawiera pierwszy i drugi zespół 
elementów elektrodowych (32S 33), które są umieszczone obok 
siebie, w pewnej odległości względem siebie. Elementy elektro-
dowe (32) pierwszego zespołu są umieszczone alternatywnie z 
elementami elektrodowymi (33) drugiego zespołu i mają poten-
cjał, który jest różny od potencjału, który mają elementy elektro-
dowe (33). Komora jonizacyjna (29) posiada powierzchnię ele-
ktrody bombardowanej (21), która jest umieszczona zarówno 
przed jak i za elektrodą koronową (31). Gdy mierzy się prosto-
padle do kierunku przód-tył przelotowego kanału (28) i do 
podłużnej osi elektrody koronowej, to odległość elektrody koro-
nowej (31) od powierzchni elektrody bombardowanej wynosi co 
najmniej czterokrotną odległość pomiędzy sąsiednimi elemen-
tami elektrodowymi (32, 33). Separator pojemnościowy (30) i 
komora jonizacyjna (29) tworzą jednostkę dyspozycyjną wyko-
naną z niemetalowego materiału, korzystnie z celulozowego 
materiału włóknistego. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 300749 (22) 93 10 18 5(51 ) B04C 5/10 
(31) 92 4236895 (32) 9210 31 (33) DE 
(75) Maury Hans-Dietmar, Ahlen, DE 
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(54) Rura zanurzeniowa do cyklonu 
(57) Rura do cyklonu, składa się w wielu jeden nad drugim 

umieszczonych i wzajemnie połączonych pierścieni. Te pier-
ścienie zestawione są z wielu płytowych segmentów (5). 

Aby stworzyć rurę zanurzeniową, odpowiednio dosto-
sowaną do różnych wielkości cyklonu, w której poszczególne 
części są szczególnie prosto wymieniane segmenty pierścienia 
są zaczepione pod wpływem siły ciężkości w segmentach po-
wyżej umieszczonego pierścienia. 

Powierzchnie przylegania każdego segmentu (5), po-
trzebne do połączenia z powyżej umieszczonym segmentem 
(5), są ukształtowane co najmniej częściowo w postaci sfazowań 
(12), które są skierowane do strony zewnętrznej rury zanurze-
niowej. Korzystnie są przewidziane dalsze stażowania, które są 
skierowane do strony wewnętrznej rury zanurzeniowej tak, że 
osiąga się pewne i samoblokujące zaczepienie pojedynczych 
segmentów (5) wewnątrz zestawu, tworzącego rurę zanurzenio-
wą. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 296394 (22) 92 10 27 5(51) B08B 3/02 
B60S 3/00 

(71) Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń 
Hutniczych HpH Spółka Akcyjna, Katowice 

(72) Rożniewski Tadeusz; Malcher Jacek; 
Woźnica Jan; Vit Josef, CS; Fedorov Milan, 
CS; Mračna Jan, CS; Miženko Ladislaw, CS 

(54) Sposób i urządzenie do hydraulicznego 
czyszczenia wagonów 

(57) Sposób polega na skierowaniu do wagonu (16) umie-
szczonego na wywrotnicy (13) ukierunkowanego strumienia 
wody pod ciśnieniem. 

Urządzenie składa się z zespołu hydrauliki wodnej (1), 
zespołu mechaniczno-konstrukcyjnego (2), zespołu hydrauliki 
olejowej (3) i zespołu sterowania elektrycznego (4). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 300792 (22) 93 10 20 5(51) B08B 5/02 
(31) 92 4236896 (32) 92 10 31 (33) DE 
(75) Maury Hans-Dietmar, Ahlen, DE 
(54) Działo powietrzne do usuwania przywartych 

narostow i spiętrzeń materiału sypkiego 
(57) Działo powietrzne służy do usuwania przywartych naro-

stow i spiętrzeń materiału sypkiego w silosach, wymiennikach 
ciepła, przewodach itp. za pomocą podmuchów powietrza. Po-
trzebne do tego sprężone powietrze magazynowane jest w 
zbiorniku ciśnieniowym i poprzez zawór wylotowy (3) oraz do-
łączoną do niego dyszę wylotową (11), przechodzi do obszaru 
przywartych narostow i je rozluźnia. Zawór wylotowy (3) posiada 
kadłub zaworu (9), oraz tłok (19) poddawany od tylnej strony, 
błyskawicznie obniżanemu ciśnieniu zamykającemu, prowadzo-
ny wzdłuż prowadnicy (18). Tłok (19) na swej przedniej stronie 
zwróconej do dyszy wylotowej (11), posiada pierścieniową po-
wierzchnię uszczelniającą zaworu (25), przed którą przy za-
mkniętym zaworze, działa ciśnienie panujące w dyszy wylotowej 
(11), a za którą działa ciśnienie panujące w zbiorniku ciśnienio-
wym. 
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Aby przy prostej budowie działa powietrznego wytwa-
rzać impulsowy podmuch powietrza, pomiędzy kadłubem za-
woru (9) i prowadnicą (18) tłoka (19), utworzony jest pierścienio-
wy kanał (17) łączący się ze zbiornikiem ciśnieniowym. Przy 
otwartym zaworze pierścieniowy kanał (17) ma ujście do dyszy 
wylotowej (11), które ma kształt w pełni cylindrycznego otworu 
(3-9). 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 296295 (22) 92 10 19 5(51) B08B 9/02 
(75) Szymański Kazimierz, Koszalin; Słowik 

Adam, Koszalin; Subalski Marek, Koszalin 
(54) Sposób mycia i uszczelniania wykładzin 

wewnętrznych płaszczy kominowych 
(57) Sposób polega na tym, że wewnętrzną wykładzinę pła-

szcza kominowego myje się mieszaniną zimnej wody z dodat-
kiem 5% piasku pylastego pod ciśnieniem od 40 do 220 atmo-
sfer, a w drugim etapie powierzchnię wykładziny myje się pod 
ciśnieniem 50 - 70 atm przy użyciu zimnej wody zawierającej 1 % 
piasku pylastego i od 3 do 5% wagowych kwasu ortofosforowe-
go po czym wnętrze komina suszy podgrzanym powietrzem 
przez 24 godziny natomiast znaczące ubytki uzupełnia się masą 
żaroodporną a następnie po 48 godzinach nanosi się pod 
ciśnieniem 100 do 120 atm preparat uszczelniający, składający 
się z pięciu objętości wody, jednej objętości szkła wodnego 
sodowego lub potasowego oraz 1 - 20% wagowych montmoril-
lonitu. Zabieg ten powtarza się po 24 godzinach, a następnie po 
12 godzinach i pod ciśnieniem 4-5 atm prowadzi się żelowanie 
preparatu uszczelniającego roztworem 0,05% siarczanu amo-
nowego i suszy się za pomocą ciepłego powietrza o temperatu-
rze 60°C. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300975 (22) 93 11 05 5(51) B08B 9/08 
(71) KLEMAR Spółka z o.o., Bydgoszcz 
(72) Pająk Jacek 
(54) Urządzenie do mycia pojemników 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wylot (8) zbiorni-

ka wody (7) strefy mycia końcowego (5) jest połączony z pompą 
(9) podającą wodę do strefy mycia wstępnego (3), a oprócz tego 
zbiornik ten jest połączony przewodem wyrównawczym (12) ze 
zbiornikiem wody (6) strefy mycia głównego (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 296365 (22) 92 10 26 5(5í) B09B 3/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pysiak Janusz Jerzy» Stefaniak Piotr, 

Tymiński Bogdan/Rędziński Włodzimierz, 
Turowski Przemysław 

(54) Sposób uzyskiwania odmułin ze szlamu 
podekarbonizacyj nego 

(57) Sposób polega na tym, że przed sedymentacją odmu-
liny poddaje się odgazowaniu za pomocą pompy cyrkulacyjnej 
przez 15 - 40 minut, po czym pozostawia się je na 30 -180 minut 
do sedymentacji, a następnie wstępnie zagęszczoną zawiesinę 
filtruje się i suszy w temperaturze 140 - 230°C, do osiągnięcia 
wilgotności 10-15% wagowych. 

Odmuliny podekarbonizacyjne mogą być stosowane w 
procesach oczyszczania ścieków i jako nawóz wapniowy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300790 (22) 93 10 20 5(51) B09B 3/00 
(31) 92 965104 (32) 92 10 22 (33) US 
(71) Texaco Development Corporation, White 

Plains, US 
(72) Khan Motasimur Rashid, Albert Christine 

Cornelia, Stevenson John Saunders, Richter 
George Neal, Crikelair David Charles 

(54) Sposób likwidacji odpadowych materiałów z 
tworzywa sztucznego 

(57) Sposób polega na tym, że miesza się ze sobą następu-
jące materiały: stały, węglowy materiał zawierający tworzywo 
sztuczne, który zawiera zasocjowaną substancję nieorganiczną; 
materiał zawierający glinokrzemian, mający niepalne składniki; 
oraz ciekły środek szlamujący w postaci wody, ciekłego paliwa 
węglowodorowego i ich mieszanek, przez co wytwarza się odpo-
mpowywalny szlam. 

Następnie poddaje się ten szlam reakcji z gazem zawie-
rającym tlen w generatorze gazu, w atmosferze redukującej, dla 
wytworzenia gazu syntezowego, gazu redukującego iub paliwa 
gazowego. Substancję nieorganiczną wychwytuje się przez nie-
palne składniki i wytwarza się żużel bezpieczny dla środowiska, 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 301315 (22) 93 03 10 5(51) B21B 9/00 
(31) 92 4208208 (32) 92 03 14 (33) DE 
(86) 93 03 10 PCT/EP93/00545 
(87) 93 09 30 WO93/18869 PCT Gazette nr 24/93 
(71) KLOCKNER STAHL GMBH, Duisburg, 

DE 
(72) Grutzmacher Klaus, Jager Vladimir, Raffauf 

Friedrich, Ulrich Klaus 
(54) Sposób i urządzenie do zmniejszania 

tworzenia się zgorzeliny podczas przeróbki 
plastycznej na gorąco metalu, zwłaszcza stali 

(57) Sposób polega na tym, że opuszczający szczelinę wal-
cowniczą materiał walcowany poddaje się nadmuchowi gazu 
obojętnego na takim odcinku drogi, w obrębie którego następu-
je odprężanie elastycznej części kształtowania. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera środki, 
które po walcowaniu na gorąco rozszerzają i ograniczają dopro-
wadzanie gazu obojętnego na pewien odcinek drogi za szcze-
liną walcowniczą (6), odpowiadający elastycznej fazie odprężają-
cej materiału (7) walcowanego. 

Wymienione środki mają elementy obudowy, w których 
gaz obojętny może zostać sprężony do ciśnienia wyższego, niż 
ciśnienie atmosferyczne. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 300622 (22) 93 10 05 5(51) B21F 11/00 
B23D 29/02 

(71) Nowakowski Roman, Poznań; Kurowski 
Paweł, Poznań 

(72) Nowakowski Roman 
(54) Przyrząd do cięcia prętów 
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że w cylindrycznym 

korpusie (1) z dnem znajduje się walec nieruchomy (2) oraz 
walec ruchomy (3) osadzony obrotowo, przy czym przez oba 
walce (2 i 3) przechodzi otwór (4) o osi równoległej do osi 
cylindra (1) styczny do tej osi, a waiec ruchomy (3) zaopatrzony 
jest w dźwignię (8). 

Czoło walca nieruchomego (2) posiada płetwę odpo-
wiadającą kształtem podłużnemu otworowi w dnie cylindra (1), 
a w drugi koniec cylindra (1) wkręcony jest gwintowany pier-
ścień (7). 

Dźwignia (8) waica ruchomego (3) prostopadła do jego 
osi przechodzi przez okienko wykonane w ścianie cylindra (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296427 (22) 92 10 30 5(51) B21K 21/08 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Rajzer Andrzej, Witkowski Marian, 

Lech-Brzyk Krystyna 
(54) Dysza wtryskowa do chemicznego 

oczyszczania elektrody do pomiaru pil 
(57) Dysza charakteryzuje się tym, że wtryskowa końcówka 

(1), znajdująca się za przewężeniem (2) wewnętrznego kanału 
(3) jest ukształtowana rozbieżnie stożkowo, zaś doprowadza-
jąca końcówka (4) jest ukształtowana zbieżnie stożkowo a za nią 
znajduje się obwodowo wykonany rowek (5) i następnie pier-
wsza gwintowana część (6), na której nakręcona jest mocująca 
nakrętka (7), natomiast za pierwszą gwintowaną częścią (6) 
dysza ma moletowane zgrubienie (8) i następnie drugą gwinto-
waną część (9) wkręconą w łączący element (10), którego górna 
powierzchnia ma kształt łukowaty, dostosowany wymiarowo do 
średnicy części rurowej głowicy pomiarowej, w której znajduje 
się elektroda pH-metru. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300846 (22) 93 10 23 5(51) B23B 45/16 

(75) Spychała Stanisław, Wronki; Spychała 
Antoni, Wronki; Spychała Stanisław Michał, 
Wronki; Spychała Marek, Wronki; Jarysz 
Waldemar, Wronki 

(54) Szczotka rotacyjna udarowa 
(57) Szczotka składa się z zespołów (1 ) elementów czyszczą-

cych (2) osadzonych na sworzniach, których końce usytuowane 
są w otworach tarcz wewnętrznych. 

W odmianie szczotki z otworem między tarczami we-
wnętrznymi znajduje się tuiejka dystansowa (5) usytuowana na 
tulei nitującej, a w odmianie szczotki z trzpieniem tulejka dys-
tansowa (5) usytuowana jest na trzpieniu (7). 

Tarcze zewnętrzne (8) posiadające korzystne wyoble-
nia, w których usytuowane są końce sworzni, łączą wszystkie 
części szczotki w jodną całość przy pomocy nakrętek (9). Ele-
ment czyszczący (2) składa się z pierścienia, materiału szczot-
karskiego I skuwki. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 296428 (22) 92 10 30 5(51) B23P 6/00 
(71) POMAG-BIS Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Usługowe Sp. z o.o., Katowice 
(72) Cichy Jan, Hajda Józef 
(54) Sposób regeneracji zgrzebła do 

łańcuchowego przenośnika zgrzebłowego i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że zgrzebło, którego końcówki 
zostały zużyte w wyniku współpracy z rynną przenośnika pod-
daje się wyżarzaniu, a następnie czyszczeniu, po czym obcina 
się zużyte końcówki zgrzebła, najkorzystniej w miejscu, w któ-
rym dolna prowadząca płaszczyzna końcówki zgrzebła prze-
chodzi w dolną krawędź zgrzebła i do obciętych ramion mocuje 
się nierozłącznie nowe końcówki o kształcie takim samym jak 
kształt końcówek zgrzebła przed jego zużyciem a następnie 
zamocowane końcówki poddaje się obróbce cieplnej. 

Urządzenie małoże (1) połączone obrotowo z podstawą 
(2) poprzez łożyska ślizgowe (3), których czopy (4) zamocowane 
są nierozłącznie do końców łoża (1) zaopatrzonego w uchwyty 
do mocowania końcówek (6) zgrzebła, przy czym do łoża (1) 
przymocowana jest nierozłącznie płyta z osadzonymi w niej 
sworzniami (8) oraz śrubą (9) wraz z uchwytem, pozwalającymi 
na zamocowanie obciętego zgrzebła (11) do płyty połączonej 
nierozłącznie z kołem (12), w którym osadzone są sworznie (13) 
ustalające położenie łoża (1) oraz jego blokadę poprzez zaczep 
(14) umieszczony w gnieździe (15) usytuowanym w środkowej 
części podstawy (2). 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 296414 (22) 92 10 28 5(51) B23P 13/00 
(71) KOKSOPROJEKT Biuro Projektów, Zabrze 
(72) Gąska Bogdan, Hummer Wiktor, Klora 

Andrzej, Maślanka Jerzy 
(54) Sposób wykonywania blach sitowych z 

twardych blach stalowych 
(57) Sposób polega na tym, że blachę ze stali konstrukcyjnej 

stopowej do ulepszania cieplnego w pierwszym etapie, po 
walcowaniu normalizuje się w temperaturze od 830°C do 920°C, 
tak aby otrzymać twardość poniżej 260 HB. Następnie blachę 
perforuje się i prostuje, po czym blachę o temperaturze od 
840°C do 940°C hartuje się w prasie hydraulicznej w strumieniu 
wody. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 297474 (22) 92 10 27 5(51) B23Q 1/14 
(71) ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, Poznań 
(72) Wiśniewski Przemysław, Sobolewski 

Wiesław, Palacz Marian, Tomaszewski Janusz 
(54) Wózek, zwłaszcza ręcznego narzędzia 

obróbczego 
(57) Wózek ma zespół jezdny, który stanowią trzy koła wle

czone (2), zamocowane do płyty (1), do której zamocowany jest 
układ podnoszenia w postaci osadzonych na prowadnicach (9) 
prowadnikach (8) połączonych łącznikami ze śrubą dwustron
ną. 

Do prowadników (8) zamocowane są ramiona długie 
(6), których długi koniec zamocowany jest do płyty (10). Na 
płycie (10) zamocowane są prowadnice (12) zespołu przesuwu, 
na których, na prowadnikach (13), zamocowana jest rama (14) 
narzędzia (15). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296397 (22)9210 28 5(51) B23Q 3/14 
(71) Instytut Energetyki /Oddział Ceramiki/, 

Warszawa 
(72) Dziadkowiec Jan 
(54) Trzpień do toczenia wyrobów ceramicznych 
(57) Trzpień ma przesuwną tarczę zabierakową (7) osadzo-

ną na końcówce (6) trzpienia (1) nieobrotowo i posiada na swym 
czoie nakiełek (10) dla podparcia konikiem tokarki. Końcówka 
(6) trzpienia (1) osadzona jest w przesuwnej tarczy zabierakowej 
(7) na długości co najmniej trzy razy większej niż jej średnica 
(d). 

(4 zastrzeżenia) 
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Al (21) 300061 (22) 93 08 12 5(51) B27N 3/08 
(31) 92 001993 (32)92 0814 (33) IT 
(71) HIROSS INTERNATIONAL 

CORPORATION B.V., Amsterdam, NL 
(72) Catalano Cosimo 
(54) Płyta dwuwarstwowa na bazie spoiw, 

utwardzanych w wodzie i/lub powietrzu, do 
wykonywania podwójnych podłóg oraz 
sposób wytwarzania płyty dwuwarstwowej na 
bazie spoiw utwardzanych w wodzie i/lub 
powietrzu 

(57) Nowa płyta do wykonywania podwójnych podłóg, które 
nanosi się na istniejące podłoża, z pozostawieniem wolnych 
przestrzeni dla przewodów zasilających, zawiera dwie warstwy 
na bazie spoiw, utwardzanych w wodzie lub powietrzu. Dolna 
warstwa nośna składa się z utwardzonego spoiwa z zawartością 
włókien. Położona nad nią warstwa górna z utwardzonego spoi-
wa zawiera gliniec lub inny równoważny materiał z dodatkiem 
innej ilości włókien. Dzięki temu płyta złożona ma mniejszy 
ciężar właściwy niż płyty jednowarstwowe, a ponadto -wykazuje 
zwiększoną izoiacyjność cieplną i akustyczną. 

Sposób według wynalazku polega natym, że zawiesinę 
wodną, zawierającą spoiwo i włókna wiewa się do wodoszczel-
nej formy, której dolna część ma rozmiar żądanej płyty, przy 
czym zawiesina wypełnia formę tylko częściowo, formę napełnia 
się suchą mieszaniną stałą spoiwa i giińca lub innego równo-
ważnego materiału oraz włókien, jej zawartość poddaje się 
działaniu ciśnienia i pozostawia aż do stwardnienia. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 296418 (22) 92 10 28 5(51) B28B 1/00 
B28B 7/00 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J.Gagarina, 
Zielona Góra 

(72) Kłapoć Mikołaj, Korentz Jacek, Wittek 
Leonard, Ciechaňski Míchal 

(54) Sposób wykonania elementów wstępnie 
sprężonych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykonania betonowych 
elementów prefabrykowanych przy wykorzystaniu cięgien sprę-

żonych. W długim torze (1) z ułożonymi cięgnami (2) montuje się 
przekładki (3) dzialące tor na odcinki odpowiadające długościom 
elementów wstępnie sprężonych. W odcinkach tych umieszcza się 
bryły (4) wykonane z materiału o małym ciężarze objętościowym. 
Korzystnym jest, gdy bryłami (4) są pustaki lub bloczki gazobe-
tonowe. Napina się cięgna (2), przestrzenie między przekładka-
mi (3) zaiewa mieszanką betonową, a po osiągnięciu przez 
beton (6) wymaganej wytrzymałości przecina się cięgna (2) 
między przekładkami (3). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296422 (22) 92 10 30 5(51) B31D 1/04 

(75) Mrozek Sławomir, Piastów; Kuziemski 
Witold, Piastów; Łukasiuk Mirosław, Piastów 

(54) Papierowe środki sanitarne 
(57) Papierowe środki sanitarne takie jak: papier toaletowy, 

ściereczki jednorazowego użytku, ręczniki, serwetki papierowe, 
chusteczki jednorazowe, charakteryzują się tym, że powierzch-
nie wydzielone, na których znajdują się treści informacyjne mają 
szczególnie nacięcia ograniczające ich pole i dają się oddzielić 
od całości na niezależne fragmenty lub prostokąty zawierające 
samoistne jednostki treściowe. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300482 (22) 92 12 21 5(51) B32B 17/06 

(31) 91 814366 (32) 9112 26 (33) US 
91 814352 27 12 91 US 

(86) 9212 21 PCT/US92/10874 
(87) 93 07 08 WO93/12934 PCT Gazette nr 16/93 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, 

INC., Filadelfia, US 
(72) Russo David A,, Dirkx Ryan R., Florczak 

Glenn ?. 
(54) Powlekany wyrób szklaoy 
(57) Powlekany wyrób szklany wytwarza się w wyniku che-

micznego osadzania z par mieszaniny prekursora tlenku cyny, 
prekursora ditienku krzemu, przyspieszacza wybranego z grupy 
obejmującej fosforyny organiczne, borany organiczne, wodę i 
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ich mieszaniny oraz źródła tlenu, przy szybkości osadzania 
ponad 350 Â/s na szkle o temperaturze od 450 do 650°C. 
Warstwę osadzonego materiału można połączyć z innymi war-
stwami uzyskując wyrób o określonych właściwościach takich, 
jak regulowana emisyjność, współczynnik załamania, odpo-
rność na ścieranie i wygląd. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 301476 (22) 93 04 16 5(51) B42F13/40 
(31) 92 9205324 (32) 92 04 16 (33) DE 
(86) 93 0416 PCT/EP93/00934 
(87) 93 10 28 WO93/21026 PCT Gazette nr 26/93 
(75) Doeraer Ulf, München, DE 
(54) Urządzenie do prezentowania zawartości 

przechowywanych segregatorów 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do utrzymywania segre-

gatorów w pozycji otwartej, a w szczegóiności segregatorów 
przeznaczonych do prezentowania ich zawartości. Urządzenie 
jest płaską prowadnicą (10) z zagiętymi lub wygiętymi do góry 
jej końcami (12). Prowadnica (10) ma otwory (14) rozstawione 
stosownie do odległości kabłąków segregatora. Prowadnica 
może być wpinana do segregatora. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 296433 (22) 92 10 30 5(51) B60K 23/02 
(71) Eaton Corporation Eaton Center, 

Cleveland, US 
(72) Slicker James Melvin 
(54) Sterownik sprzęgła automatycznego 
(57) Sterownik osadzony w zespole zawierającym źródło 

(10) mocy napędowej, sprzęgło cierne (20) i przynajmniej jedno 
koło (51) napędzane obciążone siłami bezwładnościowymi, po-
łączone ze sprzęgłem ciernym (20), zawiera czujnik (13) obro-

tów silnika połączony ze źródłem (10) mocy napędowej, czujnik 
(31) liczby obrotów na wejściu przekładni (30) połączony z 
wałkiem wyjściowym (25) sprzęgła ciernego (20) i element (27) 
uruchamiający sprzęgło, połączony ze sprzęgłem ciernym (20). 
Ponadto sterownik (60) zawiera generator odniesienia liczby 
obrotów, sumator algebraiczny i kompensator. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 298816 (22) 93 05 04 5(51) B60N 2/48 
(31) 92 000845 (32) 9210 21 (33) IT 
(71) GESTIND-M.B.MANIFATTURADI 

BRUZOLO S.D.A., Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Rama podgłówka fotela w pojazdach 

samochodowych 
(57) Rama podgłówka do foteli w pojazdach samochodo-

wych zawiera w zasadzie czworokątną konstrukcję pierścienio-
wą (1), wykonaną jako jedna część z tworzywa sztucznego, ma 
podstawę (2) i dwa rurowe słupki boczne (5), w które są wsuwa-
ne dwa pręty nośne podgłówka. Na wewnętrznej ściance każdej 
rurowej stójki (5) jest uformowany co najmniej jeden integralny 
sprężysty występ (13) zapewniający jej cierną styczność z od-
powiednim prętem nośnym. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 298817 (22) 93 05 04 5(51) B60N 2/48 
(31) 92 000862 (32) 92 10 27 (33) IT 
(71) GESTÍND-M.B. MANIFATTURA DI 

BRUZOLO S.p.A., Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Pręt nośny podgłówka do foteli w pojazdach 

samochodowych 
(57) Pręt nośny (1) podgłówka do foteli w pojazdach samo-

chodowych składa się z pierwszego i drugiego elementu pręto-
wego (2, 3) połączonych ze sobą za pomocą przegubu, osłania-
nego zewnętrzną osłoną ochronną połączoną z prętem (1). 
Osłonę ochronną stanowi sztywna skorupa (13) utworzona z 
dwóch połówek (14, 15), połączonych ze sobą za pomocą 
łącznika mocującego i posiadająca na jednym końcu część 
rurową (20) przeznaczoną do osiowego kotwiczenia do pier-
wszego elementu prętowego (2), a na przeciwległym końcu -
podstawę z zaokrągloną powierzchnią z wydłużonym otworem, 
przez który swobodnie przechodzi drugi element prętowy (2). 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 296297 (22) 92 10 21 5(51) B60P 1/16 
F15C 1/04 

(71) Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 
(72) Biernat Stanisław, Zając Jacek 

(54) Układ sterowania dźwignikiem 
hydraulicznym zmieniającym położenie 
burty samochodu 

(57) Układ posiada blok zasilania (A) połączony z blokiem 
sterującym (B), który następnie połączony jest przewodami z 
siłownikami podnoszenia (14) i obrotu (13) uzbrojonymi w za-
wory bezpieczeństwa (15), bloku roboczego (C). Blok zasilania 
(A) wyposażony jestw zawór dławiący - nastawny (7) ogranicza-
jący prędkość spływu czynnika roboczego do zbiornika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300084 (22)93 0813 5(51) B60R 21/16 
(31) 92 929018 (32) 92 08 13 (33) US 
(71) DAVIDSON TEXTRON INC., Dover, US 
(72) Carter James 

(54) Układ zabezpieczający, zwłaszcza pasażera 
pojazdu w razie katastrofy 

(57) Układ zabezpieczający zawiera zespół niewidocznych 
drzwiczek (10) umieszczonych na desce rozdzielczej pojazdu, 
pod którym znajduje się worek powietrzny. 

Drzwiczki (10) otwierają się przy nadmuchiwaniu worka 
powietrznego aby mógł on rozwinąć się na miejscu pasażera bądź 
kierowcy w pojeździe samochodowym. Drzwiczki (10) są wykona-
ne we wzmocnionym segmencie warstwy materiału piankowego 
o małej gęstości, który tworzy podłoże (34) dla warstwy zewnę-
trznej pokrywy (32) wyposażenia wnętrza. Niewidoczne drzwi-
czki (10) utworzone są przez uformowanie fałd (42, 44, 46) w 
zbrojonym segmencie warstwy materiału piankowego o małej 
gęstości. Jedna z fałd (42,44) tworzy zawiasę drzwiczek a druga 
fałda (46) tworzy osłabiony rozrywany szew, który rozdziela się 
przy uderzeniu worka. Powstaje wówczas przelotowy otwór w 
pokrywie (32) dla rozwinięcia worka powietrznego. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 300626 (22) 93 10 07 5(51) B61D 39/00 
(31) 92 4234268 (32) 92 10 10 (33) DE 
(71) Waggonbau Niesky GmbH, Niesky, DE 
(72) Kruger Karl-Heinz, Bartel Manfred 
(54) Urządzenie do otwierania ścian rozsuwanych 

i wypukłych dachów wagonów towarowych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że główka (11) sta-

łej, biegnącej wzdłuż całego obszaru przesuwania, szyny jezd-
nej (4) przechodzi w celu przesunięcia otwartej ściany rozsuwa-
nej (2) z położenia zamkniętego w otwarte w główkę szyny 
jezdnej (8), której przekrój jest podzielony wzdłuż przekątnej na 
dwie części i składa się z dolnej/zewnętrznej części (9) i z 
górnej/wewnętrznej części (10), przy czym zarys górnej powie-
rzchni obu części (9, 10) posiada symetryczny kształt krzywej, 
który odpowiada krzywiźnie wieńca roiek jezdnych (3). 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 300550 (22) 93 09 30 5(51) B61F 7/00 
(31) 92 9201934 (32) 92 09 30 (33) ES 
(71) INVESTIGACIONYASESORAMIENTO 

TECNICO S.A.INVASTESA, Madryt, ES 
(72) Landa Isidro Nardiz 
(54) Wózki zwrotne do pojazdów szynowych o 

zmiennym rozstawie kół 
(57) Wózki zwrotne składają się z centralnej ramy (1), do 

której są przymocowane na odpowiednich przegubach (2) czte-
ry wahliwe ramiona, na których jednych końcach są osadzone 
oprawy łożysk dia każdego zespołu tocznego (3), który może 
być przemieszczany w kierunku poprzecznym, przy czym koła 
mogą znajdować się w każdym z dwóch położeń odpowiadają-
cych obu rozstawom, co wynika z tego, że przeciwległy koniec 
każdego z ramion spoczywa na spiralnej sprężynie (4), której 
dolny koniec opiera się na dnie ramy centralnej, a na końcu 
wspomnianej części znajduje się pionowy amortyzator (5). 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 296346 (22) 92 10 22 5(51) B61J 3/04 
(71) PROJTRANS Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp.z o.o., 
Bytom 

(72) Walczyszyn Stanisław, Kwiatkowski Adam, 
Kieiak Andrzej, Dybek Zbigniew, Białek 
Andrzej, Turek Zdzisław 

(54) Wózek przetokowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wózek przetokowy do przeta-

czania wagonów kolejowych poruszających się po wewnętrznej stro-
nie szyn toru kolejowego, wyposażony w sprzęgające go z kołami 
wagonu rolki zabudowane na uchylnych dźwigniach, charakteryzu-
jący siętyrn, że posiada usytuowane w płaszczyźnie poziomej, wspar-
tezjednej strony o przedłużenie (5) dźwigni (3) od strony wewnętrznej 
wózka a z drugiej strony o ramę wózka, sprężyny (6) i zabudowane 
na dźwigniach (3) rolki (10) współpracujące z krzywkami (11) oraz 
urządzenia blokująco-zwalniąjące, złożone z usytuowanych pozio-
mo dźwigni jednoramiennych zamocowanych przegubowo do 
ramy wózka i zamocowanych do nich przegubowo, usytuowa-
nych pionowo popychaczy z rolkami do współpracy z krzywkami, 
przy czym na powierzchni dolnej dźwigni jednoramiennych są 
ukształtowane powierzchnie skośne i uskoki. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300740 (22) 93 10 16 5(51) B63B 3/26 
(71) Rybarczyk Bolesław, Wrocław 
(72) Rybarczyk Bolesław, Kotarba Leszek, 

Marchewka Bogusław 
(54) Węzeł konstrukcyjny kadłuba statku, 

zwłaszcza śródlądowego 
(57) Węzeł konstrukcyjny kadłuba statku, zwłaszcza śródlą-

dowego, mający znane pojedyncze poszycie burty zwieńczone 
od góry mocnicą pokładową, zakończoną zrębnicą luku ładow-
ni, której pojedyncze jednoposzyciowe dno jest usztywnione 
wręgami w postaci kątowych lub teowych denników, mających 
pionowy wysoki środnik i poziomy krótki mocník charakterysty-
czny tym, że zawiera dodatkową samotrymową ścianę wewnę-
trzną (1) ładowni, wspawaną szczelnie w wygięcie mocnicy 
pokładowej i mającą płaszczyznę pokrywającą się z płaszczy-
zną (P-P) zrębnicy (4) iuku ładowni, podwyższonej na wysokość 
przez dodatkową zrębnicę (5) na niej osadzoną. Dodatkowa 
samotrymowna ściana wewnętrzna (1) jest szczelnie wspawaną 
w dno statku poprzez szczelinowe tolerowane co do szerokości 
wycięcie, wykonane w mocniku dennika i poprzez szczelinowe 
tolerowane co do wysokości i szerokości wycięcie, wykonane w 
tej ścianie (1) pod środnik dennika. Utworzona w ten sposób 
zamknięta komora (V) pomiędzy burtą ładowni a dodatkową 
ścianą samotrymowna ładowni (1), jest szczelną komorą wypo-
rnościową statku, tworzącą w tym miejscu podwójne jego po-
szycie. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300140 (22) 92 03 30 5(51) B63B 21/50 
(31) 91 914652 (32) 9111 27 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/NO92/00057 
(87) 93 06 10 WO93/11034 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oljeselskap A.S., 

Stavanger, NO 
(72) Breivik Kare, Smedal Arne 
(54) Mechanizm blokujący dla zamocowania boi 

załadowczej do statku 
(57) Ujawniono mechanizm dla zamocowania boi załadow-

czej/rozładowczej (2) na statku, przy czym boja (2) jest typu 
wprowadzanego do zanurzonej otwartej od dołu przestrzeni 
odbiorczej (3) na statku i jest mocowana w zwalnialny sposób 
w przestrzeni odbiorczej. Mechanizm zawiera uruchamiane hy-
draulicznie elementy blokujące zamontowane wokół osi pozio-
mych na bokach przestrzeni odbiorczej (3), obracające się pomię-
dzy położeniami blokowania Î zwalniania, przy czym boja (2) ma 
obwodowy kołnierz (20) mający skierowaną w dół krawędź opo-
rową (21) da współpracy z elementami blokującymi w ich położe-
niu blokowania. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300141 (22) 92 03 30 5(51) B63B 21/50 
(31) 91 914652 (32) 91 11 27 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/NO92/00058 
(87) 93 06 10 WO93/11035 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oljeselskap A.S., 

Stavanger, NO 
(72) Breivïk Kare, Smedal Arne, Syvertsen Kare 
(54) Układ dla obrotowego mocowania statku do 

boi załadowczej 
(57) Ujawniono układ dla obrotowego mocowania statku 

pływającego do zanurzonej boi załadowczej/rozładowczej (2), 
która jest zakotwiczona na dnie morza i jest przystosowana do 
wprowadzania i zamocowania w zwalnialny sposób w zanurzo-
nej otwartej od dołu przestrzeni odbiorczej (3) na statku. Boja 
(2) podczas eksploatacji jest połączona z co najmniej jedną liną 
przemieszczania (4) i tworzy połączenie przemieszczające po-
między tą liną (4) a układem rurowym na statku, 3oja (2) zawiera 
człon zewnętrzny (15), który jest przystosowany do sztywnego 
mocowania w przestrzeni odbiorczej (3) a jej środkowy człon 
wewnętrzny (16) jest obrotowo zamontowany w członie zewnę-
trznym (15) tak, aby statek mógł obracać się wokół członu 
środkowego (16), gdy boja jest zamocowana w przestrzeni 
odbiorczej (3). 

Ponadto górny koniec członu środkowego (16) jest po-
łączony z układem rurowym statku poprzez człon obrotowy (31) 
poprzez co najmniej jeden środek złączny podatny (odpowie-
dnio 33, 34). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 300139 (22) 92 03 30 5(51) B63B 22/04 
(31) 91 914652 (32) 911127 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/N 092/00056 
(87) 93 0610 WO93/11033 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oljeselskap AS., 

Stavanger, NO 
(72) Breivik Kare, Smedal Arne, Syvertsen Kare 
(54) Boja załadowcza/rozładowcza 
(57) Boja (2) dla stosowania w załadowywaniu i rozładowy-

waniu medium płynnego, zwłaszcza ropy naftowej, na swoim 
dolnym końcu jest przystosowana do połączenia z co najmniej 
jedną liną przemieszczania (6) i jest przygotowana do wprowa-
dzenia w zanurzaną otwartą od dołu przestrzeń odbiorczą na 
statku pływającym. Boja (2) w eskploatacji tworzy połączenie 
przemieszczające pomiędzy liną przemieszczania (6) a ukła-
dem rurowym na statku. Boja (2) zawiera zewnętrzny człon 
pływakowy (30) przewidziany dla zwalnialnego blokowania w 
przestrzeni odbiorczej (3) statku za pomocą mechanizmu blo-
kującego umieszczonego w niej i ma centralnie położony w 
członie zewnętrznym (30) obrotowo zamontowany człon (31), 
który tworzy kanał (32) dla medium i który na swoich końcach 
jest przygotowany dla połączenia z liną przemieszczania (6) i 
ukiadem rurowym na statku. 

Boja (2) na swoim górnym końcu połączona jest ze 
środkiem dla podnoszenia i wprowadzania boi do przestrzeni 
odbiorczej (3) statku. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 300136 (22) 92 03 30 5(51) B63B 27/34 
(31) 91 914652 (32) 911127 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/NO92/00053 
(87) 93 06 10 WO93/11030 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oljeselskap A.S., 

Stavanger, NO 
(72) Breivik Kare, Kleppesto Harald, Smedal 

Arne 
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(54) Sposób i układ dla połączenia boi 
załadowczej ze statkiem pływającym 

(57) Ujawniono sposób i układ dla połączenia zanurzonej 
boi załadowczej/rozładowczej (2) z zanurzoną przestrzenią od-
biorczą (3) na statku pływającym (1), dla przemieszczania me-
dium, zwłaszcza ropy naftowej, do lub ze statku, przy czym boja 
(2) jest zakotwiczona na dnie morza i jest połączona z przewo-
dem przemieszczania (6) medium. Według jednego wariantu 
sposobu lina ciężarkowa (16) jest opuszczana ze statku poprzez 
przestrzeń odbiorczą (3), boja pomocnicza (18) jest przymoco-
wana do końca liny ciężarkowej, możliwie przez linę dodatkową 
(19) i powoduje dojście boi pomocniczej (18) do powierzchni 
wody. Odpowiednio oznaczona lina przytrzymująca (12), która 
jest połączona z boją (2) jest podnoszona i łączona z iiną 
ciężarkową, po czym statek (1), przy pomocy środka pozycjo-
nującego, jest przesuwany do pozycji ponad zanurzoną boją (2) 
i wymienione liny (18, 12) są podciągane poprzez przestrzeń 
odbiorczą (3) tak, aby boja (2) została podniesiona i wprowa-
dzona tam do położenia blokowania, potem boja jest blokowana 
w swoim miejscu w przestrzeni odbiorczej. Statek jest wyposa-
żony w środek dźwigowy (11) dla podnoszenia wymienionych 
lin i boi (2), a także w szyb obsługowy (9), łączący przestrzeń 
odbiorczą (3) z pokładem (8) statku. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 300137 (22) 92 03 30 5(51) B63B 27/34 
(31) 91 914652 (32) 91 1127 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/NO92/00054 
(87) 93 0610 WO93/11031 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oíjeselskap AS., 

Stavanger, NO 
(72) Breivik Kare, Smedal Arne, Syvertsen Kare 
(54) Układ dla morskiego 

załadowywania/rozładowywania medium 
płynnego, zwłaszcza ropy naftowej 

(57) Układ dla przemieszczania medium płynnego, zwłasz-
cza ropy naftowej, do lub ze statku pływającego zawierający 
zespół pływakowy w postaci zanurzonej boi (2), która jest zako-
twiczona na dnie morza i która jest połączona z co najmniej 

jedną liną przemieszczania (6) medium, otwarty od dołu środek 
odbiorczy (3) umieszczony na statku poniżej powierzchni wody 
i przewidziany dla przyjęcia i połączenia z boją (2), środek 
dźwigowy dia podniesienia boi (2) celem wprowadzenia jej do 
środka odbiorczego (3) i środek dla umożliwienia obracania się 
statku wokół osi pionowej przechodzącej przez boję (2), gdy jest 
ona połączona w środku odbiorczym (3). 

Środek odbiorczy jest modułem umieszczonym w poło-
żeniu zanurzonym na zewnętrznej stronie kadłuba statku, najle-
piej wbudowanym w dolną część statku, a boja (2) zawiera 
zewnętrzny człon pływakowy (21) i w jego środku obrotowo 
zamontowany człon (22) dia przejścia medium. Ponadto w we-
nętrznej przestrzeni modułu przewidziany jest mechanizm bio-
kujący dla zwalnialnego blokowania zewnętrznego członu pły-
wakowego (21) w module tak, aby człon zewnętrzny (21) obracał 
się wokół członu środkowego (22) z obrotami statku, a zespół 
sprzęgający (29), który jest związany z układem rurowym prze-
widzianym na statku dla przemieszczania medium, jest połączo-
ny z członem środkowym (22) poprzez człon obrotowy (34). 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 300138 (22) 92 03 30 5(51) B63B 27/34 
(31) 91 914652 (32) 9111 27 (33) NO 
(86) 92 03 30 PCT/NO92/00055 
(87) 93 0610 WO93/11032 PCT Gazette nr 14/93 
(71) Den Norské Stats Oíjeselskap A.S., 

Stavanger, NO 
(72) Breivik Kare, Smedal Arne, Syversten Kare 
(54) Układ na statku dia 

załadowywania/rozładowywania medium 
płynnego na otwartym morzu 

(57) Układ jest wyposażony w zanurzoną, otwartą od dołu 
przestrzeń odbiorczą (3) dla odbioru i zamocowania boi pod-
wodnej (2), która jest zakotwiczona na dnie morza i jest sprzęg-
nięta z co najmniej jedną liną przemieszczania medium. Prze-
strzeń odbiorcza (3) jest umieszczona w miejscu zanurzonym 
na zewnętrznej stronie kadłuba statku i rna co najmniej częścio-
wo kształt w dół zasadniczo stożkowo powiększający się dla 
dopasowania 7 boją (2) o odpowiadającym kształcie zewnętrz-
nym. W związku z przestrzenią odbiorczą (3) przewidzany jest 
szyb obsługowy (9) łączący przestrzeń odbiorczą (3) z pokła-
dem (8) statku. Przestrzeń odbiorcza (3) najlepiej jest tworzona 
z modułu wbudowanego w część dziobową statku (1). 

(14 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300762 (22) 93 0119 5(51) B65D 5/46 
(31)92 155 (32)92 0121 (33) CH 

92 4210667 3103 92 DE 
92 4232084 12 09 92 DE 

(86) 93 01 19 PCT/EP93/00110 
(87) 93 07 22 WO93/13994 PCT Gazette nr 18/93 
(71) WOLFENSBERGERAGKARTONAGEN 

UND VERPAKKUNGSDRUCK, 
Zumikon, CH 

(72) Mueller Hans 
(54) Pojemnik z pałąkiem 
(57) W pojemniku na drobne towary, zwłaszcza na owoce, 

jarzyny itp., ze spodem (1), ze ścianami czołowymi i bocznymi 
(3, 4, 5, 6), z dwiema leżącymi naprzeciw siebie ścianami (3, 4 
ewentualnie 5, 6) winien być połączony co najmniej jeden pałąk 
(27,28). Jest on przestawiany z położenia, w którym pozostawia 
dostępny otwór do ładowania pojemnika, w położenie, w którym 
ten otwór częściowo zasłania, przy czym pojemnik, przegub i 
pałąk (27, 28) są wykonane z tego samego materiału. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 301011 (22) 93 02 06 5(51) B65D 19/10 
(31) 92 9202045 (32)92 0218 (33) DE 
(86) 93 02 06 PCT/EP93/00284 
(87) 93 08 19 W093/15966 PCX Gazette nr 20/93 
(71) MAUSER-WERKE GMBH, Brühl, DE 
(72) Burgdorf Marten, Przytulią Dietmar 

(54) Kontener paletowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kontener (10) paletowy z 

cienkościennym pojemnikiem (12) z tworzywa sztucznego, zew-
nętrznym płaszczem (14) ochronnym z siatki drucianej i dolną 
paletą (16). W celu podwyższenia wytrzymałości takiego konte-
nera paletowego na uderzenie, niektóre z pionowych prętów 
siatki płaszcza (14) ochronnego są przedłużone, przeprowadzo-
ne przez otwory w dolnej palecie (16) i przykręcone od dołu do 
dolnej palety (16) przy pomocy nakrętki. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 300596 (22) 93 02 24 5(51) B65D 19/34 
(31) 92 9213681 (32) 9210 12 (33) DE 

92 626 27 02 92 CH 
92 9210483 06 08 92 DE 

(86) 93 02 24 PCT/CH93/00048 
(87) 93 09 02 WO93/16927 PCT Gazette nr 21/93 
(71) Architecture Project Idea Ag., Sankt Gallen, 

CH 
(72) Iseli Fredy 
(54) Paleta ładunkowa z tektury oraz sposób jej 

wytwarzania 
(57) Paleta ładunkowa z tektury składa się z płyty (1), przy-

najmniej czterech stóp (2), naklejonych na dolną stronę płyty (1) 
i przynajmniej dwóch listew (3), naklejonych każda na przynaj-
mniej dwie stopy (2). Płyta (1) ma rdzeń z tektury falistej, której 
wzdłużne kierunki fal przebiegają najbardziej korzystnie prosto-
padle do płaszczyzny płyty- Osłona płyty najbardziej korzystnie 
z szarej tektury obejmuje wszystkie powierzchnie czołowe. Sto-
py (2) mają tekturę falistą z falami prostopadłymi do płaszczyzny 
płyty. Listwy (3) są wykonane analogicznie do płyty (1). Paleta 
jest sztywna i może być wykonywana w znormalizowanych 
wymiarach. 

Sposób wytwarzania rdzeni płyt i listew polega na skle-
jeniu warstw tektury falistej w blok przecinany nawarstwy pilarką 
z drutem pokrytym ziarnistym materiałem ściernym. 

(12 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300420 (22) 93 09 17 5(51) B65F 3/02 
B60P 1/48 

(31) 92 4231211 (32)92 0918 (33) DE 
(71) Zoller Kipper GmbH, Moguncja, DE; Carl 

Schenck AG, Darmstadt, DE 
(72) Gajewski Arno, Pieperhoff Hans-Joachim, 

Muller Reinhard, Brauer Martin, Rettig 
Manfred 

(54) Urządzenie do opróżniania zbiorników 
wielkopoj emnościowych 

(57) W urządzeniu, za pomocą którego może być ustalony 
ciężar zbiorników wielkopojemnościowych bez błędu iub z nie-
wielkim błędem pomiaru, każde ramię wychylne (6a, 6b) zawie-
ra pierwszą część ramienia (9a, 9b), przyłączoną przegubowo 
do zasobnika zbiorczego (2) i drugą część ramienia (12a, 12b), 
noszącą urządzenie mocujące (17a, 17b), przy czym druga 
część ramienia (12a, 12b) przyjmuje przynajmniej częściowo 
pierwszą część ramienia (9a, 9b) a w drugiej części ramienia 
(12a, 12b) są umieszczone co najmniej dwa czujniki pomiarowe 
(22 do 25), na których są zamocowane każdorazowo obydwie 
części ramienia (9a, 9b, 12a, 12b). Na każdym czujniku pomia-
rowym (22 do 25) jest umieszczony co najmniej jeden element 
pomiarowy w ten sposób, że kierunek pomiaru elementu pomia-
rowego przy zadanym kącie wychylenia as > 0 ramion wychyl-
nych (6a, 6b) pokrywa się z pionem, przy czym wszystkie 
czujniki pomiarowe (22 do 25) są przyłączone do wspólnego 
urządzenia oceniającego ciężar. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300854 (22) 93 10 26 5(51) B65G 1/16 
(71) Staniuk Władysław, Słupsk; Staniuk Edward, 

Słupsk; Staniuk Ireneusz, Słupsk; Staniuk 
Wiesław, Słupsk; Staniuk Włodzimierz, 
Słupsk 

(72) Kozłowski Bogusław 
(54) Regał magazynowy wspornikowy zblokowany 
(57) Regał składa się z elementów słupowych (1), mających 

na ścianie czołowej trapezowe otwory i na ścianach bocznych 

otwory koliste, a także wsporników (7), posiadających podwójny 
zaczep i prostopadłą do niego belkę wzdłużną. Belka wzdłużna 
wykonana jest jako jednostronna lub dwustronna, w stosunku 
do pionowej osi symetrii zaczepu. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 301087 (22) 93 1117 5(51) B65G 19/28 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa 

Jednostka Badawczo-Rozwojowa Zakład 
Doświadczalny Nowych Technologii ZDT, 
Katowice 

(72) Przybytniowski Wenancjusz, Turczyk Adrian, 
Brzęcki Maciej, Jungiewicz Joanna, Gąsior 
Wacław 

(54) Rynna przenośnika zgrzebłowego 
(57) Rynna mająca profile boczne i blachę ślizgową chara-

kteryzuje się tym, że zawiera wagowo: 0,23 do 0,34% C, 0,9 do 
1,40% Mn, max 0,40% Si, max 0,030% P, max 0,015% S, max 
0,25% Cr, max 0,30% Ni, max 0,08% Mo, 0,025 do 0,050% Al, 
0,02 do 0,050% Ti, 0,001 do 0,003% B. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 296360 (22) 92 10 23 5(51) B66C 1/42 
(71) Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowlane, 

Świdnica 
(72) Dębek Rajmund 
(54) Chwytak urządzenia transportującego 
(57) Chwytak jest przeznaczony do transportu bezpaletowych 

jednostek ładunkowych, utworzonych z drobnowymiarowych ele-
mentów budowlanych w postaci cegieł i kostek betonowych. 

Chwytakma dwa krzyżaki (1 i 2) odpowiednio górny i 
dolny, oraz osadzony w nich siłownik (3). W krzyżaku (2) dolnym 
są osadzone sworzniowo dwie pary dźwigni kątowych (4 i 5), 
kiórych górne ramiona są połączone z krzyżakiem (1) górnym 
za pośrednictwem łączników (6 i 7), natomiast w dolnych ramio-
nach tych dźwigni są zamocowane dwie pary szczęk (8 i 9) o 
ściankach pionowych. 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(21) 300475 (22) 92 12 11 5(51) C01B 13/11 
(31) 91 4141025 (32) 9112 12 (33) DE 
(86) 921211 PCT/EP92/02875 
(87) 93 06 24 WO93/12035 PCT Gazette nr 15/93 
(75) Rimpłer Manfred, Wedemark, DE 
(54) Urządzenie do wytwarzania ozonu 
(57) Opisane zostało urządzenie do wytwarzania ozonu ze 

źródłem wysokiego napięcia (1) i przynajmniej dwiema, usta-
wionymi w odstępie względem siebie elektrodami płytowymi (5) 
z umieszczonym między nimi, w celu utworzenia przynajmniej 
jednej ścieżki przepływowej, dielektrykiem (6), przy czym przy-
najmniej jedna z elektrod płytowych (5) jest podatna na drgania. 
Elektroda płytowa (5) składa się z dwóch warstw (3, 4) przewo-
dzącego prąd elektryczny materiał, z czego przynajmniej jedna 
warstwa (3,4) jest podatna na drgania. Między obiema warstwa-
mi umieszczony jest materiał o działaniu sprężysto-tłumiącym 
(2), a obie warstwy (3, 4) są zamocowane w celu umożliwienia 
drgań elektrod (5). 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 296401 (22) 92 10 29 5(51) C01B 17/04 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Polaczek Jerzy; Czernichowski Albin; Lisicki 

Zygmunt; Krześlak Andrzej; Collin Gerd, 
DE; Tęcza Witold; Lesueur Herve, FR; 
Czech Tadeusz 

(54) Sposób przemiany dwutlenku siarki z 
mieszanin gazowych do siarki elementarnej 

(57) Sposób przemiany dwutlenku siarki z mieszanin gazo-
wych przez sorpcję gazów na stałych lub ciekłych sorbentach 
oraz ich desorpcję w podwyższonej temperaturze i redukcję 
tlenków siarki do siarki elementarnej, polega na tym, że desor-
pcję prowadzi się w strumieniu descrbatu, zaś tlenki siarki 
redukuje się eísktrochemicznie w strumieniu desorbatu, który 
poddaje się działaniu niskotemperaturowego łuku elektryczne-
go. 

Sposobem tym można usuwać dwutlenek siarki z ga-
zów odlotowych ze spalania paliw zawierających siarkę w ele-
ktrowniach i elektrociepłowniach. 

( 6 zastrzeżeń) 

Al(21) 296402 (22) 92 10 29 5(51) C01B 21/40 
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw 

Inżynierii Środowiska, Zabrze 
(72) Bistroń Stanisław, Dziechciarczyk Barbara, 

Laskowski Jerzy, Strzelecka-Jastrząb Ewa, 
Suchecki Tomasz, Wąder Sylwia 

(54) Sposób regeneracji roztworów powstających 
w procesie absorpcji NO związkami 
kompleksowymi kwasów 
poliaminokarboksylowych, zwłaszcza kwasu 
etylenodiaminotetraoctowego 

(57) Sposób regeneracji roztworów w procesie absorpcji NO 
polega na tym, że roztwór ogrzewa się do temperatury powyżej 
323K. 

W celu przyspieszenia procesu regeneracji obniża się 
pH roztworu regenerowanego do wartości poniżej pH = 5,0 a 
dla przyspieszenia równocześnie zachodzącego procesu de-
sorpcji NO do fazy gazowej zwiększa się powierzchnię rozdziału 
faz, przez zastosowanie barbotowania gazem obojętnym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 301475 (22) 93 03 15 5(51) C02F 1/00 
BOID 21/24 

(31) 92 9204960 (32) 92 04 09 (33) DE 
92 4223863 ' 20 07 92 DE 

(86) 93 9315 PCT/EP93/00587 
(87) 93 10 28 WO93/21111 PCT Gazette nr 26/93 
(71) HANS HUBER GMBH & CO. KG, 

Berching, DE 
(72) Valentin Franz 
(54) Urządzenie do pobierania wyklarowanych 

ścieków z kolistego osadnika 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do odprowadzania wykla-

rowanych ścieków z kolistych osadników, które mają środkowe 
doprowadzenie ścieków. 

Ma on rurę nurkową w kształcie perforowanego rurocią-
gu pierścieniowego, umieszczonego współśrodkowo i symetry-
cznie do pionowej osi kolistego osadnika poniżej lustra ścieków. 
Jej dopływowe otwory są równo od siebie oddalone i mają 
kształt szczelin o różnej długości. 

Rurociąg pierścieniowy przeznaczony jest do odprowa-
dzania wyklarowanych ścieków, przy czym odpływ ich jest re-
gulowany niezależnie od dopływającej ilości ścieków. 

Jednocześnie można wyregulować poziom ścieków w 
osadniku by był on stały. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 296421 (22) 92 10 29 5(51) C02F1/58 
11) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
12) Kwiatkowski Marian, Jakóbczyk-Baraniecka 

Joanna, Ostrowska Jadwiga, Ptak Anna 
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(54) Sposób neutralizacji i oczyszczania 
kwaśnych ścieków zawierających sole glinu i 
substancje organiczne 

(57) Sposób polega na tym, że do silnie kwaśnego ścieku o 
pH = 1-2 lub wstępnie potraktowanego wodorotlenkami, wkra-
pla się stopniowo wodny roztwór krzemianów sodowych o wiel-
kościach modułów od 2,0 do 3,3 i gęstości 1,37 g/cm3 do 1,53 
g/cm3 w ilości potrzebnej do uzyskania pH = 7 ± 1. Proces 
prowadzi się przy intensywnym mieszaniu w temperaturze po-
kojowej. Wytrącony osad oddziela się w znany sposób przez 
filtrację. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300868 (22) 93 10 27 5(51) C02F1/74 

(31) 92 4236791 (32)9210 30 (33) DE 

(71) Dr.Ing.Reinhart von Nordenskjöld, 
Egmating, DE 

(72) von Nordenskjöld Reinhart, Kröner Peter 

(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania ścieków 

(57) Sposób oczyszczania przeprowadzany jest w kuku, na
stępujących po sobie kolejnych fazach, przy czym w pierwszej 
fazie A ścieki zostają napowietrzone, a następnie w drugiej fazie 
B ulegają klarowaniu pośredniemu i przy czym następnie w 
trzeciej fazie C następuje napowietrzanie końcowe, a w czwartej 
fazie D sedymentacja końcowa. Wszystkie cztery fazy przepro
wadza się w jednym zbiorniku. 

urządzenie charakteryzuje się tym, że wszystkie obsza
ry (A-D) niezbędne do oczyszczania ścieków są umieszczone w 
jednym zbiorniku (1), przy czym zbiornik (1) jest za pomocą 
ścian działowych (5, 6, 9) z miejscami przepływu wody podzie
lony na odpowiednie obszary. 

(34 zastrzeżenia) 

Al(21) 296502 (22) 92 10 30 5(51) C02F 3/00 

(75) Jaruszewski Józef, Bydgoszcz 

(54) Urządzenie - wkład do adaptacji zbiorników 
bezodpływowych na oczyszczalnie - ścieków 
bytowych 

(57) Urządzenie - wkład charakteryzuje się tym, że tworzy je 
zbiornik (2), na obwodzie którego znajdują się dwa osadniki 
wielostrumieniowe (3) i (4). W ścianach zbiornika wykonane są 
szczeliny przepływowe. Zbiornik (2) podzielony jest na dwie 
części przez zamontowane w nim urządzenie zwiększające efe-
ktywność oczyszczania. 

Urządzenie - wkład ma zastosowanie do oczyszczania 
ścieków z pojedynczych gospodarstw domowych, małych jed-
nostek osadniczych, szpitali, ośrodków wypoczynkowych, ma-
łych ilości ścieków przemysłowych o składzie podobnym do 
ścieków bytowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300539 (22) 93 09 29 5(51) C02F 3/02 

(31) 92 002260 (32) 92 09 30 (33) IT 
93 001289 16 06 93 IT 

(71) AUSIMONTS.p.A., Mediolan, IT 
(72) Wlassics Ivan, Burzio Fulvio, Alfieri Mario 
(54) Sposób utylizacji chlorowanych produktów 

organicznych na drodze obróbki utleniającej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji chloro-
wanych produktów organicznych, zgodnie z którym produkty te 
poddaje się obróbce wodnym roztworem H2O2 w obecności 
jonów żelaza (II), ewentualnie w połączeniu z (jednym lub wię-
cej) jonami innych metali przejściowych wybranych spośród 
Cu(ll),Ti(rV),Mn(í),Co(ll),Ni(i),WírV) i Mo(IV),orazwobecności 
środka przenoszenia międzyfazowego. Sposób zapewnia za-
sadniczo całkowite utlenienie chlorowanego produktu organicz-
nego z utworzeniem nietoksycznych substancji, przy zadowala-
jącym stopniu mineralizacji atomów chloru. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 300519 (22)93 09 28 5(51) C02F 11/14 

(31) 92 9201674 (32) 92 09 28 (33) NL 

(71) Pelt and Hooykaas B.V., Rotterdam, NL r 

(72) Hooykaas Carel Willem Jan, DK; Newton 
Jeffrey Porter, US 
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(54) Sposób immobilizacji materiału odpadowego 
zanieczyszczonego organicznymi związkami 
chemicznymi 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu immobilizacji zanieczysz-
czeń organicznych w materiale odpadowym, przy czym sposób 
ten w szczególności stosuje się do obróbki trudno rozkładają-
cych się pestycydów chloroorganicznych i fosforoorganicznych 
zawartych w materiale odpadowym, które nieodpowiednio wią-
żą się przy stosowaniu znanych sposobów immobilizacji. We-
dług wynalazku materiał zanieczyszczony związkami organicz-
nymi immobiüzuje się w wyniku zmieszania z nieorganicznym 
spoiwem hydraulicznym i ewentualnie wodą i pozostawienia 
mieszaniny do związania przy czym materiał zanieczyszczony 
związkami organicznymi wydzielającymi lotne substancje w śro-
dowisku alkalicznym immobilizuje się stosując nieorganiczne 
spoiwo hydrauliczne zasadniczo nie zawierające wapnia, korzy-
stnie cement hutniczy. Korzystnie przed dodaniem nieorganicz-
nego spoiwa hydraulicznego materiał odpadowy doprowadza 
się do stanu nasycenia wodą i dodaje się co najmniej jedną sól 
metalu przejściowego taką jak siarczan żelaza (II), a następnie 
utleniacz taki jak nadsiarczan amonowy. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 296345 (22) 92 10 21 5(51) C03B 9/347 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Górny Zbigniew, Sobczak Natalia, Sobczak 

Jerzy, Piech Krystyna, Siwecki Krzysztof, 
Krokosz Jacek 

(54) Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych 
preform ceramicznych ciekłym metalem 

(57) Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych preform ce-
ramicznych ciekłym metalem, zwłaszcza aluminium lub jego 
stopami polega na zanurzeniu uprzednio przygotowanej poro-
watej preformy ceramicznej w ciekłym metalu i następnym pra-
sowaniu ciekłego metalu tłokiem prasującym pod ciśnienim, 
przy czym w czasie zanurzania w ciekłym metalu porowatej 
preformy ceramicznej zamocowanej do powierzchni roboczej 
tłoka prasującego formę do prasowania poddaje się działaniu 
zjawiskom fizykomechanicznym w postaci wibracji lub ruchom 
obrotowym lub posuwisto-zwrotnym lub rewersyjnym lub od-
działywaniu pola elektromagnetycznego lub ultradźwiękom. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 300613 (22) 91 09 30 5(51) C03B 37/05 
(31)90 9021168 (32)90 09 28 (33) GB 

90 9021169 28 09 90 GB 
91 9100883 16 0191 GB 

(86) 9109 30 PCT/EP91/01862 
(87) 92 04 16 WO92/06047 PCT Gazette nr 09/92 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Grove-Rasmussen Svend, Leih Moller Per, 

Friis Rasmussen Bruno 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania włókien 

wełny mineralnej 
(57) Urządzenie do wytwarzania włókien wełny mineralnej, 

zawiera zestaw wirników (1) zamontowany na przedniej powie-
rzchni (2) obudowy, w którym wirnik (5, 6, 7) ma towarzyszącą 
szczelinę zasilania powietrzem (8, 9, 10) do wyładowywania 
dmuchu powietrza blisko obwodu wirnika ze składową osiową 
do unoszenia włókien wełny mineralnej, a szczelina powietrzna 
ma środki kierunkujące dla kierowania powietrza pod kątem do 
kierunku osiowego, zmieniającego się wzdłuż diugości szczeli-
ny. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 300633 (22) 92 0115 5(51) C03B 37/05 
(31) 91 9100884 (32) 91 0116 (33) GB 
(86) 92 0115 PCT/EP92/00087 
(87) 92 08 06 WO92/12941 PCT Gazette nr 21/92 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Grove-Rasmussen Svend, Elmekilde Hansen 

Lars 
(54) Wełna mineralna 
(57) Wynalazek odnosi się do wełny mineralnej utworzonej 

ze stopionego minerału i składającej się z 70 do 90% wagowych 
włókien wełny mineralnej mających średnicę aż do 5jum, 0 do 
5% wagowych włókien wełny mineralnej mających średnicę 
powyżej 5^m, oraz 10 do 25% wagowych śrutowin mających 
średnicę co najmniej 63/um, a w której średnia średnica włókien 
wynosi od 1 do 4 ^m, stosunek średniej długości włókna do 
średniej średnicy wynosi 1000 do 3000, gęstość wynosi od 15 
do 100 kg/m3, a współczynnik przewodnictwa cieplnego lamb-
da wynosi od 30 do 40 mW/m°K przy 10°C. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300353 (22) 92 12 18 5(51) C03B 37/07 
(31) 91 916087 (32) 9112 20 (33) FI 
(86) 921218 PCT/FI92/00350 
(87) 93 07 08 WO93/13026 PCT Gazette nr 16/93 
(71) PAROC OY AB, Pargas, FI 
(72) Laurén Henning 
(54) Urządzenie do Unii produkcji wełny 

mineralnej 
(57) Celem wynalazku jest otrzymanie maty z wełny mineral

nej o możliwie stałym ciężarze powierzchniowym. Wełna mine
ralna według wynalazku jest produkowana w linii, w której stop 
mineralny, przetworzony na włókna, zbierany jest tworząc cien
ką, pierwotną matę wełnianą na przenośniku dochodzącym do 
podwieszonego, wahadłowego przenośnika korytowego (2), ukła
dającego pierwotną matę wełnianą na przenośniku odbiorczym z 
utworzeniem wtórnej maty wełnianej, złożonej z kilku warstw. 

Cel ten osiąga się przy zastosowaniu przenośnika od
biorczego (1) zaopatrzonego w urządzenia (4) do pomiaru 
ciężaru powierzchniowego wtórnej maty wełnianej (6), powsta
jącej na tym przenośniku (1), i przez połączenie urządzenia (4) 
do wyznaczania tego ciężaru za pośrednictwem regulatora z 
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silnikiem napędowym (5) przenośnika odbiorczego (1), w ceiu 
regulacji prędkości w ten sposób, aby niezależnie od zmian 
ciężaru powierzchniowego pierwotnej maty wełnianej osiągnąć 
stały ciężar wtórnej maty wełnianej. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 300481 (22) 92 12 21 5(51) C03C 17/22 
(31) 91 814366 (32) 9112 26 (33) US 

91 814352 27 12 91 US 
(86) 9212 21 PCT/US92/10873 
(87) 93 07 08 WO93/13393 PCT Gazette nr 16/93 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, 

INC., Filadelfia, US 
(72) Russo David A, Dirkx Ryan R., Florczak 

Glenn P. 
(54) Kompozycja do powlekania szkła 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do powleka-

nia szkła metodą chemicznego osadzania z par stanowiąca 
mieszaninę prekursora tlenku cyny, prekursora ditienku krzemu 
oraz przyspieszacza wybranego z grupy obejmującej fosforyny 
organiczne, borany organiczne, wodę i ich mieszaniny oraz 
źródła tlenu. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 296304 (22) 92 10 20 5(51) C05D 11/00 
(71Ï Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Czuba Roman, Górecki Henryk, Hoffmann 

Józef, Brambor Andrzej, Marcisiak Jan, 
Mięso Ryszard, Kowalski Zygmunt, Juroszek 
Jan 

(54) Sposób wytwarzania nawozowego 
koncentratu mikroelementowego 

(57) Sposób, polegający na rozpuszczaniu mikroelementów w 
wodnym roztworze zawierającym sole kwasu etylenodwuamino-

czterooctowego, charakteryzuje się tym, że mikroelementy roz-
puszcza się w określonej kolejności i ilości, a następnie do 
roztworu dodaje się mocznik i koryguje pH gotowego produktu 
do wartości od 3 do 7. Mikroelementy wprowadza się w kolejno-
ści: bor, molibden, kobalt, miedź, cynk, mangan, żelazo, magnez, 
przy czym rozpuszczanie magnezu prowadzi się przy obojętnym 
lub słabo kwaśnym odczynie roztworu i temperaturze od 303K do 
363K, a żelazo przy pH poniżej 6 i temperaturze od 308K do 363K, 
zaś mocznik dodaje się przy temperaturze powyżej 308K. 

Wytworzony koncentrat przeznaczony jest, zwłaszcza 
do dolistnego nawożenia roślin uprawnych. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 300791 (22) 93 10 20 5(51) C07C 7/04 
C07C 15/073 
C07C 15/46 

(31) 92 4235431 (32)9210 21 (33) DE 
(71) Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE 
(72) Keil Thomas, Hüwels Wilhelm, Doll Georg 
(54) Sposób rozdzielania układu etylobenzen 

/styren na drodze destylacji ciekłej 
mieszaniny, składającej się przeważnie ze 
styrenu i etylobenzenu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu rozdzielania układu etylo-
benzen/styren na drodze destylacji. 

Sposób jest tak ukształtowany, że optymalnie wykorzy-
stuje się wydatkowaną energię. Ciśnienie u szczytu kolumny 
destylacyjnej (1) reguluje się w łatwy sposób. Osiąga się przy 
tym szczególnie stabilny stan kolumny. Sposób rozdzielania 
układu etylobenzen/styren przedstawia poniższy schemat, w 
którym: (1) oznacza kolumnę destylacyjną, (2) przegrzewacz, 
(3) sprężarkę, (4) reboiler,(5) reboiler, (6) koiumnę destylacyjną, 
(7), (8), (9) zawory, (PIC) stanowisko pomiarowe ciśnienia, (Fl) 
stanowisko pomiarowe ilości powrotu. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 301072 (22) 93 1115 5(51) C07C 13/20 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Zaidlewicz Marek, Sarnowski Pvyszard, 

Osuch Piotr, Krzemiński Marek 
(54) Sposób wytwarzania 

1,5,5-trimetylo-ó-metyleno-l-cykloheksenu 
(57) Istota wynalazku polega na tym, że/?-pironen poddaje 

się epoksydacji kwasem nadoctowym w roztworze chiorku me-
tylenu wobec bezwodnego węglanu sodu w temperaturze 0 -
25°C, korzystnie 0 - 5°C, a uzyskany produkt reakcji traktuje się 
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boranem w stosunku molowym 3-1 do 2-1, a następnie wodo-
rotlenkiem sodu, po czym wytworzony 1 ̂ .e.e-tetrametylo-ž-cyklo-
heksen-1-ol odwadnia się korzystnie chlorkiem ceru, bezwodnym 
siarczanem miedzi lub wodorosiarczanem potasu. 1,5,5-trimetylo-6-
metyleno-1 -cykloheksen przeznaczony jest do syntezy środków per-
fumeryjnych, a także jest prekursorem witaminy A. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 296435 (22) 92 10 30 5(51) C07C 69/90 
C07C 69/88 

(71) Sandoz A.G., Bazyiea, CH 
(72) Nussbaumer Peter, Stuetz Anton 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych bis 

(feny lo) etanu 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych bis(fenylo)etanu o 

wzorze 1, w którym Ri i Ra niezależnie oznaczają grupę alkoksy-
lową, R3 oznacza atom wodoru lub grupę acylową, a R4 oznacza 
grupę alkoksylową, w postaci wolnej lub w postaci soli, gdy taka 
postać istnieje, polega na tym, że redukuje się odpowiednią 
pochodną kwasu 5-[2-(2,5-dimetoksyfenylo)-etynylo]-2-hydro-
ksybenzoesowego lub kwasu 5-[2-(2,5-dimetoksyfenyo)-eteny-
lo]-2- hydroksybenzoesowego albo estryfikuje się lub acyluje 
odpowiednią pochodną kwasu 5-[2-(2,5-dirnetoksyfenylo)- ety-
o]-2-hydroksybenzoesowego, po czym ewentualnie przy trans-
estryfikację przeprowadza się grupę alkoksylową R4 w inną 
grupę alkoksylową R4, przy czym grupy funkcyjne mogą być 
zabezpieczone i wówczas po reakcji usuwa się grupy zabezpie-
czające, a następnie odzyskuje się wytworzony związek o wzo-
rze 1 w postaci wolnej lub w postaci soli, jeśli taka postać istnieje. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 300578 (22)93 10 04 5(51) C07C 217/06 
(31) 92 4233333 (32)9210 05 (33) DE 
(71) Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE 
(72) Klein Ulrich, Buschmann Ernst, Keil 

Michael, Goetz Norbert, Hartmann Horst 
(54) Sposób wytwarzania O-podstawionych soii 

hydroksyíoamoniowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania O-

podstawionych soli hydroksyloarnoniowych o wiórze ogólnym 
R-O-NH2-HX, w którym R oznacza grupę C1-C5-alkilową, a X 
oznacza atom chlorowca albo grupę wodorosiarczanu, przez 
reakcję odpowiednich acetonooksymoeterów o wzorze ogól-
nym 2 z wodą i kwasem nieorganicznym HX, polegający na tym, 
że do związków" wyjściowych dodaje się obojętną substancję i 
powstający w wyniku reakcji aceton oddestylowuje się, nie 
oddestylowując razem z acetonem acetonooksymoeteru. 

O-podstawione hydroksyioaminy są półproduktami dla 
wytwarzania środków ochrony roślin, środków leczniczych albo 
wysokowariościowych chemikaliów. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 300896 (22)9310 29 5(51) C07C 251/20 
A61K 31/15 

(31) 92 03406 (32) 92 10 30 (33) HU 
(71) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest, HU 
(72) Reiter née Eszes Klára, Budai Zoltán, Mezel 

Tibor, Blaskó Gabór, Simig Gyula, Gyertyán 
István, Petócz Lujza, Fekete Márton, 
Szemerédi Katalin, Gacsályi István, Gigler 
Gábor, Rohács née Zamkóvaja Ludmilla, 
Szécsey née Hegedüs Maria, Szirt née 
Kiszelly Enikö 

(54) Pochodne benz(e)indenu 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe, farmakologicznie 

aktywne pochodne benz[e]indenu, sposoby ich wytwarzania i 
farmaceutyczne preparaty zawierające te pochodne. Omówiono 
też zastosowanie pochodnych benz[e]indenu do leczenia i do 
wytwarzania farmaceutycznych preparatów o działaniu kojąco-
uspokajającym, przeciwdrgawkowym i przeciwdusznicowym. 

Nowe pochodne benz[e]indenu, według wynalazku, od-
powiadają ogólnemu wzorowi (I), gdzie A reprezentuje grupę o 
wzorze alk - N R ^ , w którym alk oznacza grupę alkilenową C2-7, 
ewentualnie z podstawioną grupą hydroksylową, R1 i R2 są nieza-
leżnie wodorem, grupą alkilową C1-7, alkenylową C2-7, alkinylową 
C2-7, mono(Ci-7)akio-amino- (C1-7)alkilową, dwu(C1-7)akiioami-
no- (C1.7)alkilową lub cykloalkilową C3-7; albo R1 i R łącznie z 
atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą pierścień 4 do 
7 członowy, zawierający ewentualnie atom tlenu lub dodatkowy 
atom azotu, który może być podstawiony albo R1 i R2 łącznie z 
atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą grupę ftaiimi-
dową; albo A reprezentuje grupę pirymidynową, 2,3-epoksypro-
pylową lub grupę o wzorze -C(O)NHR3, gdzie R3 oznacza grupę 
alkilową Ct-7, alkenylową C2-7 lub cykloalkilową C3-8; a R ozna-
cza wodór lub grupę alkilową C1-7. 

Przedmiotem wynalazku są także stereoizomery i opty-
cznie aktywne izomery tych związków oraz ich możliwe miesza-
niny, a także ich kwasowe sole addycyjne i czwartorzędowe 
pochodne amoniowe. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 300727 (22) 93 10 15 5(51) C07C 263/10 
C07C 265/14 

(31) 92 9212436 (32) 92 10 16 (33) FR 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie, 

FR 
(72) Joulak Faouzi, Révélant Denis, Vacus Pascal 
(54) Sposób wytwarzania związków typu 

izocyjaniaiíów aromatycznych w fazie gazowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania związ-

ków aromatycznych podstawionych co najmniej dwiema grupami 
izocyjanianowymi, polegający na tym, że kontaktuje się w fazie 
gazowej co najmniej jeden związek (A) zawierający co najmniej 
dwie pierwszorzędowe grupy aminowe i co najmniej jeden motyw 
aromatyczny, z fosgenem i na tym, że reaktor, w którym przepro-
wadza się kontaktowanie reagentów pozbawiony jest ruchomego 
mieszania. 

(20 zastrzeżeń) 
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A3(21) 296354 (22)9210 23 5(51) C07D 213/63 
(61) 150312 
(71) Instytut Barwników i Produktów 

Organicznych, Zgierz 
(72) Muskalski Włodzimierz» Lenart Marek, 

Stasiak Jan 
(54) Sposób otrzymywania pochodnych pirydonu 
(57) Sposób otrzymywania pirydonu o ogólnym wzorze przed-

stawionym na rysunku, polegający na tym, że 3-aminokrotonian 
etylu albo cynamonian etylu lub ich pochodne o ogólnym wzorze 
Z-C(NHRi)=CH-COOC2H5, lub mieszaninę tych związków kon-
densuje się, ewentualnie w masie po reakcji ich syntezy z ami-
dem kwasu cyjanooctowego o ogólnym wzorze NC-CH2-CO-
NHR, użytym ewentualnie w masie po reakcji jego syntezy, po 
czym ewentualnie poddaje się grupę cyjanową w uzyskanej 
pochodnej pirydonu w środowisku kwaśnym hydrolizie do gru-
py aminokarbonylowej lub wymianie na atom wodoru z ewen-
tualną równoczesną cyklizacją tej grupy poprzez odwodnienie 
układu 1,2-dihydrooksazclowego, charakteryzuje się tym, że 
masę pokondensacyjną wy kwaszą się w temperaturze 45 - 95°C 
kwasem siarkowym w czasie 1 - 5 godzin, utrzymując stężenie 
produktu w granicach 200 - 250 g/l, a następnie poddaje się 
procesowi powolnego schłodzenia do temperatury pokojowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 300250 (22)93 09 01 5(51) C07D 217/04 
C07D 401/02 

A61K 31/47 
(31) 92 939780 (32) 92 09 03 (33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Arnold Macklin Brian, Augenstein Nancy 

Kay, Bertsch Carl Franklin, Hansen Marvin 
Martin, Harkness Allen Robert, Huff Bret 
Eugene, Lunn William Henry Walker, 
Martinelli Michael John, Ornstein Paul 
Leslie, Schoepp Darryle Darwin 

(54) Nowe pochodne dekahydroizochinoliny, 
środek farmaceutyczny, sposób wytwarzania 
nowych pochodnych dekahydroizochinoliny i 
związki wyjściowe 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne dekahy-
droizochinoiiny o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, 
C1-10 alkil, aryloalkil, alkoksykarbonyl ub acyl; R2 oznacza atom 
wodoru, C1-C6 alkil, podstawiony alkil, cykloalkil lub aryloalkil; R3 

oanacza grupę CQ2H, SO3H, CONHSO2R8 iub określone pięcio-
członowe grupy heterocykliczne, W oznacza grupę (CH2K S, SO 
lub SO2; Y oznacza CHFV, NR4,0, S, SO lub SO2; Z oznacza grupę 
NR6, CHR7 lub CH albo W i Y stanowią razem grupę HC=CH 
albo CsC, bądź też Y i Z tworzą razem grupę HC=CH lub CsC; 
R4 oznacza atom wodoru, C1-C4 alkil, fenyl lub acyl; R6 oznacza 
acyl; każdy z R7 niezależnie oznacza atom wodoru, C1-C4 alkil, 
fenyl lub podstawiony fenyl; R3 oznacza C1-C4 alkil lub tetrazol-
5-il; an równe jest 0,1 lub 2; oraz ich farmaceutycznie dopuszczal-
ne sole. Związki te są antagonistami receptorów aminokwasów 
pobudzających. 

Środek farmaceutyczny zawiera związek o wzorze 1 
jako substancję czynną. Przedmiotem wynalazku jest sposób 
otrzymywania nowych pochodnych o wzorze 13, w którym J 
oznacza określone pięcioczłonowe grupy heterocykliczne, R9 

oznacza alkoksykarbonyi lub acyl, a R10 oznacza C1-C6 alkil lub 
fenyl. 

Ujawniono też związki wyjściowe o wzorze 23, w którym 
R9 oznacza acyl lub alkoksykarbonyl, R10 oznacza atom wodo-
ru, C1-C6 alkil lub aryl, U oznacza hydroksyl, hydroksymetyl, 
formyl, bromometyl, brometyl lub hydroksyetyl, V oznacza atom 
wodoru, albo U i V razem tworzą grupę metylenową lub meto-
ksymetylenową. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 296335 (22)9210 23 5(51) C07D 249/14 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Warszawa 
(72) Łukasiewicz Andrzej, Waliś Lech, Michalik 

Jacek 
(54) Sposób wytwarzania nowych materiałów 

powierzchniowych z kompleksów triazoli, 
korzystnie 3-amino-l,2,4-triazolu z metalami 
przejściowymi lub z kompleksów 
spolimeryzowanych, związanych z nośnikami 
nieorganicznymi luh organicznymi oraz 
materiały otrzymane tymi sposobami 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no-
wych materiałów powierzchniowych przez wiązanie z nośnikiem 
mineralnym lub organicznym kompleksów 3-amino-1,2,4-iriazo-
lu z metalami przejściowymi o wzorze MAX íub MAXci^o, w 
którym M oznacza metal przejściowy, A oznacza anion mineral-
ny lub organiczny, X oznacza aminotriazo, a MAXCH20 oznacza 
kompleks spolimeryzowany za pomocąforrnaldehydu oraz spo-
sób wytwarzania materiałów o wzorze s - FP, w którym FP 
oznacza finalny produkt tlenkowy, utworzony na nośniku s przez 
termiczny rozkład kompleksu MAX lub MAXCH2O-

Otrzymany materiał może mieć różne zastosowania, 
m.in. w katalizie heterogennej i biokataiizie. 

(12 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300291 (22)93 09 03 5(51) C07D 255/04 
A61K 31/395 

(31) 92 2833 (32)92 09 04 (33) HU 
(71) EG1S Gyógyszergyár Rt., Budapeszt, HU 
(72) Bódi Ilona, Gál Eva, Gál Meïinda, Jaszlits 

László, Jednákoviís Andrea, Kiss Adrina, 
Miklós Anikó, Mátne György, Pallagi István, 
Rabloczky György, Simaí Antal, Tihanyi 
End re 

(54) Nowe pochodne 
4H-l,3,4-benzotriazepinonu-5 i sposób ich 
wytwarzania oraz środek farmaceutyczny i 
sposób jego wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne 4H-1,3,4-
benzotriazepinonu-5, racemiczne lub optycznie czynne, o ogól-
nym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru albo prosty 
lub rozgałęziony C1-4-alkil ewentualnie podstawiony R2 oznacza 
grupę cyjanoiminową, R3 oznacza atom wodoru albo prosty lub 
rozgałęziony C1-4-alkil ewentualnie podstawiony albo R3 ozna-
cza C1-4-alkil podstawiony pirydylem lub fenylem ewentualnie 
podstawionymi atomem chlorowca lub grupą alkoksylową, R4 

oznacza Ci-4-alkil i ewentualne powiązanie walencyjne ozna-
czone linią przerywaną jest nieobecne albo R2 oznacza grupę o 
wzorze R9R10N, w którym R9 i R10 niezależnie oznaczają atom 
wodoru, fenyl albo prosty lub rozgałęziony Ci-io-aikii ewentual-
nie podstawiony względnie R9R10N razem tworzą 5 -7-członową 
grupę heterocykliczną ewentualnie zawierającą atom tlenu lub 
grupę o wzorze R11N, w którym R11 oznacza atom wodoru, 
Ci-4-akii lub fenyl ewentualnie podstawiony albo R9R10N razem 
tworzą grupę o wzorze N=C (NR12R13)NH2, w którym R12 i R13 

niezależnie oznaczają atom wodoru albo prosty lub rozgałęzio-
ny Ci-io-aikii ewentualnie podstawiony pirydylem, względnie 
NR12R13 razem tworzą 5 - 7-członową grupę heterocykliczną 
ewentualnie zawierającą atom tlenu lub grupę o wzorze R11N, 
w którym R11 ma wyżej podane znaczenie, R3 oznacza atom 
wodoru, pirydylokarbonyl lub C1-4-alkil ewentualnie podstawio-
ny, albo R3 oznacza C1-4-aiki podstawiony pirydylem lub feny-
lem ewentualnie podstawionymi atomem chlorowca lub grupą 
alkoksylową, R4 oznacza C1-4-alkil i ewentualne wiązanie walen-
cyjne oznaczone linią przerywaną jest obecne i wówczas brak 
podstawnika R1, przy czym gdy R9 i R10 są jednakowe, to 
wówczas mają one znaczenie inne niż atom wodoru, a także ich 
tautomery, wszystkie możliwe mieszaniny oraz sole addycyjne 
tych związków z kwasami. Związki te są użyteczne w leczeniu 
chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się w reakcjach: a) związku 
o wzorze 2 ze związkiem o wzorze 3 (R oznacza grupę alkilotio 
iub aryloksylową), b) odpowiedniego związku o wzorze 1 ze 
związkiem o wzorze R19-X (R19 ma takie znaczenie jak R1 i/ub 
R3, a X oznacza grupę odszczepiającą się), c) odpowiedniego 
związku o wzorze 1 ze związkiem o wzorze 5, d) acyiowania 
odpowiedniego związku o wzorze 1 związkiem o wzorze R20 -
COOH (R20 oznacza pirydyl) albo e) cyklizacji odpowiedniego 
związku o wzorze 2. Środek farmaceutyczny zawiera związek o 
wzorze 1 jako substancję czynną. Wytwarza się go przez zmie-
szanie związku o wzorze 1 z farmaceutycznie dopuszczalnym 
nośnikiem, rozcieńczalnikiem lub zaróbką. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 300879 (22)9310 28 5(51) C07D 401/04 
C07D 409/04 
A61K 31/44 

(31) 92 4236707 (32)9210 30 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Junge Bodo, Hartwig Wolfgang, Meier 

Heinrich, Schohe-Loop Rudolf, Gao Zhan, 
Schmidt Bernard, de Jonge Maarten, 
Schuurman Teunis 

(54) 4-Heterocyklilo-podstawione 
dihydropirydyny, sposób ich wytwarzania 
oraz zawierające je środki lecznicze 

(57) Wynalazek dotyczy związków o ogólnym wzorze 1, w 
którym R1 i R̂  są jednakowe albo różne i oznaczają grupy 
cykSoalkilowe o 3 - 8 atomach węgla, albo proste lub rozgałęzio-
ne grupy alikowe zawierające do 8 atomów węgla, ewentualnie 
podstawione, A oznacza atom siarki albo grupę -C=N, a RJ 

oznacza atom wodoru, chiorowca, grupę trifluorometylową lub 
cyjanową, oraz ich soli. 4-Heterocyklio-podstawione dihydro-
pirydyny wytwarza się w ten sposób, że odpowiednie aldehydy 
poddaje się reakcji z estrami kwasu acetylooctowego i estrami 
kwasu aminokrotonowego albo związki o ogólnym wzorze 5 
poddaje się reakcji z odpowiednimi alkoholami. 

Wynalazek obejmuje również środki lecznicze zawiera-
jące 4-Heterocyklilo-podstawione dihydropirydyny. Można je 
stosować, zwłaszcza do leczenia schorzeń ośrodkowego układu 
nerwowego. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300829 (22) 93 10 22 5(51) C07D 401/12 
C07D 401/14 
A61K 31/395 

(31) 92 3312 (32) 9210 23 (33) CH 
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Bold Guido, CH; Fässler Alexander, CH; 

Lang Marc, FR 
(54) Przeeiwretrowirosowe związki acyiowe 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym Ri 

oznacza acy oraz ich soli, które- wykazują skuteczne dziaianie, 
zwłaszcza przeciwko AiDS. 
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Wynalazek obejmuje również sposoby otrzymywania 
tych związków i ich soli oraz zawierające je preparaty farmaceu-
tyczne. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 300825 (22)93 10 22 5(51) C07D 471/04 
A61K 31/33 

(31) 92 4236026 (32)9210 24 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Mederski Werner, DE; Dorsch Dieter, DE; 

Bathe Andeas, DE; Hartig Thorsten, DE; 
Osswald Mathias, DE; Beier Norbert, DE; 
Scheliing Pierre, CH; Minck Klaus-Otto, 
DE; Lues Ingeborg, DE 

(54) Nowe pochodne imidazopirydyny, sposób ich 
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i 
sposób jego wytwarzania 

(57) Cechą sposobu wytwarzania wolnych i ewentualnie 
przekształconych w sole związków o wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę o wzorze 7, X oznacza O, S lub NRR, -Y=Z-

oznacza grupę o wzorze 
oznacza A, alkeny lub alkinyl c każdorazowo co najwyżej 6 
atomach węgla, cykioalki o 3-7 atomach węgla, OA lub SA, R2 

oznacza H lub Hal, R3 oznacza H, R8 lub -CnH2n-R9, R4 i R5 

każdorazowo oznaczają H, A lub Hal, R6 oznacza H lub -CmH2m-
R10, R7 i R10 każdorazowo oznaczają CN, COOR11 lub 1H-5-te-
trazolil, R8 oznacza alki o 1-6 atomach węgla, w którym też jeden 
lub więcej atomów węgla może być zastąpionych przez F, R9 

oznacza COOR12, CONR12R13, COA, NR1Î?R13, cykloalkil o 3-7 
atomach węgla, Ar, Het, COAr lub COHet, R11, R<2 i R13 każdo
razowo oznaczają H, A lub Ar, A oznacza alkil o 1-6 atomach 
węgla, Ar oznacza niepodstawioną albo przez R8, OH, OR8, 
COOH, COOA, CN, NOu, NH2> NHCOR8, NHS02R8, Hal lub 
1 H-5-tetrazoliS mono- lub dwupodstawioną grupę fenylową, Het 
oznacza pięcio- lub sześcioczłonowy rodnik heteroaromatyczny 
o 1-3 atomach-N, -O i/lub S, który też może być jedno- lub 
dwukrotnie podstawiony przez A i/lub skondensowany z pier
ścieniem benzenowym lub pirydynowym, Hai oznacza F, CI, Br 
lub J, a m i n każdorazowo oznaczają 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, jest 
według wynalazku to, że (a) związek o wzorze 2, w którym E 
oznacza Cl, Br, J albo wolną lub reaktywnie funkcyjnie prze
kształconą grupę-OH, a X, -Y=Z-, R4 i R5 mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze H-R, w 
którym R ma wyżej podane znaczenie, albo (b) związek o wzorze 
4, w którym FV* oznacza R1-CO lub H, R15 oznacza H (gdy R14 

stanowi R1-CO) albo R1-CO (gdy R14stanowi H), aX, -Y=Z-, R1, 
R2, R3, R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, traktuj© się 
środkiem cyklizującym, albo (c) związek o wzorze 1 uwalnia się 
z jednej z jego funkcyjnych pochodnych drogą traktowania 
środkiem hydrogenoiizującym, i/aibo że w związku o wzorze 1 
jeden lub więcej rodników R, X i/l u b -Y=Z- przekształca się w 
jeden lub więcej innych rodników R, X i/ub -Y=Z-, i/albo zasadę 
lub kwas o wzorze 1 przekształca się w jedną z ich sou. 

Te nowe związki oraz ich sole wykazują właściwości 
antagonistyczne względem anglotensyny-l i mogą być stoso
wane m.in. do leczenia nadciśnienia, aldosteronizmu, niewydo-

lności serca i podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego 
oraz zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 300768 (22)93 02 02 5(51) C07D 477/00 
A61K 31/40 

(31) 92 9202298 (32) 92 02 04 (33) GB 
(86) 93 02 02 PCT/GB93/00217 
(87) 93 08 05 WO93/15078 PCT Gazette nr 19/93 
(71) Zeneca Limited, Londyn, GB; 

Zeneca-Pharma S.A., Cergy Cedex, FR 
(72) Betts Michael John, Davies Gareth Morse, 

Swain Michael Lingard 
(54) Karbapenemy zawierające grupę fenylową 

podstawioną grupą karboksylową, sposoby 
ich wytwarzania, półprodukty i zastosowanie 
jako antybiotyków 

(57) Wynalazek dotyczy karbapenemów o wzorze 1 lub ich 
dopuszczalnych w farmacji soii albo ulegających hydroiizie in vivo 
estrów, w którym to wzorze: R1 oznacza grupę 1 -hydroksyetylową, 
1-fluoroetylową lub hydroksymetylową; R2 oznacza atom wodoru 
lub grupę d-4-aikiiową; R oznacza atom wodoru lub grupę 
C1-4-alkilową; R4 i ̂ oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru 
lub chlorowca, grupę cyjanową, C-M-aikilową, nitrową, hydroksylo-
wą, karboksylową C1-4-aîkoksylowa, C-M-alkoksykarbonylową, 
aminosulfonylową, C1-4alkiloaminosutfonylową, dšC1-4-akioarnino-
sulfonylową, karbamoiiową, C1-4-aikilokarbamoilową, di-C1-4-alki-
iokarbamoiiową, trifluorometylową, resztę kwasu sulfonowego, grupę 
aminową, C1-4-aikiloaminową, di-v-aikiloaminową, C1-4-aikanoio-
aminową. Ci^-alkanoilo-(N-Ci^-alkilo)aminowa C1-4-alkanosulfona-
midową lub grupę o wzorze C1-4-akio-S(O)n-, w którym n oznacza 0, 
1 iub 2. 

Opisano sposób wytwarzania powyższych związków, 
półprodukty do ich otrzymywania, zastosowanie w charakterze 
środków terapeutycznych i kompozycje farmaceutyczne zawie-
rające îe związki, 

(19 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300487 (22)93 09 24 5(51) C07D 487/04 
(31)92 951515 (32)92 09 25 (33) US 

93 066831 24 05 93 US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Barnett Charles Jackson, Wilson Thomas 

Michael 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

piroío/2,3-d/pirymidyny 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych pirolo[2,3-d]-pirymi-

dyny o ogóinym wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze 
NHC*H(COOR1)CH2CH2COOR1 ub OR1, przy czym każdy z 
symboli R1 niezależnie oznacza atom wodoru albo taką samą 
lub różną grupę zabezpieczającą grupę karboksylową, atom 
węgla oznaczony gwiazdką ma konfigurację L, n oznacza 0 lub 
1, a grupa o wzorze 2 oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
arylową, a także soli tych związków polega na tym, że a) 2,4-
dwuarnino-6-hydroksypirymidynę poddaje się reakcji z chlo-
rowcoaldehydem o ogólnym wzorze 3, w którym Y oznacza 
atom bromu, chloru lub jodu, a grupa o wzorze 2, R i n mają 
wyżej podane znaczenie, albo b) środek chlorowcujący poddaje 
się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 4, w którym R, grupa 
o wzorze 2 i n mają wyżej podane znaczenie, a R2 oznacza grupę 
OHC-CHř-CHa albo grupę o wzorze R3-CH=CH-CH2 lub grupę 
o wzorze 5, przy czym R oznacza grupę o wtórze OR4, w którym 
R4 oznacza grupę zabezpieczającą grupę hydroksylową, grupę 
o wzorze OCOR5, w którym R5 oznacza d-e-alkil, fenyl, benzyl 
lub C3-C6-cykoalki, albo grupę o wzorze NR5R7, w którym R i 
R7 niezależnie oznaczają C1 -C6-alkii ub Ca-Cs-cykioalkil albo 
razem z atomem azotu i ewentualnie atomem tlenu tworzą 5- ub 
6-członową nasyconą grupę jednopierścieniową ewentualnie 
podstawioną 1 lub 2 podstawnikami wybranymi z grupy obej-
mującej Ci-C4-alkil i C1-C4-alkoksyI, R i R9 niezależnie ozna-
czają C1-C4-alkil albo razem z atomami tlenu tworzą 5- lub 
6-członową nasyconą grupę jednopierścieniową ewentualnie 
podstawioną 1 lub 2 podstawnikami wybranymi z grupy obej-
mującej hydroksyl, Ci-C4-aki iCi-C4-alkoksyl i powstały związek 
pośredni poddaje się reakcji z 2,4-dwuamino-6-hydroksypirymi-
dyną, po czym ewentualnie przeprowadza się powstały związek o 
wzorze 1 w jego sól. 

Związki o wzorze 1 są użyteczne jako związki pośrednie 
w procesie wytwarzania środków przeciwnowotworowych, a 
także same są użyteczne jako takie środki. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 300880 (22) 93 10 28 5(51) C07F 9/38 
A61K 31/66 

(31) 92 967904 (32) 9210 28 (33) US 
(71) RR.Squibb and Sons Inc., Princeton, US 
(72) Magnin David R., Biller Scott A, Jr.Dickson 

John K., Lawrence R.Michael, Sulsky 
Richard B. 

(54) Nowe pochodne kwasów 
a-fosfonosulfonowych, środek 
farmaceutyczny, sposób wytwarzania nowych 
enancjomerycznych pochodnych kwasów 
a-fosfonosuifonowych i nowe związki 
pośrednie 

(57) Nowe pochodne kwasów a-fosfonosulfonowych o ogól-
nym wzorze 1, w którym R2 oznacza grupę OR5 ub R5*1, R3 i R5 

niezależnie oznaczają atom wodoru, alkil, aryloalkil, ary, cyklo-
akil, jon metalu lub inny farmaceutycznie dopuszczalny kation 
albo prolekowe ugrupowanie estru. R5a oznacza atom wodoru, 
aikii, aryloalkil lub aryl, R4 oznacza atom wodoru, alkil, aryl, 
cykloalkil, aryloalkil, jon metalu lub inny farmaceutycznie dopu-
szczalny kation albo prolekowe ugrupowanie estru, R1 oznacza 
lipofilową grupę zawierającą co najmniej 7 atomów węgla, a Z 
oznacza atom wodoru, atom chlorowca, niższy alkii lub niższy 
alkenyl, są fizjologicznie czynnymi inhibitorami biosyntezy cho-
lesterolu. 

Ujawniono także środki farmaceutyczne zawierające m.in. 
te związki, stosowane m.in. w profilaktyce i leczeniu miażdżycy 
tętnic, nowotworów ras - zależnych, wirusowego zapatenia wątro-
by typu B, sposoby wytwarzania tych nowych związków i nowe 
związki pośrednie. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 300594 (22) 93 01 07 5(51) C07K 3/24 
(31) 92 817610 (32) 92 0107 (33) US 
(86) 93 0107 PCT/US93/00073 
(87) 93 07 22 WO93/14110 PCT Gazette nr 18/93 
(71) Middlesex Sciences, Inc., Foxborough, US 
(72) Woiszwiiło James 
(54) Sposób izolacji biocząsteczek za pomocą 

polimerów liniowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób, kompozycja i ze-

staw do izolacji biocząsteczek z próbki biologicznej, gdzie prób-
kę miesza się z rozpuszczalnym polimerem liniowym, takim jak 
poliwinyiopiroiidon, z utworzeniem precypitatu. 

(18 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300477 (22) 911115 5(51) C07K 7/02 
A61K 37/02 

(31) 90 619747 (32)901129 (33) US 
(86) 91 11 15 PCT/US91/08534 
(87) 92 06 11 WO92/09626 PCT Gazette nr 13/92 
(71) The Administrators of the Tulane 

Educational Fund, Nowy Orlean, US 
(72) Schally Andrev V., Cai Ren Zhi 
(54) Nonapeptydy będące antagonistami 

bombezyny 
(57) Nowe pseudopoüpeptydy są silnymi antagonistami bom-

bezyny. Wynalazek dotyczy sposobu ich wytwarzania, kompozy-
cji farmaceutycznych zawierających wspomniane poiipeptydy i 
ich wykorzystania jako środków aktywnych farmaceutycznie. W 
szczególności wynalazek dotyczy związków nonapeptydowych o 
wzorze I: X-A1-A*A3- A4-A5-A -A7-A8- psi-A9-Q, w którym Q ozna-
cza grupę NH2 lub grupę OQ1, gdzie Q1 oznacza wodór, grupę 
alkilową o 1-10 atomach węgla, grupę fenylową lub grupę 
fenyloalkilową o 7-10 atomach węgla w reszcie alkilowej, X 
oznacza atom wodoru lub wiązanie pojedyncze z A2, resztę 
acyiową kwasu organicznego lub grupę o wzorze R1CO-, w 
którym: 1) R1 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-10 
atomach węgla, grupę fenylową lub grupę fenyloalkilową o 7-10 
atomach węgla w reszcie alkilowej, 2) R1CO- oznacza: a) R2 

N(R3)- CO-, gdzie R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 
1-10 atomach węgla, grupę fenylową lub grupę C7-iofenyo-C7-
10-alkilową, R3 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-10 
atomach węgla, b) R4-O-CO, gdzie R4 oznacza grupę alkilową 
o 1 -10 atomach węgla, grupę fenylową lub grupę fenyloalkilową 
o 7-10 atomach węgla w reszcie alkilowej, A1 oznacza D-, L- lub 
DL-pGlu, Nai, Phe, Thi, Tyr. Tpi, Hca, Hpp, Mpp, Trp lub Trp 
podstawiony przy pierścieniu benzenowym, A oznacza Asn, 
Dpa, Gin, His, MeHis. His(Bz), His(Z) lub grupę Dpa{X), Asp(Y), 
Glu[-] i Glu(Y), gdzie X ma znaczenie podane wyżej, Y oznacza 
grupę OR5 lub grupę o wzorze RSNR7, i R5 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach węgla lub grupę fenylo-
wą, R6 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-3 atomach 
węgla, R7 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach 
węgla lub grupę o wzorze -NHCONH2, zaś [-] oznacza wiązanie 
pojedyncze wiążące boczną grupę karbosylową z grupą a-ami-
nową reszty A , w której X oznacza wiązanie pojedyncze, A3 

oznacza Nal, Pal, Tpi, Trp, MeTrp, Trp(For) lub Trp podstawiony 
przy pierścieniu benzenowym, A4 oznacza Ala, MeAla lub Gin, 
A5 oznacza Val lub MeVal, A6 oznacza Gly, Phe lub D-Ala, A7 

oznacza His, MeHis, His(Bz), His(Z), Lys(Z) lub Pal, Ae oznacza 
zredukowany izoster Leu lub Phe, A9 oznacza Leu.Phe, Tpi, Trp lub 
Trp podstawiony przy pierścieniu benzenowym pod warunkiem, że 
gdy As oznacza Leu lub Phe, A1 jest różne od D-Na lub DL-Phe, a 
gdy A1 oznacza D-Nal lub Dl-Phe- to A9 jest różne od Leu bądź Phe, 
psi oznacza wiązanie pseudopeptydowe o strukturze CH2-NH za 
wyjątkiem sytuacji, w której następna reszta ma drugorzędowy N-
końcowy atom azotu, kiedy to symbol psi oznacza strukturę o wzorze 
CH2N, jak również ich soli z farmaceutycznie dopuszczalnymi kwa-
sami. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 300473 (22) 92 12 21 5(51) C07K 7/06 
C07K 7/30 

A61K 37/24 
(31) 91 810985 (32) 9112 20 (33) US 

92 9220543 29 09 92 GB 
92 9220761 0210 92 GB 

(86) 9212 21 PCT/GB92/02369 
(87) 93 07 08 WO93/13126 PCT Gazette nr 16/93 
(71) Fisons Corporation, Rochester, US 
(72) Rosamond James Donald, Pierson Myles 

Edward 

(54) Związki peptydowe o aktywności leczniczej 
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku są związki pepty-

dowe o wzorze (I) i sposób ich wytwarzania. 

We wzorze (i) R1 oznacza OH lub OSO3H; M oznacza 
Met, Ahx lub Ile, G oznacza Gly lub Sar, X oznacza Met, Ahx, Ile, 
Phe lub Lys(R2), J oznacza Asp, Asp(OBn), DAsp, MeAsp, lub 
MeDAsp; a L oznacza Phe lub Me Phe, z różnymi zastrzeżenia-
mi. Wynalazek obejmuje również farmaceuîycznie dopuszczal-
ne pochodne związków o wzorze (I), stosowane jako środki 
terapeutyczne w szczególności hamujące apetyt. Skróty ozna-
czają: Met - metioninę, He - izoleucynę, Ahx - kwas 2-aminohe-
ksanowy, Gly - glicynę, Sar - sarkozynę, Lys - lizynę, Phe -
fenyloalaninę, Asp - kwas aspartowy, Asp(OBn) - ester beta-ben-
zyiowy Asp, DAsp - kwas D-aspartowy MeAsp - kwas N-metylo-
aspartowy, MePhe - N-metylofenyloalaninę. 

R2 oznacza grupę o wzorze (II). w której E oznacza 
grupę NH, CH=CH iub CH2 CH2, a R3, R4, R5, R6, R7 oznaczają 
niezależnie atom H, chlorowca, grupę OH, alkilową C1-6 lub 
OSO3H 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 300744 (22) 93 10 16 5(51) C08F 2/34 
(31) 92 962119 (32) 921016 (33) US 
(71) Union Carbide Chemicals & Plastics 

Technology Corporation, Danbury, US 
(72) Brady Robert Converse, Karol Frederick 

John, Lynn Timothy Roger, Jorgensen 
Robert James, KaoSun-Chueh, Wasserman 
Eric Paul 

(54) Sposób wytwarzania polimerów 
(57) Opisano procesy polimeryzacji w fazie gazowej, wyko-

rzystujące katalizatory w postaci ciekłej, nie umieszczone na 
nośniku, złożone ze związku metalu przejściowego z grup od lii 
B do VIII oraz związku metaloorganicznego lub roztworu zawie-
rającego produkt ich reakcji. 

Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania 
polimerów w reaktorze z gazowym złożem fluidalnym, 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300577 (22) 93 10 04 5(51) C08F 4/42 
(31) 92 266068 (32)9210 05 (33) JP 
(71) Mitsui Petrochemicarindustries Ltd., Tokio, 

JP 
(72) Kioka Mamoru, Yashiki Tsuneo 
(54) Składnik katalizatora tytanowego do 

polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu, 
prepolimeryzowany składnik katalizatora 
tytanowego, katalizator polimeryzacji i 
kopolimeryzacji etylenu, sposób 
polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu, 
sposób wytwarzania składnika katalizatora 
tytanowego, sposób wytwarzania 
prepolimeryzowanego składnika katalizatora 
tytanowego oraz sposób wytwarzania 
katalizatora tytanowego 

(57) Składnik katalizatora tytanowego do polimeryzacji i kopo-
limeryzacji etylenu stanowi produkt kontaktowania [A] stałego 
kompleksu magnezowo-glinowego zawierającego magnez, chlo-
rowiec, gíin i grupę alkoksylową i/lub alkohol o co najmniej 6 
atomach węgla, wytworzonego drogą kontaktowania (a-1) roztwo-
ru magnezu otrzymanego ze związku magnezu zawierającego 
chlorowiec, alkoholu o co najmniej 6 atomach węgla i rozpuszczal-
nika węglowodorowego i (a-2) związku glinoorganicznego, z [B] 
związkiem czterowartośc i owego tytanu, przy czym atomy tytanu 
zawarte w składniku katalizatora tytanowego są zasadniczo 
czterowartościowe, a stosunek molowy grupy alkoksylowej i/lub 
aikohoiu do tytanu wynosi 0,26 - 6,0. 

PrepoKmeryzowany składnik katalizatora tytanowego do 
polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu stanowi produkt prepo-
iimeryzacji oiefiny do katalizatora zawierającego [] składnik kata-
lizatora tytanowego do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu 
wytworzony drogą kontaktowania [A] staiego kompleksu magne-
zowo-glinowego zawierającego magnez, chlorowiec, glin i grupę 
alkoksylową i/lub alkohol o co najmniej 6 atomach węgla, wy-
tworzonego drogą kontaktowania (a-1) roztworu magnezu otrzy-
manego ze związku magnezu zawierającego chlorowiec, alkoholu 
o co najmniej 6 atomach węgla i rozpuszczalnika węglowodo-
rowego i (a-2) związku glinoorganicznego, z [B] związkiem czte-
rowartościowego tytanu, przy czym atomy tytanu zawarte w 
składniku katalizatora tytanowego są zasadniczo czterowarto-
ściowe, a stosunek molowy grupy alkoksyiowej i/iub alkoholu 
do tytanu wynosi 0,26 - 6,0, i [II] związek glinoorganiczny. 

Katalizator polimeryzacji etylenu zawiera jeden z powy-
ższych składników i związek glinoorganiczny, zaś sposób poli-
meryzacji etylenu polega na polimeryzacji etylenu lub kopoiime-
ryzacji etylenu i a-oefiny o 3 - 20 atomach węgla w obecności 
katalizatora według wynalazku. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 300599 (22) 93 0111 5(51) C08G 73/02 
(31) 92 9200043 (32) 92 0113 (33) NL 

92 92203481 121192 EP 

Al(21) 300583 (22) 93 10 05 5(51) C08G 65/08 
C08L 21/00 

(31) 92 002292 (32)9210 05 (33) IT 
(11) Enichem Elastomeri S.r.i., Mediolan, IT 
(72) Penco Maurizio, Lanzavecchia Laura, Speita 

Angela Lucio 
(54) Kompozycja przyśpieszająca wulkanizację 

związków typu kauczuków chloroakrylowych 
(57) Kompozycja przyśpieszająca wulkanizację związków na 

bazie kauczkówchloroakrylowych, prowadzonąz użyciem układu 
siarka-mydło, składa się z polieterów typu polioksyetyienowego 
o ogólnym wzorze R-0(CH2- CH2-0)nR1, w którym R oznacza 
aryl lub (Ci-Cio-akilo)aryI, w którym rodnik alkilowy jest prosty 
lub rozgałęziony, R1 oznacza metyl, etyl, propyl, benzyl, (C-i-
Cio-aikio)benzyl, aryl, {Ci-Cio-akio)aryi lub atom wodoru, a n 
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 10. 

(5 zastrzeżeń) 

(86) 93 Ol 11 PCT/NL93/00008 
(87) 93 07 22 W093/14147 PCT Gazette nr 18/93 
(11) DSM N.V., Heerlen, NL 
(72) Meijer Egbert Willem, Bosman Hubertus 

Johannes Mechtilda, Vandenbooren 
Franciscus Henricus Antonius Maria Joseph, 
de Brabander-Van Den Berg Ellen Marleen 
Monique 

(54) Makrocząsteczki dendrytyczne i ich 
wytwarzanie 

(57) Wynalazek dotyczy makrocząsteczki dendrytycznei, za
wierającej rdzeń i rozgałęzienia wystające z rdzenia, charaktery
zującej się tym, że rozgałęzienia są utworzone z merów cyjanku 
winylu. Wynaiazek dotyczy także sposobu, którym można wy
twarzać makrocząsteczkę dendrytyczną. Makrocząsteczki de
ndrytyczne według wynalazku nie są wrażliwe na degradację w 
wyniku reakcji hydrolizy, a także są bardzo trwałe w wysokiej 
temperaturze.Sposób jest odpowiedni do stosowania na dużą 
skaię, a syntetyzowane produkty pośrednie nie muszą być 
wyodrębniane. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(21) 300754 (22) 93 10 19 5(51) C08J 11/04 
(31) 92 962901 (32) 921019 (33) US 
(71) Davidson Textron Inc., Dover, US 
(72) Belliveau Philip L., Pollard Samuel W. 
(54) Sposób odzyskiwania tworzyw sztucznych 

jednego rodzaju z odpadów wyrobów z 
wielorodzajowych tworzyw sztucznych i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Aby odzyskać jednego rodzaju tworzywo z odpadów 
wielorodzajowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza z odpadów 
składających się z PCV i pianki poliuretanowej, odpady te wpro-
wadza się do granulatora (23) gdzie są rozdrabniane, następnie 
drobiny wprowadza się do klasyfikatora (36), gdzie tworzy się 
dwa strumienie cząstek. Gęstszy strumień przeprowadza się do 
drugiego klasyfikatora (50), gdzie na jego wylocie (56) zasadni-
czo czyste cząsteczki polichlorku winylu przenosi się do poje-
mnika (58). 
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Strumień cząsteczek o mniejszej gęstości wprowadza 
się do separatora sitowego (64), gdzie wydzielone cząstki o 
pośrednich wymiarach podaje się na przenośnik (74), a nastę-
pnie przenosi się zasadniczo czystą piankę uretanową do pako-
warki paczkującej (76). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 300891 (22) 93 10 29 5(51) C08K 7/06 
(31) 92 4236870 (32)9210 31 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Gübitz Franz, Tönnes Kai-Uwe 
(54) Tłoczywo z tworzywa sztucznego do 

wytwarzania kształtek o barwnikowym 
efekcie dekoracyjnym 

(57) Tłoczywo ztworzywa sztucznego do wytwarzania kształ-
tek o efekcie dekoracyjnym, według wynalazku, charakteryzuje 
się tym, że zawiera poiimer z grupy poliacetali, poliestrów, 
poliamidów i kopoliamidów, poliwęglanów i poliestrowęglanów, 
polifenylenotlenków i -siarczków, poliuretanów, polichlorków 
winylu, polistyrenów i kopolimerów styrenu jak również miesza-
nin złożonych z tych polimerów i 0,1 do 5% wagowych, w 
odniesieniu do tłoczywa, włókien węglowych o długości włókna 
0,05 do 18 mm i średnicy 5 do 20,wm. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 300251 (22) 93 09 01 5(51) C08L 33/00 
C09K3/10 

(31)92 943948 (32)92 0911 (33) US 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 

Filadelfia, US 
(72) Tanzer Joseph David 
(54) Akrylowa kompozycja uszczelniająca lub do 

uzupełniania ubytków i sposób jej 
wytwarzania 

(57) Opisano sposób wytwarzania akrylowej kompozycji usz-
czelniającej lub do uzupełniania ubytków, charakteryzującej się 
polepszoną adhezją. 

Kompozycja zawiera akrylowy emulsyjny kopolimer wią-
żący o temperaturze zeszklenia od około 0°C do około -€0°C. 
Zgodnie ze sposobem, kopolimer wiążący miesza się z tlenkiem 
cynku użytym w ilości od około 0,5% do około 5% suchej masy w 
przeliczeniu na suchą masę kopolimeru wiążącego oraz ze stałą 
krzemionką użytą w ilości od około 0,5% do około 10% suchej 
masy w przeliczeniu na suchą masę kopolimeru wiążącego. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 296358 (22) 92 10 23 5(51) C09D 131/00 
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 
(72) Hałgas Daniela, Kwiatkowski Andrzej, 

Dolecka Urszula 
(54) Farba dyspersyjna dla budownictwa 
(57) Farba dyspersyjna przeznaczona do malowania zewnę-

trznych powierzchni budowlanych (fasady, elewacje budowla-
ne) z różnego rodzaju materiałów budowlanych zawiera 300 -
500 części wagowych, na 1000 części wagowych farby, 47% 
wodnej dyspersji kopolimeru winylowo-akrylowego, 30 - 250 
części wagowych pigmentów inertnych, 100 - 400 części wago-
wych wypełniaczy, 0,5 -1,5 części wagowych środka zmiękcza-

jącego wodę, 0,1 -1,0 części wagowych środka zwilżającego, 7 
-15 części wagowych środka wspomagającego wysychanie, 5 
- 15 części wagowych środka koalescencyjnego, 1 - 5 części 
wagowych środka przeciwpieniącego, 30 - 100 części wago-
wych środka zagęszczającego i stabilizującego układ pigmen-
towo-dyspersyjny, 1-2 części wagowych środka konserwujące-
go, pozostałą część stanowi woda. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 296293 (22)921019 5(51) C09D 133/00 
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 
(72) Hałgas Daniela, Kwiatkowski Andrzej, 

Śmieszek Edward, Dolecka Urszula 
(54) Farba akrylowa dla budownictwa 
(57) Farba akrylowa dla budownictwa na bazie kopolime-

ryzowanej żywicy akrylowej wewnętrznie plastyfikowanej rozpu-
szczonej w rozpuszczalnikach alifatycznych, zawiera 20-40% 
wagowych żywicy w postaci 50% roztworu w rozpuszczalnikach 
alifatycznych, 10-30% wagowych pigmentów światłoodpornych 
i inertnych, 15-35% wagowych wypełniaczy, 0,5-5% wagowych 
środka pomocniczego polepszającego zwilżanie i przeciwdzia-
łającego osadzaniu się pigmentów i wypełniaczy oraz 15-30% 
wagowych rozpuszczalników alifatycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 301016 (22) 93 U 09 5(51) C09K 3/10 
C08L 99/00 

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

(72) Rubaj Maria, Uhniat Maria, John Roman, 
Wasilewski Jerzy, Jarawka Marek, Sołecka 
Janina 

(54) Kompozycja uszczelniająca 
(57) Kompozycje uszczelniające składają się z 45 - 99 części 

wagowych ciekłych produktów petrochemicznych o lepkości 
kinematycznej 3 - 50 mm2/s w temperaturze 100°C, zawierają-
cych w cząsteczce 0-8% węgli aromatycznych, 24 - 52% węgli 
naftenowych i 47 - 76% węgli parafinowych i/iub 30 - 99 części 
wagowych węglowodorów syntetycznych typu olejów polial-
faolefinowych o lepkości kinematycznej 5 - 40 mm2/s w tempe-
raturze 100°C i temperaturze krzepnięcia od -20°C do -70°C, 
ewentualnie z 5 -15 części wagowych stałych produktów petro-
chemicznych stanowiących pozostałość po destylacji ropy na-
ftowej, z której w procesach ekstrakcyjnych usunięto asfalt i 
parafiny, zawierających 7-17 grup CH3 na 100 atomów węgla, 
o lepkości kinematycznej 16-24 mm2 w 100°C, 0,5-15 części 
wagowych wypełniaczy nieorganicznych o rozwiniętej powierz-
chni BET do 400 m2/g, rozdrobnionych do wielkości uziarnienia 
1x10* fi.m, -0,5/im, ewentualnie z układu stabilizującego składa-
jącego się z 0,05 - 0,3 części wagowej antyutleniacza typu 
fenylo-tert-butylowego i 0,01 - 0,35 części wagowej stabilizatora 
aminowego zawierającego grupę aminową w sąsiedztwie do 2 
atomów węgla względem wiązania karbonylowego lub grupę 
imidową lub drugorzędowe aminowe pochodne dwufenyloami-
ny, ewentualnie z 1 - 35 części wagowych modyfikatorów typu 
polimerowego. 

Inne kompozycje uszczelniające składają się z 80 - 96 
części wagowych olejów silikonowych o gęstości w 15°C 0,96 -
0,98 g/cm i lepkości kinematycznej 500 - 50.000 mm2/s w 25°C, 
wypełniaczy nieorganicznych, jak w kompozycjach wymienio-
nych wcześniej, ewentualnie antyutieniacza i stabilizatora ami-
nowego, oraz ewentualnie 1 - 35 części wagowych określonych 
modyfikatorów typu polimerowego. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al (21) 296392 (22) 92 10 27 5(51) C10K1/20 
(71) WROŒAW Zespół Elektrociepłowni, 

Wrocław 
(72) Gostomczyk Adam, Pupka Józef, Ciasnocha 

Czesław, Jędrusik Jan, Starnawski Wacław 
(54) Sposób usuwania dwutlenku siarki z 

gorących gazów spalinowych 
(57) Sposób polegający na wprowadzaniu do kotła substan-

cji reagującej z dwutlenkiem siarki, zaś w strefie reakcyjnej na 
wprowadzeniu wodnego roztworu alkalicznego, charakteryzuje 
się tym, że wodny roztwór alkaliczny stanowi mieszanina: wod-
nego roztworu węglanu wapnia o zawartości 0-10% węglanu 
wapnia, wodnego roztworu wodorotlenku wapnia o zawartości 
0-10% wodorotlenku wapnia i wodnego roztworu wodorotlenku 
sodu o zawartości 0 -10% wodorotlenku sodu, przy czym suma 
zawartości składników w roztworze wynosi 1 - 20%. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 300411 (22) 93 09 16 5(51) C10K 3/00 
(31) 92 246393 (32)92 0916 (33) JP 

92 299642 101192 JP 
93 191088 02 08 93 JP 

(71) HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., 
INC., Hokkaido, JP; MITSUBISHI 
JUKOGYO KABUSHIKIKAISHA, Tokyo, 
JP 

(72) Ueno Tsutomu, Kitayama Yuîaka, Tsuchiai 
Hiroaki, Tatani Atsushi, Fujita Hiroshi, 
Kotake Shinichiro 

(54) Proces obróbki gazu spalinowego 
(57) Proces usuwania substancji zanieczyszczających śro-

dowisko z gazu spalinowego metodą półsuchą, poprzez kontakt 
w reaktorze z zawiesiną pochłaniacza zawierającą zasadowe 
składniki, według wynalazku obejmuje etapy dodawania mate-
riału zawierającego siarczan wapnia i/iub siarczyn wapnia, ma-
teriału zawierającego tlenek glinu oraz materiału zawierającego 
dwutlenek krzemu do materiału zdolnego do dostarczania tlen-
ku wapnia, mieszaniatej mieszaniny z wodą, utrzymywania całej 
mieszaniny w gorącej wodzie, a następnie wprowadzania i 
rozpraszania otrzymanej zawiesiny pochłaniacza w reaktorze 
dla kontaktu z substancjami zanieczyszczającymi środowisko. 

Alternatywny proces usuwania substancji zanieczysz-
czających środowisko z gazu spalinowego metodą półsuchą, 
obejmuje etapy dodawania materiału zdolnego do dostarczania 
tlenku glinu, dwutlenku krzemu, siarczanu wapnia i/lub siarczy-
nu wapnia do materiału zdolnego do dostarczania tlenku wa-
pnia, opalania mieszaniny, mieszania produktu opaiania z wo-
dą, utrzymywania mieszaniny w gorącej wodzie, wprowadzania 
i rozpraszania zawiesiny pochłaniacza w reaktorze dla kontaktu 
z substancjami zanieczyszczającymi środowisko. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 299095 (22) 93 05 25 5(51) C10L 1/10 
(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora 

Stanisława Pii ara, Kraków 
(72) Bożek Stefan, Kornblit Ludwik, Stanik 

Winicjusz, Pahiehowska Martynika, 
Ziemiański Leszek, Jaskóła Konrad, 
Mierzejewski Mieczysław, Stokłosa Tadeiisz, 
Zieieniewski Wojciech, Sadłowski Marek, 
Cichoński Mirosław, Sarnecki Jan, 
Dobkowska Marianna, Cukras Mirosława, 
Wojdała Tadeusz, Bieniek Zbigniew, 
Popkowski Andrzej, Zylik Wiesław. Kolbicz 
Henryk, Mańka Stanisław, Syperek' 

Stanisław, Niśkiewicz Ferdynand, Łapacz 
Norbert Zbigniew, Bugaj Czesław, Ciepliński 
Jerzy, Sławiński Bogusław 

(54) Benzyny silnikowe-niskoołowiowe 
(57) Benzyna silnikowa niskoołowiowa o liczbie oktanowej 

badawczej co najmniej 97, zawierająca do 0,15 g Pb/dm3, 
według wynalazku zawiera 15 - 40% destylatów pierwotnych 
i/lub rafinatu z ekstrakcji aromatów obok związków zawierają-
cych tlen w cząsteczce. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300809 (22) 93 01 22 5(51) C11D 3/00 
(31)92 832275 (32)92 02 07 (33) US 
(86) 93 01 22 PCT/US93/00599 
(87) 93 0819 WO93/16162 PCT Gazette nr 20/93 
(71) The Clorox Company, Oakland, US 
(72) Garabedian Jr.Aram, Mills Scott C, Sibert 

William P. 
(54) Substancja do czyszczenia twardych 

powierzchni pozostawiająca zmniejszoną 
ilość zanieczyszczeń 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny środek czyszczący 
do twardych powierzchni o polepszonych właściwościach usu-
wania zanieczyszczeń i zapobiegania tworzeniu warstw i smug, 
złożony z (a) skutecznej ilości rozpuszczalnika wybranego z 
grupy obejmującej alkanol Ci-6, eter C3-24 alkilenoglikolowy lub 
ich mieszaniny, (b) skuisoznej ilości surfaktanta wybranego z 
grupy obejmującej surfaktanty amioteryczne, niejonowe i anio-
nowe oraz ich mieszaniny, (c) skutecznej ilości układu buforowe-
go złożonego z buforu azotowego wybranego z grupy obejmują-
cej karbaminiany amonu lub wapniowców, pochodne guanidyny, 
alkoksyalkiSoaminy i alküenoaminy, oraz (d) pozostałości będącej 
zasadniczo w całości wodą. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 300746 (22) 93 10 18 5(51) CUD 7/02 
(31) 92 963144 (32) 921019 (33) US 
(71) The Clorox Company, Oakland, US 
(72) Choy Clement K., Reboa Paul F. 
(54) Środek i sposób wytwarzania lepkości 

przyrostowej w środkach czyszczących 
(57) Przedmiotem wynaiazku jest zagęszczony iepkospręży-

sty środek czyszcący w postaci roztworu wodnego, zawierający 
(a) aktywną substancję czyszczącą oraz (b) lepkosprężysty 
układ zagęszczający składający się głównie z tlenku heksade-
cyiodialkiioaminy i przeciwjonu organicznego. 

Wynalazek umożliwia również zmniejszanie charaktery-
stycznego "zapachu substancji bielącej" stwierdzanego w pod-
chlorynowych środkach czyszczących, zwłaszcza takich, z któ-
rych ulatnia się on podczas rozpylania. Środek według wynalazku 
może być wytwarzany jako środek do czyszczenia twardych po-
wierzchni lub jako środek do udrożnienia kanałów. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 300465 (22) 93 09 23 5(51) C12N 15/14 
A61K 37/20 

(31) 92 952797 (32) 92 09 25 (33) US 
(71) Eií Lilly And Company, Indianapolis, US 
(72) Gupta Shailey Kaiit, Sigh Jai Pal 
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(54) Modyfikowany czynnik płytkowy 4, 
rozszczepiony czynnik płytkowy 4 i sposób 
ich wytwarzania, środek farmaceutyczny, 
rekombinat DNA, rekombinacyjny wektor 
DNA i komórka-gospodarz 

(57) Niniejszy wynalazek opiera się na odkryciu dwóch modyfi-
kowanych form ludzkiego czynnika płytkowego-4, zwanych MPF-4 
i CPF-4, które wyizolowano z pożywki hodowlanej, bez dodatku 
surowicy, stymulowanych lipopolisacharydami leukocytów krwi ob-
wodowej. Sekwencjonowanie aminokwasów wykazało, że MPF-4 
jest homologiczny z czynnikiem płytkowym-4, poczynając od 
N-końcowej reszty 17. CPF-4 zbudowany jest z MPF-4, połączo-
nego mostkami dwusiarczkowymi z 16 N-końcowymi resztami 
czynnika płytkowego-4. Zarówno MPF-4, jak i CPF-4 silnie ha-
mują rozplem komórek śródbłonka, około 10-100 razy silniej, niż 
natywny lub rekombinacyjny czynnik płytkowy-4, dzięki czemu 
przydatne są do leczenia chorób związanych z nadmiernym 
rozrostem naczyń. 

(9 zastrzeżeń) 

Al (21) 300043 (22) 92 1113 5(51) C12P 13/00 
(31) 91 809803 (32) 911217 (33) US 
(86) 92 11 13 PCT/US92/09945 
(87) 93 06 24 WO93/12072 PCT Gazette nr 15/93 
(71) FMC CORPORATION, Filadelfia, US 
(72) Andruski Stephen Walter, Goldberg Bruce 
(54) Sposób wytwarzania optycznie czynnych 

cyjanohydryn przy użyciu enzymów 
(57) Czas reakcji można znacznie skrócić, a manipulowanie 

reagentami w znanym sposobie wytwarzania optycznie czynnych 
(S)-cyjanohydryn w wyniku reakcji aldehydów z kwasem cyja-
nowodorowym, w obecności katalitycznego enzymu, S-oksynitry-
lazy i rozpuszczalnika, można znacznie usprawnić, w porównaniu 
ze znanymi sposobami, gdy roztwór aldehydu i kwasu przepu-
szcza się przez porowatą membranę zawierającą polimerowe 
spoiwo żywiczne i drobne cząstki wypełniacza rozproszone w 
spoiwie, z którą został chemicznie związany enzym, S-oksynitry-
laza. 

(S)-cyjanohydryny są przydatne jako półprodukty do 
wytwarzania środków owadobójczych. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 296339 (22) 92 10 23 5(51) C21C 1/02 
(71) PECHINEYELECTROMETALLURGIE, 

Courbevoie, FR 
(72) Galvin Paul Henri, Rebiere Michel 
(54) Środek do odsiarczania surówki na bazie 

ziaren magnezu powleczonych związkiem 
mineralnym oraz ziaren węglika wapnia 

(57) Środek charakteryzuje się tym, że średnie wymiary po-
wleczonych ziaren magnezu i ziaren węglika wapnia są propo-
rcjonalne do średnich ciężarów objętościowych tych ziaren. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 296451 (22) 92 10 30 5(51) C22C 19/05 
H01F 1/147 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Bator Józef, Czechowski Ludwik 

(54) Stop magnetycznie miękki o podwyższonej 
dynamicznej przenikainości początkowej 

(57) Stop magnetycznie miękki zawiera wagowo: 76,0 - 80,0% 
Ni, 4,5 - 5,5% Cu, 1,5 - 3,0% Cr, 0,01 - 2,0% Mo, do 0,8% Mn, resztę 
stanowi Fe. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296403 (22) 92 10 29 5(51) C22F1/04 
C22F1/08 

(71) Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw 
Metalurgii, Kraków 

(72) Pawłowski Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania faz 

pseudokrystalicznych w stopach metali 
(57) Sposób polega na tym, że prowadzi się wyżarzanie 

stopu o strukturze jednorodnego roztworu stałego w temperatu-
rze bliskiej linii solidusu, jednak nie niższej niż 40K od tempera-
tur/topnienia stopu, z następnym schładzaniem wodą z lodem, 
po czym stop podgrzewa się do temperatury przekraczającej o 
kilka stopni linię solidusu i ponownie szybko schładza wodą z 
lodem, przy czym te cykliczne zmiany temperatury dokonuje się 
kilkakrotnie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300480 (22) 92 12 21 5(51) C23C 16/22 
C23C 16/40 

(31)91 814366 (32)9112 26 (33) US 
91 814352 2712 91 US 

(86) 9212 21 PCT/US92/10872 
(87) 93 07 08 WO93/12892 PCT Gazette nr 16/93 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, 

INC., Filadelfia, US 
(72) Russo David A, Dirkx Ryan R., Fłorczak 

Glenn P. 
(54) Sposób powlekania podłoża szklanego 
(57) Sposób powlekania szkła metodą chemicznego osa-

dzania błony z par pod ciśnieniem atmosferycznym, z gazowej 
mieszaniny prekursora tlenku cyny, prekursora ditlenku krzemu 
i przyspieszacza wybranego z grupy obejmującej m.in. fosfory-
ny organiczne, borany organiczne, wodę i ich mieszaniny oraz 
źródła tlenu umożliwia osadzanie z szybkością większą niż 350 
Â/s. Warstwę osadzonego materiału można połączyć z innymi 
warstwami uzyskując wyrób o określonych właściwościach ta-
kich jak regulowana emisyjność, współczynnik załamania, od-
porność na ścieranie i wygląd. 

(31 zastrzeżeń) 

A2(21) 296363 (22) 92 10 23 5(51) C23G 5/00 
(71) INVENT Przedsiębiorstwo Wdrażania 

Postępu Technicznego, Wrocław 
(72) Różański Zbigniew, Różański Robert 
(54) Sposób dwustopniowego usuwania 

zanieczyszczeń, zwłaszcza z powierzchni 
porowatych, z udziałem odpowiednich 
środków powierzchniowo czynnych 

(57) Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza na powie-
rzchniach porowatych i/lub z bardzo "zestarzałym" brudem, 
polega na tym, że proces usuwania zanieczyszczeń z podłoża 
odbywa się dwustopniowo wykorzystując miejscowe wydzieia-
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nie gazów ze środka myjąco-czyszczącego, zwłaszcza dwutlen-
ku węgla, pod wpływem dodanego w drugiej fazie procesu 
mycia, rozcieńczonego roztworu kwasu mineralnego lub orga-
nicznego o stężeniu od 0,5 do 5,0%, przy czym kwas może 

zawierać dodatki antystatyczne i/lub środki hydrofobizujące 
oczyszczaną powierzchnię oraz rozpuszczalniki. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(21) 296415 (22) 92 10 28 5(51) D06F 65/02 
(75) Franczyk Andrzej, Tarnów 
(54) Prasownica nieckowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji niecki ele-

ktrycznej, odpornej na zróżnicowane warunki eksploatacyjne i 
oszczędnej pod względem energetycznym jak również problem 
automatyzacji układu odciągowego. Rozwiązuje też zagadnie-
nie stabilnego docisku zespołów roboczych przy dosuwie me-
chanicznym oraz konstrukcję przekładni bezstopniowej. 

Prasownica jest wyposażona w dwa współzależne ukła-
dy grzejne niecki (1) o zróżnicowanej mocy sterowane odpowie-
dnio czujkami termoregulatora, przy czym moc jednostkowa jest 
zmienna na powierzchni i dostosowana do odbioru ciepła z 
lustra niecki w kierunku ruchu bielizny. Korpus prawie nie zmie-
nia kształtu podczas pracy i jest izolowany siedmiowarstwową 
izolacją zaopatrzoną w trzy ekrany. Podnośniki (51) wyposażo-
ne są w łączniki indukcyjne docisku (52). 

Układ odciągu (5) wyposażony jest w elektryczny prze-
twornik wilgotności względnej (64), który za pomocą układu 
wykonawczego (65) steruje pracą silnika (62) lub ruchem prze-
pustnicy (67). Alternatywnie może być zastosowany termostat 
mechaniczny (68). 

Człon nastawiany przekładni bezstopniowej (56) jest 
wyposażony w łożysko i obsadę połączoną linką opancerzoną 
z pokrętłem prędkości. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 298777 (22) 93 05 04 5(51) D06F 71/34 
(71) PROTOMET Fabryka Urządzeń 

Praso walniczych, Łódź 
(72) Kucharski Paweł, Sakson Jacek, Wodnicki 

Andrzej 

(54) Stół do prasowania odzieży 
(57) Stół posiada komin wylotowy (1 ) stanowiący wylot prze-

lotowej komory (2) połączonej z wentylatorem (3) i poprzez 
pośredni kanał (4) z wanną (6). Pod wanną (6) znajduje się 
kolektor (8), który posiada obrotową przesłonę (10) z dźwignią 
jednoramienną (12) sprzężoną łącznikiem (16) z dźwignią (15) 
zamykającej klapki (15). Stół posiada płynną regulację wysoko-
ści roboczej. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300878 (22) 93 10 28 5(51) D21C 9/16 
(31) 92 9203200 (32) 92 10 29 (33) SE 
(71) Eka Nobel AB, Bonus, SE 
(72) Holtinger Lillemor, Hermansson Wenche, 

Andersson Lennart, Basta Jiri, Linsten 
Magnus 

(54) Sposób bielenia pulpy zawierającej 
lignocelulozę 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu bielenia puipy zawierają-
cej lignocelulozę, zgodnie z którym pulpę poddaje się obróbce 
przy pH od około 1 do około 7 w obecności związku magnezu, 
po czym pulpę przemywa się, a następnie bieli się związkiem 
zawierającym nadtlenek. W obróbce wstępnej usuwa się z pulpy 
jony tych metali śladowych, które wywierają niekorzystny wpływ 
na prowadzone następnie bielenie związkiem zawierającym 
nadtlenek. Dzięki obecności jonów magnezu w rozpuszczonej 
postaci w czasie obróbki wstępnej, jony magnezowe zostają 
zachowane w tych miejscach w pulpie, w których wywierają 
szczególnie korzystny wpływ na skuteczność stadium bielenia. 

(10 zastrzeżeń) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(21) 301112 (22) 93 02 24 5(51) E01C 7/35 
(31) 92 723 (32)92 03 06 (33) CH 

92 724 06 03 92 CH 
(86) 93 02 24 PCT/CH93/00047 
(87) 93 09 16 WO93/18233 PCT Gazette nr 22/93 
(71) P L A S T I R O U T E S.A., Genf, CH; 

PO T T E RS -BALLOTINI LTD, Barnsley, GB 
(72) Bollag Moses 
(54) Element odblaskowy z przezroczystego 

materiału, przeznaczony do nanoszenia na 
powierzchnie, po których odbywa się ruch 
drogowy lub które wyznaczają tory tego 
ruchu 

(57) Elementy odblaskowe (6) z przezroczystego materiału 
są na swojej powierzchni zewnętrznej w taki sposób powleczo-
ne rozłożonymi barwnymi plamkami (8), że światło o natężeniu 
wystarczającym do wywołania retroodbicia może wniknąć do 
elementu odblaskowego i wyjść z niego. 

Są one przeznaczone do czynienia widocznymi, zwła-
szcza w nocy i podczas opadów, oznakowań kierujących ru-
chem drogowym, znajdujących się na nawierzchniach dróg s 
innych powierzchni, po których odbywa się ruch drogowy, na 
oznakowaniach poziomych iub na powierzchniach wyznaczają-
cych tory tego ruchu, a co uzyskuje się przez nałożenie tych 
elementów na wymienione oznakowania. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 296296 (22) 92 10 19 5(51) E01C 19/20 
(71) Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn 

Drogowych, Bydgoszcz 
(72) Wróblewski Jan, Wlekliński Teodor 
(54) Wał rozsypujący 
(57) Wał ma na pobocznicy zamocowane równolegle do osi 

pręty (3), których powierzchnia robocza ma w przekroju poprze-
cznym kształt łuku. Ponadto na końcach wał ma kołnierze (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300728 (22) 93 10 15 5(51) E01D 19/12 
(31) 92 9212439 (32) 921016 (33) FR 
(71) LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS 

ET CHAUSSEES, Paryż, FR 
(72) Franzi Jean-Pierre, Reulet Jacques, Mouchet 

Claude 
(54) Element mostowy tworzący poprzecznicę 

poziomą 
(57) Element mostowy zawiera: -środnik pionowy (12), ma-

jący krawędź górną oraz krawędź doiną oraz półki: górną (22) i 
dolną (24), połączone trwale odpowiednio z wymienionymi kra-
wędziami i prostopadłe do wymienionego środnika. Każdy ko-
niec elementu mostowego zawiera zespół (26, 28) do łączenia 
z dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi. Każdy zespół łą-
czeniowy zawiera pierwszą płytę pionową (30), połączoną trwale 
z jednym końcem elementu mostowego i prostopadłą do wymie-
nionego środnika, drugą płytę (32), równoległą do wymienionej 
pierwszej płyty i połączoną trwale z wymienionym środnikiem 
oraz położoną w odległości h od pierwszej płyty w kierunku 
środkowego obszaru elementu mostowego, a także trzecią płytę 
poziomą (34), połączoną trwale z dolnymi krawędziami wymie-
nionej pierwszej i drugiej płyty, przy czym wymieniona pierwsza, 
druga i trzecia płyta są w stanie współpracować z elementami 
mocującymi wymienionych dodatkowych elementów konstru-
kcyjnych. 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300312 (22)93 09 06 5(51) E01D 21/04 
(71) INCONS Przedsiębiorstwo Usług 

Innowacyjnych i Inicjatyw Gospodarczych 
Sp. z O.O., Poznań; ZÏŒMB 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 
Poznań 

(72) Łańczak Władysław, Penno Maciej, Szykuła 
Mirosław, Rosolski Zbigniew 

(54) Sposób przekształcenia żelbetowego ustroju 
uszkodzonej wolnostojącej estakady 
żelbetowej, zwłaszcza podsuwnicowej na 
ustrój stalowy 

(57) Sposób polega natym, że stalowy słup (SF), o przekroju 
poprzecznym u podstawy proporcjonalnie większym od prze-
kroju poprzecznego starego słupa żelbetowego u podstawy 
starej stopy fundamentowej (SF), osadza się na tej starej stopie 
fundamentowej (SF), odpowiednio oczyszczonej, na uprzednio 
przygotowanej i zabetonowanej stalowej konstrukcji poziomu-
jącej (KP) po czym, po wypoziornowaniu i ustaleniu pozycji 
słupa stalowego (SS), wolne przestrzenie jego wnętrza, od 
podstawy korzystnie do około od 15% do 25% jego wysokości, 
uprzednio uzbrojone konstrukcyjnie, dopełnia się w kilku eta-
pach ekspansywnym wypełnieniem wiążącym, korzystnie eks-
pansywnym betonem żywicznym o odpowiednio dobranej przy-
czepności do elementów stalowych uzbrojenia konstrukcyjnego 
przestrzeni wewnętrznej dolnej części słupa stalowego (SS) i 
betonu stopy fundamentowej z zabetonowaną konstrukcją po-
ziomującą (KP), przy czym jako uzbrojenie wnętrza dolnej czę-
ści nowo osadzanego słupa staiowego (SS) stosuje się głównie 
odpowiednio oczyszczone i dozbrojone blok, przy słupie żelbe-
towym jednoprzęsłowym lub bloki, przy słupie żelbetowym dwu-
przęsłowym, stanowiące dolne fragmenty starego słupa żelbe-
towego odpowiednio, pozostałe po odcięciu jego części górnej, 
korzystnie do 15 - 25% wysokości starego słupa żelbetowego, 
licząc od górnej powierzchni starej żelbetowej stopy fundamen-
towej (SF). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296447 (22) 92 10 29 5(51) E03D 1/14 
' E03D 1/33 

(75) Pluta Henryk, Rzeszów 

(54) Urządzenie do spłukiwania misek 
ustępowych porcjami wody o różnej objętości 

(57) Urządzenie zawiera dodatkowo pływak (8) zamocowa-
ny na końcu ramienia (9), którego drugi zagięty koniec umiesz-
czony jest w obejmie wyprofilowanego wspornika (10). 

Zamocowany jest on w kształtce (13) i pod występem 
zaczepowym (11) przycisku (4) usytuowanego w pobliżu obu-
dowy zbiornika (1). 

Kształtka (13) posiada otwory (14) umożliwiające zmia-
nę położenia ramienia (9) pływaka (8). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300113 (22) 92 1113 5(51) E04B 1/38 
(31) 91 9114329 (32) 911116 (33) DE 
(86) 92 1113 PCT/DE92/00947 
(87) 93 05 27 WO93/10314 PCT Gazette nr 13/93 
(71) INTER-POWER CONSTRUCTORS, INC., 

Latham, US 
(72) Papanikolaoü Dimitris 
(54) Łącznik do łączenia elementów 

konstrukcyjnych 
(57) Łącznik do łączenia typowych elementów konstrukcyj-

nych połączony jest nierozłącznie z jednym z łączonych elemen-
tów konstrukcyjnych, a przynajmniej z jednym dalszym elemen-
tem konstrukcyjnym połączony jest rozłącznie. Łącznik pomiędzy 
płytą górną (1) i płytą dolną (2) ma umieszczone poprzecznie 
względem nich przebiegające żebra (15, 16, 17), pomiędzy któ-
rymi istnieje przynajmniej jeden otwór przelotowy znajdujący się 
pomiędzy stronami położonymi naprzeciw siebie płyty górnej 
(1) i płyty dolnej (2). 

Żebra (15, 16, 17) posiadają przekrój poprzeczny o 
kształcie działającym usztywniająco. 

Dzięki temu możr.a zwiększyć wielkość przelotowych 
otworów tak, że poprawie uiega dostępność do elementów 
mocujących, 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 296430 (22) 92 10 30 5(51) E04B 1/80 
B28B 1/14 

(71) GÖRAN NERGÄRDEN, Överlida, SE 
(72) Nergärden Göran, Thelberg Erik 
(54) Element budowlany prefabrykowany oraz 

sposób i urządzenie do wytwarzania 
elementu budowlanego prefabrykowanego 

(57) Element budowlany prefabrykowany (12) zawiera izola-
cję cieplną (32) ze spienionego tworzywa sztucznego zamoco-
waną do tego elementu (12) oraz usztywnienie, rozmieszczone 
pomiędzy poziomymi półkami górną i dolną i ułożone po tej 
samej stronie pionowo usytuowanego korpusu. Korzystnie ele-
ment budowlany (12) ma kraty wentylacyjne i jest oparty na 
płytach fundamentowych (17,18). 

Sposób wytwarzania elementu budowlanego prefabryko-
wanego polega na wylewaniu materiału do formy, którą wyposaża 
się w oddzieine płyty izolacji cieplnej i pomiędzy nimi kształtuje się 
usztywnienie, a w innym wykonaniu wyposaża się w integralnie 
potączone z formą żebra do kształtowania usztywnienia.Urządze-
nie do wytwarzania elementu budowlanego prefabrykowanego 
zawiera formę, która jest wyposażona w oddzielne płyty izolacji 
cieplnej t/lub w oddzielne żebra, a w innym wykonaniu ma stałe 
żebra, do kształtowania usztywnienia eiementu budowlanego. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 296285 (22) 92 10 19 5(51) E04C 3/20 
E04B 5/02 

(71) MIASTOPROJEKT-ŁÓDŹ Biuro 
Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego, Łódź 

(72) Frey Janusz 
(54) Prefabrykowany element żelbetowy 

stropowo-nadprożowy 
(57) Prefabrykowany element żelbetowy stropowo-nadpro-

żowy ukształtowany jest w postaci leżącej litery L Zewnętrzną 
stronę elementu stanowi belka nadproźowa (2) monolitycznie 
połączona z płytą stropową (1), przy czym na ścianach poprze-
cznych (3) oparta jest tylko płyta stropowa (1), a belka nadpro-
źowa (2) występuje poza czoło ściany poprzecznej (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 301107 (22) 92 11 04 5(51) E04F 21/12 
(31) 92 266 (32) 92 0217 (33) AT 
(86) 92 11 04 PCT/AT92/00137 
(87) 93 0819 WO93/16250 PCT Gazette nr 20/93 
(71) BURJAN Gesellschaft m.b.H.7 Co.KG, 

Wiedeń, AT 
(72) Potuznik Walter, Himmel Josef 
(54) Sposób i urządzenie do monolitycznego 

nanoszenia masy izolacyjnej i/lub masy 
ognioodpornej na powierzchnię 

(57) Sposób polega na tym, że w kanale transportowym (1) 
przez dmuchawę (2) wytwarza się ruchomą objętość powietrza, 
do której wprowadza się materiał izolacyjny i/lub ognioodporny 
i utwardzacz (4), które z objętością powietrza docierają do 
pistoletu natryskowego, połączonego z kanałem transportowym 
(1), w którym tuż przed wylotem w postaci dyszy wprowadza się 
gazowy środek ciśnieniowy i spoiwo lub klej. 

(15 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300424 (22) 93 09 17 5(51) E04G 11/00 
(31) 92 312988 (32)9210 28 (33) JP 
(75) Tatsuo Ono, Chiba, JP 
(54) Urządzenie do formowania elementów 

betonowych 
(57) Urządzenie składa się z konstrukcji ramowej (3) z płaską 

płytą (2) i kołnierzy (29) zamocowanych w tylnej części konstru-
kcji ramowej. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 300252 (22) 93 09 01 5(51) E05B 67/24 
(31) 92 103041 (32)92 09 03 (33) IL 
(71) MUL-T-LOCK LTD., Yavne, ÏL 
(72) EizenNoach 
(54) Zespół kłódki 
(57) Zespół kłódki, zawierający korpus zamka (10), który 

przyjmuje w połączenie zamknięte parę zakończeń (62, 64) 
jarzma (60) charakteryzuje się tym, że jarzmo (60) posiada 
pierwsze (82) i drugie (64) zakończenie jarzma (60) mające 

pożądane rozwarcie między nimi i mające pożądaną średnicę, 
przy czym pierwsze zakończenie jarzma (60) posiada wstępnie 
pożądaną średnicę (b) oraz adaptor (20). który jest wyjmowalnie 
montowany na korpusie zamka (10) i zawiera pierwszy człon 
(44) o wspomnianej wstępnie określonej średnicy (b), który jest 
umieszczony w połączeniu zamykającym z korpusem zamka 
(10). kanał (14) umożliwiający dostęp wspomnianego pierwsze-
go zakończenia jarzma dozamykalnego połączenia z korpusem 
zamka (10) oraz gniazdo (50) umieszczone w pożądanym od-
daleniu od kanału (14) i posiadające pożądaną przestrzeń we-
wnętrzną tak zwymiarowaną, aby przyjmować drugie zakończe-
nie (64) jarzma o pożądanej średnicy. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 300191 (22) 93 08 25 5(51) E21B 10/08 

(31)92 935956 (32)92 08 26 (33) US 

(71) Kennametal Inc., Latrobe, US 
(72) Sheirer Daniel C , Beach Wayne H., Rowlett 

Don C. 
(54) Koronka wiertnicza i sposób wytwarzania 

koronki wiertniczej 
(57) Koronka wiertnicza (20) zawiera wydłużony korpus (22), 

na którego przednim końcu (24) jest zamocowana para wkładek 
skrawających (52) korzystnie z kompozytu diamentu poiikry-
stalicznego. 

Korpus (22) posiada co najmniej jedno zagłębienie (40) 
po stronie swego osiowego przedniego końca (24), w którym 
osadzona jest odpowiadająca mu wkładka skrawająca (52). 
Wkładka skrawająca (52) ma co najmniej jedną krawędź skra-
wającą, która ma kształt łukowaty. 

Sposób polega na tym, że wytwarza się półfabrykat o 
zarysie kołowym z kompozytu diamentu poiikrystalicznego po 
czym wycina się z niego co najmniej trzy wkładki skrawające 
(52). 

(33 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296348 (22) 92 10 22 5(51) E21C 41/18 
E21C 27/02 

(71) JANKOWICE Kopalnia Węgla 
Kamiennego, Rybnik 

(72) Zając Krystian, Szafarczyk Józef, Merecz 
Jerzy, Śliwa Jan 

(54) Sposób urabiania ubierkowo-zabierkowego i 
urządzenie do urabiania 
ubierkowo-zabierkowego grubych i silnie 
nachylonych pokładów węglowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie urabiania ubierkowo-
zabierkowego grubych i siinie nachylonych pokładów węglowych 
w kopalniach głębinowych, eksploatowanych systemem ubierko-
wo-zabierkowym na podsadzkę w kierunku ze wzniosem pokładu 
węglowego z zabezpieczonymi zmechanizowaną obudową ubier-
kowo-zabierkową przodkami węglowymi wybieranymi z przesu-
waniem się w kierunku rozciągłości pokładu węglowego. Przodek 
węglowy wyrobiska jest urabiany cyklicznie na głębokość odpo-
wiadającą szerokości sekcji przyociosowej zmechanizowanej 
obudowy ubierkowo-zabierkowej oraz na szerokość odpowia-
dającą wielkości jej kroku przy pomocy organu urabiającego 
wychylanego w pionie i w poziomie oraz wysuwanego znad 
podwozia urządzenia do urabiania ubierkowo-zabierkowego. 

Urządzenie zawiera dwie płozy (1 a, 1 b) z przymocowa-
nymi z góry dwiema prowadnicami przesuwu (8a, 8b), w których 
jest prowadzona ślizgowo obsada obrotnicy sprzężona obroto-
wo z obrotnicą (2) napędzaną silnikiem hydraulicznym obrotni-
cy (6). Na wysięgniku (4) obrotnicy (2) jest zamocowany wychylnie 
w pionie organ urabiający (3). Obsada obrotnicy jest przesuwana 
poprzez łańcuch napędowy kołem łańcuchowym napędzanym sil-
nikiem hydraulicznym przesuwu obrotnicy. Podwozie urządzenia 
jest przesuwane przez koło łańcuchowe (19) napędzane 
silnikiem hydraulicznym przesuwu urządzenia (20) na łań-
cuchu pociągowo-stabiuzującyrn urządzenia (18) zamoco-
wanym obustronnie do uchwytów przelotowych na prze-
nośniku zgrzebłowym (15) opartego wraz z estakadą (16) 
o sekcje odpodsadzkowe (24c) zmechanizowanej obudo-
wy ubierkowo-zabierkowej. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296330 (22) 92 10 21 5(51) E21D 11/28 
(75) Iwanowicz Roman, Zabrze 
(54) Ekonomiczna rozpora górnicza 
(57) Rozpora charakteryzuje się tym, że kabłąk (1) ma na 

obydwu swoich końcach dwa odgięcia; jedno o kąt (A), drugie 
o kąt (B). Suma tych kątów jest wielkością stałą i wynosi 90°, a 
kąty (A) i (B) są kątami ostrymi. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296332 (22) 92 10 21 5(51) E21F 7/00 
E21C 39/00 

(71) Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi 
CUPRUM Sp. z O.O., Wrocław 

(72) Orzepowski Stanisław, Bryja Zbigniew, 
Siewierski Stanisław, Bachowski Cezary, 
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Czempiel Karol, Jakubów Antoni, Fober 
Erwin, Bugajski Witold 

(54) Sposób oceny stanu zagrożenia 
wysokoenergetycznymi wstrząsami lub 
tąpaniami górotworu w kopalniach 
podziemnych 

(57) Sposób polega na tym, że wierci się co najmniej jeden 
wiertniczy, pomiarowy otwór (6) w stropie (4) nad złożem (1), 
przed wydobywczym frontem (2) poza strefę oddziaływania 
tego frontu (2). Otwór (6) wierci się z transportowo-wentylacyj-
nych wyrobisk (5). Następnie za pomocą czujników (7, 8 i 9) 
umieszczonych w każdym z wymienionych otworów (6) mierzy 
się deformajcę skał warstw stropu (4) wzdłuż upadu stropu (4), 
w kierunku prostopadłym do upadu stropu (4) oraz w kierunku 
biegu warstw skał stropu (4) albo mierzy się w danym otworze 
(6) deformację skał warstw stropu (4) tyiko w dwóch spośród 
trzech wymienionych kierunków, które to dwa kierunki charakte-
ryzują się największymi, spodziewanymi wartościami deforma-
cji skał stropu (4). 

Za wskaźnik zagrożeniasilnymi wstrząsami iubtąpaniami 
górotworu przyjmuje się wzrost wartości średniej dobowej przyro-
stu deformacji w jednym z trzech kierunków pomiaru przy jedno-
czesnej zmianie przyrostu deformacji w pozostałych dwóch lub 
jednym kierunku. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296305 (22) 92 10 20 5(51) E21F11/00 
E21C 41/16 

(71) PORĄBKA-KLIMONTÓW Kopalnia 
Węgla Kamiennego, Sosnowiec-Zagórze 

(72) Kulesa Kazimierz, Klęczek Zdzisław, Goszcz 
Antoni 

(54) Sposób ograniczenia tąpań stropowych 
(57) Sposób polega na ograniczeniu tąpań stropowych przez 

prowokowanie wstrząsów odpaleniem ładunków materiału wybu-
chowego w skałach płonnych przy powierzchni poślizgu. 

W ty m celu z wyrobiska (i 2), znajdującego się w pobliżu 
strefy spękań (6) odwierca się otwór strzałowy (13) tak, aby 
miejsce odpalenia ładunku materiału wybuchowego (14) zna-
lazło się w tej strefie. 

Do otworu strzałowego (13) wprowadza się duży ładu-
nek materiału wybuchowego (14) i po zabezpieczeniu wyrobisk 
oraz wycofaniu załogi odpala się go, przez co następuje poślizg 
warstw mocnych (3) w dół po strefie spękań (6) oraz zmniejsze-
nie ub nawet likwidacja rozwarstwienia (8). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A3(21) 296441 (22) 92 10 28 5(51) F02B 53/00 
(61) 238350 
(75) Dybała Jan. Podolin 

(54) Silnik spalinowy % wirującymi tłokami 
(57) W celu umożliwienia zmiany prędkości ruchu obrotowe-

go tłoków zarówno wzgiędem cyiindra jak i "względem siebie w 
silniku spalinowym z wirującymi tłokami zastosowano przekład-
nię zębatą składającą się z czterech jednakowych uzębionych 
elementów zębatych (13), (14), (15) i (16) osadzonych odpowie-
dnio na waîe wyjściowym sünika (17) i trzonach tioków (4) i (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al (21) 296336 (22) 92 10 23 5(51) F02M 17/28 
(75) Łatkiewicz Jerzy, Warszawa; Trzpil 

Grzegorz, Warszawa 
(54) Sposób konstrukcji gaźnika do silnika 

spalinowego 
(57) Sposób polega na umieszczeniu w przelocie gaźnika 

przegrody wykonanej z materiału mikroporowatego, o porach 
otwartych dla rozpylenia paliwa w powietrzu zasysanym przez 
silnik. W gaźniku wbudowany jest układ magnesów umieszczo-
ny między komorą pływakową a wylotami kanałów. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 296395 (22) 92 10 27 5(51) F04B 15/02 
(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 

Gliwice 
(72) Wilk Stanisław, Frydel Walenty 
(54) Wirowa pompa zatapialna 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uszczelnienia wału 

w miejscu wejścia do kadłuba, w którym znajduje się silnik 
napędowy. 

Wirowa pompa składa się z kadłuba (1 ) pompy, kadłuba 
(2) silnika i pośredniej komory (3) usytuowanej pomiędzy tymi 
kadłubami. Komora (3) jest komorą otwartą i wypełnioną powie-
trzem. W dolnej jej części znajdują się otwory (14) łączące 
wnętrze komory z cieczą znajdującą się w zbiorniku, w którym 
pompa jest zanurzona. Na wale (8) silnika jest osadzona tuleja 
(7) z kołnierzem (9), którego czołowa powierzchnia (10) jest 
wyprofilowana. Pomiędzy kadłubem (1) pompy a tuleją (7) jest 
szczelina ograniczająca nadmierny wypływ cieczy z kadłuba 
pompy. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296416 (22) 92 10 28 5(51) F04B 15/02 
(75) Strojny Jan, Ruda Śląska; Kostorz Norbert, 

Ruda Śląska; Czajor Bernard, Ruda Śląska; 
Skowron Henryk, Chorzów 

(54) Pompa szlamowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa szlamowa prze-

znaczona do pompowania szlamów i wody zawierającej zanie-
czyszczenia mechaniczne o maksymalnej wielkości ziaren do 
30mm. 

Pompa charakteryzuje się tym, że jej korpus ma budowę 
spiralną i jest wyposażony w króciec wylotowy (9). Natomiast 
wai (4) silnika (1), przechodzący przez komorę olejową (2), jest 
uszczelniony dławnicami ślizgowymi (10) zarówno od strony 

przestrzeni wodnej pompy jak i od strony przestrzeni powietrz-
nej silnika. Poza tym na przedłużonej końcówce wału, w koszu 
ssawnym (8) jest osadzone mieszadełko (6), którego ramiona 
mają długość w przybliżeniu równą połowie wysokości kosza 
ssawnego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296443 (22) 92 10 29 5(51) F04D 13/00 
F24F7/00 

(71) Politechnika Krakowska irn. T.Kościuszki, 
Kraków 

(72) Stacharska-Targosz Jolanta 
(54) Wentylator poprzeczny 
(57) Bębnowy wirnik (1) łożyskowany jest w obudowie (2), 

posiadającej kanał wlotowy (3) i wylotowy (4). Wewnątrz wirnika 
(1) znajduje się -ustalona z możliwością regulacji położenia 
kątowego- kierownica (5), wyposażona przynajmniej na jednym 
końcu w obrotowy czop. Czop łożyskowany współosiowo z 
wirnikiem (1), połączony jest na zewnątrz obudowy (2) z zespo-
łem sterującym położenia kątowe (a) kierownicy (5). W podsta-
wowym wykonaniu kierownica (5) ma płat odśrodkowy, po 
jednej stronie czopa. Kierownica (5) z płatem półksiężycowym i 
czopem usytuowanym w osi symetrii płata, zapewnia rewersyjną 
pracę wentylatora. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 296286 (22) 92 10 19 5(51) F16H 1/32 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Gawrysiak Marek 

(54) Przekładnia mimośrodowa 
(57) Przekładnia zbudowana jest z dwóch centralnych kói 

uzębionych wewnętrznie (koła koronowe (1 i 4)), dwóch podwój-
nych symetrycznych kół obiegowych (mimośrodowych) uzębio-
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nych zewnętrznie (koła obiegowe ( 2 i 3 oraz 2' i 3')), wału z 
mimośrodami (5), podwójnego palcowego sprzęgła równowo-
dowego (6) łączącego sztywno koła obiegowe oraz obudowy. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300192 (22) 93 08 25 5(51) F17C 9/00 
G05D 9/12 

(31) 92 936429 (32)92 08 27 (33) US 
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US 
(72) Lee Ron C. 
(54) Urządzenie i sposób dla dozowania ciekłej 

mieszaniny zamrażającej 
(57) Urządzenie zawiera dozujące środki przesyłowe tworzą-

ce dozujący kanał przesyłowy. Ciekłą mieszaninę (16) dostar-
czają do dozujących środków przesyłowych środki zasilające. 
Mieszanina (16) zamrażająca przepływa przez dozujący kanał 
przesyłowy. Urządzenie zawiera ponadto środki podgrzewające 
da ogrzewania kanału dozującego. 

Ciekłą mieszaninę (16) zamrażającą dostarcza się ko-
rzystnie za pomocą zbiornika, do rury dozującej (36) tak, że 
ciekła mieszanina (16) zamrażająca wypływa z rury dozującej. 
Pierścień podgrzewający (44) okręcony wokół rury dozującej 
podgrzewa rurę dozującą, w wyniku czego ciekła mieszanina 
(16) zamrażająca podlega wrzeniu pęcherzykowemu w rurze 
dozującej, tworząc blok pary, dzięki czemu hamuje się wypły-
wanie ciekłej mieszaniny (16) zamrażającej z rury dozującej. 
Przepływ w rurze dozującej przywraca się przez zakończenie 
podgrzewania rury dozującej, korzystnie przez wyłączenie zasi-
lania elektrycznego dostarczanego do pierścienia podgrzewają-
cego. 

Dodatkowo, rurę dozującą można cyklicznie podgrze-
wać przez obwód (56) odliczający, połączony z pierścieniem 
podgrzewającym. Przez takie cykliczne podgrzewanie tłumi się 
przepływ ciekłej mieszaniny zamrażającej z rury dozującej. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 301130 (22) 93 1119 5(51) F21V 35/00 
C11C5/00 

(75) Dynakowski Henryk, Gryfice; Rytwiński 
Zbigniew, Gryfice 

(54) Znicz nagrobkowy 
(57) Znicz zawiera szczelny zbiornik ciśnieniowy (1) wypeł-

niony gazem, wyposażony w zawór (3) i palnik (2). 
Zbiornik osadzony jest w pierścieniowej podstawie (4), 

która w pobliżu obrzeża ma wykonane wgłębienie (10) z posa-
dowionym w nim kloszem (5). Klosz ma część cylindryczną (3) 
i część górną (8) o kształcie stożka ściętego. Na wierzchołku 
klosza osadzona jest metalowa, wypukła kopuła (6), zaopatrzo-
na w otwory (7) wentylacyjne. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296376 (22) 92 10 28 5(51) F23B 1/08 
(75) Wesołowski Tadeusz, Gliwice 
(54) Kocioł centralnego ogrzewania 
(57) Kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony dla ma-

łych obiektów budowlanych, opalany paliwem gazowym lub 
płynnym, charakteryzuje się tym, że zewnętrzny płaszcz (6) 
płomienie/ ma od strony wewnętrznej wzdłużne kształtowe ru-
rowe żebra (7) czołowo zamknięte o długości równej długości 
płaszcza (6) płomienicy, mocowane trwale do płaszcza (6). Na 
żebrach (7) wewnątrz płomienicy ma osadzony suwliwie wewnę-
trzny ogniowy płaszcz (8) krótszy od długości płaszcza (6) 
płomienicy. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 301366 (22) 93 03 19 5(51) F23D 14/70 

(31) 92 4209220 (32)92 03 21 (33) DE 

(86) 93 03 19 PCT/EP93/00668 
(87) 93 09 30 WO93/19326 PCT Gazette ne 24/93 
(71) Deutsche Forschungsanstalt fur Luft-und 

Raumfahrt e.V., Bonn, DE 
(72) Buschulte Winfried, Adis Erich, Bader 

Manfred 
(54) Palnik wolny od nagaru 
(57) Palnik do wytwarzania gorącego gazu, z rurą palnika 

(10), z umieszczoną w rurze palnika dyszą (18), której powierz-
chnia czołowa (26) posiada wylot (24), z którego wychodzi 
strumień paliwa (28), z umieszczoną w pobliżu dyszy przesłoną 
(12), która dzieli rurę palnika na położoną w górze strumienia i 
obejmującą dyszę komorę wstępną (14) oraz położoną w dole 
strumienia komorę spalania (16), z umieszczonymi w przesłonie, 
centralnym otworem (30) dla wychodzącego z wylotu strumienia 
paliwa i z pewną liczbą otaczających centralny otwór, przewi-
dzianych w przesłonie otworów, przez które powietrze do pro-
cesu spalania przechodzi z komory wstępnej do komory spala-
nia charakteryzuje się tym, że między przesłoną (12) i dyszą 
przewidziana została szczelina powietrzna (44), przez którą 
powietrze do procesu spalania przechodzi z komory wstępnej 
przez otwór centralny do komory spalania (16), a brzeg central-
nego otworu jest wyposażony w krawędź odrywającą (34) dla 
przepływającego przez szczelinę powietrzną powietrza do pro-
cesu spalania. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 301421 (22) 93 03 25 5(51) F23D 23/00 
(31) 92 9203647 (32)92 03 26 (33) FR 
(86) 93 03 25 PCT/FR93/00300 
(87) 93 09 30 WO93/19328 PCT Gazette nr 24/93 
(71) GEMINOX S.A., Saint-Thegonnec FR 
(72) Kerautret Andre 
(54) PaJnik gazowy o wielu głowicach spalania 
(57) Wynalazek dotyczy palnika gazowego zaopatrzonego 

w liczne głowice spaiania i zawierającego przynajmniej jeden 
wlot powietrza (2) utworzony w osłonie (1) obiegu powietrza, 
charakteryzującego się tym, że wspomniana osłona jest podzie-
iona na liczne przedziały odgradzane przegrodami (6a, ôb), 
które rozciągają się na części wysokości osłony w taki sposób, 
że powietrze może przepływać wokół i pomiędzy wspomniany-
mi przegrodami, i przemieszczać się do wspomnianych prze-
działów, opływając woine krawędzie przegród, przy czym każdy 
przedział posiada swą własną odwróconą komorę spalania (7a, 
7b) zaopatrzoną w komorę mieszania (9a), która komunikuje się 
ze wspomnianym przedziałem i która jest zaopatrzona w kanał 
(11 a, 11 b) wlotowy gazu i ruszt spalania (8a, 8b). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 300560 (22) 93 10 01 5(51) F23J 3/00 
(31) 92 955115 (32) 9210 01 (33) US 
(71) THEBABCOCKANDWILCOX 

COMPANY, New Orleans, US 
(72) McCafferty Kling Sean, Bunion Mark 

Anthony, Moskal Thomas Eugene 
(54) Zespół dyszy zdmuchiwacza sadzy 
(57) Zespół dyszy do zdmuchiwacza sadzy, służy do wyrzu-

cania płynnego czynnika oczyszczającego na wewnętrzne po-
wierzchnie urządzenie spalającego. Zespół dyszy według -wy-
nalazku ma zbieżno - rozbieżny kształt gardzieli (62) z wkładką 
środkową (60) o obciętym wierzchołku wewnątrz dyszy przepły-
wowej, zapewniającą poprawę charakterystyki strugi wewnątrz 
dyszy o ograniczonej długości osiągalnej w otoczeniu zdmuchi-
wacza sadzy. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 300143 (22) 92 1111 5(51) F24F 5/00 

(31)91 915511 (32)911122 (33) FI 

(86) 92 1111 PCT/FI92/00306 
(87) 93 05 27 WO93/10403 PCT Gazette nr 13/93 
(71) ABB FLAKTAKTIEBOLAG, Stockholm, 

SE 
(72) Roiinlngmar 
(54) Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń 

mieszkalnych 
(57) Urządzenie zawiera zespół (4) wymienników ciepła do 

wstępnego podgrzewania świeżego powietrza (A) wlotowego 
przez odzyskiwanie ciepła z powietrza (B) wylotowego i przeka-
zywanie go do powietrza wlotowego; zespół grzejny ze źródłem 
(11) ciepła do daiszego nagrzewania powietrza wlotowego, 
zespół chłodniczy ze źródłem (14) zimna do schładzania powie-
trza wiotowego; oraz aparaturę (16, 17, 18, 21, 32, 33, 34} 
sterującą do pomiaru temperatury powietrza wiotowego i do 
regulacji zespołu wymienników ciepła, oraz zespołu grzejnego 
i chłodziarkowego w uzależnieniu od pomierzonej temperatury. 
W celu uproszczenia budowy całego urządzenia źródła (11,14) 
ciepła i zimna przyłączone są do zespołu (4) wymienników 
ciepła tak, że podgrzewanie wstępne, dalsze nagrzewanie i 
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schładzanie powietrza wlotowego następuje przez wspólny ze-
spół wymienników ciepła. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 296353 (22) 92 10 22 5(51) F24H 1/20 
(75) Gielzak Mariusz, Wrocław; Joks Zdzisław, 

Wrocław; Reszke Edward, Wrocław; 
Lewandowicz Andrzej, Wrocław 

(54) Elektryczny piec centralnego ogrzewania 
(57) Wynalazek polega na szeregowym umieszczeniu we-

wnątrz korpusu (1) pieca czterech elektrod (4) ekranujących, 
pomiędzy którymi umieszczone są trzy elektrody (3) prądowe 
podłączone do przewodów fazowych sieci prądu przemienne-
go, przy czym kierunek przepływu wody przez piec jest prosto-
padły do powierzchni elektrod. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 299097 (22) 93 05 25 5(51) F26B 3/14 
(71) BONARKA Krakowskie Zakłady Przemysłu 

Nieorganicznego, Kraków 
(72) Kowalski Zygmunt, Sowiński Henryk, Połeć 

Stanisław, Welc Henryk 
(54) Sposób î urządzenie do suszenia materiałów 

ziarnistych 
(57) Sposób polega na zastosowaniu prostopadłego przepły-

wu powietrza w stosunku do materiału suszonego opadającego 
pod wpływem siły ciężkości z góry do dołu komory suszącej oraz 

małej szybkości przepływu powietrza (w granicach 0,1 - 0,3 m/s). 
Mała szybkość przepływu czynnika suszącego przyczynia się 
do tego, że unos pyłów jest niewielki i łatwo jest go zatrzymać 
na klasycznych urządzeniach odpylających. Niewielki opór war-
stwy oraz mata szybkość przepływu umożliwia stosowanie nadmu-
chu wentylatorami o niskim sprężu wytwarzającymi nadciśnienie w 
granicach 0,3 do KPa 

Urządzenie składa się z pionowej komory suszenia (3) 
zakończonej stożkiem (4) od dołu, a od góry lejem zasypowym 
(5) przez który następuje doprowadzenie materiału suszonego. 
Powietrze doprowadzane jest przez kanał (6) oraz regulowaną 
przegrodę (1) stanowiącą szereg płaskowników nachylonych 
pod kątem 45° do wlotu powietrza i pod kątem 135° do wylotu 
powietrza z komory suszenia. Na przeciwległej ścianie komory 
suszenia (3) znajduje się analogiczna przegroda (2) stanowiąca 
lustrzane odbicie przegrody (1). Powietrze przechodzi przez 
przegrodę (2) do urządzeń odpylających. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 301276 (22) 93 11 30 5(51) F27D 1/04 
(71) PIECOSERWIS Przedsiębiorstwo Techniki 

Cieplnej Sp. z o.o., Gliwice 
(72) Kobus Leszek, Newrzella Wolfgang. 

Szendzielorz Alojzy, Ochwat Zbigniew, 
Bartosz Zenon, Kłosowski Janusz, Skalniak 
Jan, Lebiedziejewski Mirosław, Korzeń 
Adam, Wróblewski Dominik, Gargas 
Stanisław 

(54) Piec przemysłowy, zwłaszcza wielokomorowy 
piec kręgowy 

(57) W piecu przemysłowym, zwłaszcza wielokomorowym pie-
cu kręgowym, kasetowym do wypalania półwyrobów z węgla i 
grafitu, komora (1) wymurowana jest z zestawu ogniotrwałych 
kształtek (4), układanych na przewiązkę, tworzących współosiowe, 
spalinowe kanały (5), kolejna warstwa kształtek stanowi odwróce-
nie formatów kształtek warstwy poprzedniej o 180° względem osi 
poprzecznej komory (1), w narożach kaset (2) tworzone są dylata-
cyjne szczeliny (6), a palniki zabudowane są w pokrywie komor/, 
pionowo w osi powietrzno-spalinowego kanału. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al (21) 296398 (22) 92 10 29 5(51) F41F 3/00 
(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Warszawa 
(72) Kromka Józef 
(54) Promiennik podczerwieni 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia inten-

sywności promieniowania oraz rozszerzenia chrakterystyki wid-
mowej promiennika. 

Promiennik charakteryzuje się tym, że jest utworzony z 
co najmniej jednej tulei (1) z ładunkiem (3) termicznym oraz 
zbiornika (4) z płynnym paliwem, połączonego poprzez reduktor 
(5) i zawór (6) odcinający ze zbiornikiem (7) sprężonego powie-
trza. Zbiornik (4) z płynnym paiiwem jest połączony rurowym 
przewodem (10) z wnętrzem części nadkrytycznej dyszy (2) 
Lávala, stanowiącej wylot tulei (1). Swobodny koniec rurowego 
przewodu (10) jest zamknięty korkiem (11) z łatwopalnego ma-
teriału. 

(2 zastrzeżenia) 

DZiAŁG 

FIZYKA 

Al(21) 296347 (22) 92 10 22 5(51) G01B 17/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Bednarek Juliusz, Gudra Tadeusz, 

Mielcarzewicz Edward, Pełka Henryk 
(54) Sposób pomiaru profihi przekroju 

poprzecznego przewodów rurowych, 
zwłaszcza wypełnionych płynem 

(57) Sposób polega na tym, że w rurociągu umieszcza się 
ultradźwiękową sondę pomiarową charakteryzującą się jednym 
kierunkiem promieniowania i wytwarza ultradźwiękową falę, 
mierzy czas przejścia faii ultradźwiękowej na drodze sonda -
warstwa osadu - sonda, po czym zmienia się położenie sondy 
żądaną ilość razy o dobrany kąt i wyznacza profil poprzecznego 
czynnego przekroju przewodu. 

W drugim wykonaniu sposób polega natym, że w rurociągu 
umieszcza się ultradźwiękową sondę pomiarową charakteryzującą 
się wieloma kierunkami promieniowania i wytwarza ultradźwiękową 
falę, mierzy się czas przejścia fali ultradźwiękowej na drodze sonda 
- warstwa osadu - sonda 

Sposób pomiaru przeznaczony jest do stosowania w 
sieci wodociągowej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 296351 (22) 92 10 22 5(51) G01F 22/00 
(71) PROMONT Spółdzielnia Pracy, Koszalin 
(72) Krawczyk Zbigniew, Pawłowski Ferdynand 
(54) urządzenie do pomiaru objętości 

przelewanego plynu przy opróżnianiu i 
napełnianiu cysterny, zwłaszcza do mleka 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że pomiędzy prze-
wód dopływowy (8), a inny przewód (6) ma włączony zawór (4) 
trójdrożny, a przewód odpływowy (9) i odcinek przewodu (7) ma 
włączony zawór (5) trójdrożny, przy czym co najmniej jeden z 
przewodów, dopływowy (8) lub odpływowy (9), połączony jest 
ze zbiornikiem płynu (12). 

Urządzenie znajduje zastosowanie w cysternach prze-
wozowych do mleka lub w innych cysternach do przewozu lub 
magazynowania płynów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 296445 (22) 92 10 30 5(51) G01 F 23/24 
(75) Trzos Czesław, Bydgoszcz 
(54) Ukiad załączający 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ załączający pompę 

w pomieszczeniach bez stałego dozoru. Układ zawiera przerzut-
nik tranzystorowy. 

Emitery tranzystorów (TÏ, T2) połączone są z kolekto-
rem tranzystora (T3), którego baza dołączona jest do dodatnie-
go, a emiter do ujemnego bieguna źródła zasilania (U). Kolektor 
tranzystora (T2) połączony jest z bazą tranzystora (T4). Emiter 
tranzystora (T4) dołączony jest do dodatniego bieguna źródła 
zasilania (4), a kolektor do bazy tranzystora (T5) blokującego 
przekaźnik (P). Baza tranzystora (T2) połączona jest poprzez 
dzielnik rezystorowy (RI, R2) z dodatnim biegunem źródła 
zasilania (4), do którego dołączona jest również elektroda (E1) 
zbiornika (7). Elektrody (E2, E3) dołączone są do dzieinika 
rezystorowego (R1, R2). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 300600 (22) 93 01 06 5(51) G01M 3/00 
F17D 3/14 

(31) 92 9200205 (32) 92 01 07 (33) GB 
(86) 93 0106 PCT/GB93/00007 
(87) 93 07 22 WO93/14388 PCT Gazette nr 18/93 
(71) BRITISH GAS PLC, Londyn, GB 
(72) Lawrence Peter William 
(54) Urządzenie i sposób do usuwania płynów 
(57) Urządzenie zawiera przewód (2), detektor płynu zamon-

towany wewnątrz stożka ochronnego (4), który jest przyłączony 
do zakończenia przewodu (2) oraz wskaźnik (5), który wskazuje 
wykrycie płynu przez detektor. 

Podłączona do przewodu (2) pompa (9) jest uruchamia-
na dla pompowania płynu wzdiuż przewodu. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 296318 (22) 92 10 22 5(51) G01R 1/04 
(71) Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o.? Wrocław 
(72) ¥/aiul ik Jan, Gottfried Jerzy 

(54) Obudowa przyrząd» elektrycznego lub 
elektronicznego, zwłaszcza miernika 
skuteczności zerowania 

(57) Obudowa przyrządu jest utworzona z dwu podłużnych 
elementów korytkowych, zwróconych do siebie wgłębieniami, 
które mają przy końcach poprzeczne rowki (-3, 4) oraz jeden 
rowek (5) na końcu. 

W rowku (5) osadzona jest odejmowalna ścianka czoło-
wa. Jeden z elementów korytkowych ma w denku wycięcia, zaś 
przciwny element korytkowy ma denko wystające na zewnątrz 
z obniżonym obrzeżem, w którym są miejscowe podłużne wgłę-
bienia. 

Element korytkowy z denkiem wystającym na zewnątrz 
jest zaopatrzony w dodatkowy element korytkowy nałożony na 
wystające denko. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 296419 (22) 92 10 28 5(51) G01R 27/16 

(71) Przedsiębiorstwo TIM Spółka z o.o., Wrocław 
(72) Walulik Jan, Gottfried Jerzy 
(54) Sposób i układ do pomiaru skuteczności 

zerowania 
(57) Sposób polega na wywoływaniu sztucznego zwarcia i 

pomiarze napięć przed i po zwarciu. 
Mierzy się i całkuje tylko dwie dodatnie połówki sinusoi-

dy napięć, przed i po zwarciu, a otrzymane wielkości, w postaci 
sygnałów, przekazuje się do anaiogowo-cyfrowego przetworni-
ka odejmująco- dzielącego, gdzie otrzymane wielkości przetwa-
rza się na sygnały cyfrowe. 

Układ charakteryzuje się tym, że wejście obwodu sztu-
cznego zwarcia (1) jest połączone z członem logicznym (7), a 
wejście całego układu jest połączone z dzielnikiem napięcia (2), 
którego wyjście jest połączone z wejściami dwu zespołów cał-
kująco pamiętających (3, 4). Oba zespoły (3, 4) są połączone z 
•wyjściem startu członu logicznego (7). Wyjścia zespołów całku-
jąco pamiętających (3, 4) są połączone z wejściem analogowo 
- cyfrowego przetwornika (5) odejmująco - dzielącego. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296423 (22) 92 10 30 5(51) G02C 7/10 
(75) Tomczyk Hubert, Dusseldorf, DE 
(54) Okulary przeciwolśnieniowe 
(57) Okulary (1) charakteryzują się tym, że mają dwa przy-

ciemnione pola (2) zwężające się w kierunku osi optycznych 
oczu, przesłaniające pas ruchu przeciwnego. 

(1 zastrzeżenie) 
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A3(21) 296310 (22) 92 10 22 5(51) G05D 23/19 
(61) 293690 
(75) Gostkiewicz Władysław, Warszawa; 

Krysztosiak Małgorzata, Warszawa; 
Krysztosiak Lech, Warszawa 

(54) Termoregulator do układu elektrycznego 
ogrzewania îistwowego 

(57) Termoregulator w wykonaniu o stałym obniżeniu pracy 
nocnej o 3°C lub termoregulator (2) z dodatkowym programato-
rem pokrętnym (13) do nastawiania obniżonej temperatury nocnej 
w zakresie od 0 do 6°C, jest mocowany do ściany na zaczepach 
wykonanych w tylnej ściance tych termoregulatorów (2) i jest 
przyłączony do układu elektrycznego ogrzewania listwowego od-
rębnym przewodem (8) doprowadzonym do zespołu gniazdkowe-
go (12), zaś przewód zasilający (10), zakończony wtyczką (9) z 
gniazdkiem uziemiającym jest doprowadzony do tego termore-
gulatora (2) lub do zespołu gniazdkowego (12). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 296357 (22) 92 10 23 5(51) G05F1/46 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Przytocki Władysław, Grzenik Romuald, 

Mołoń Zygmunt 
(54) Tranzystorowy zasilacz łuku spawalniczego 

prądu stałego z przemianą częstotliwości 
(57) Tranzystorowy zasiiacz składający się z zespołu pro-

stownika napięcia sieci zasilającej, filtru RC lub LC, falownika 
tranzystorowego z transformatorem mocy, zespołu prostownika 
i filtru spawania, układu sterowania i regulacji z prądowym 
przekładnikiem charakteryzuje się tym, że wejście sterujące 
układu (10) modulacji szerokości impulsu połączone jest jedno-
cześnie z wyjściem regulatora prądu (12) poprzez diodę (13) 
spolaryzowaną dodatnio i dzielnik napięcia (14) oraz z wyjściem 
regulatora napięcia (15) poprzez diodę (16) spolaryzowaną 
ujemnie. 

Dzięki temu gdy napięcie na wyjściu zasilacza jest mniej-
sze od zadanego, aktywny jest tyiko regulator prądu, natomiast 
gdy napięcie na wyjściu zasilacza jest większe od zadanego, 
sterowanie przejmuje regulator napięcia 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296289 (22) 92 10 20 5(51) G06F 1/24 
(71) Wilk Mariola, Kraków 
(72) Pamuła Krzysztof 
(54) Układ do inicjowania startu 

mikrokomputera z klawiatury wielostykowej 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że porty mikrokomputera 

(MC) połączone są poprzez przełączniki (Pi,.... Pn) klawiatury z 
węzłem (A), z którym jeden z portów mikrokomputera («C) 
połączony jest przez moduł zwierający (MZM), a jednocześnie 
węzeł (A) połączony jest z masą układu poprzez rezystor (R) i 
wprowadzony na wejście (WE) uniwibratora (UU). Modułem 
zwierającym (MZM) jest dioda, która przewodzi prąd w kierunku 
portu (P) mikrokomputera (MC). W odmianie układu modułem 
zwierającym (MZM) jest też tranzystor, którego baza poprzez 
rezystor połączona jest z portem (P) mikrokomputera (wC), a 
poprzez kolektor połączona jest z wejściem (WE) uniwibratora 
(UU), a emiter przyłączony jest do masy układu. Układ posiada 
zespół rezystorów (RPi,...,Rpn) włączonych pomiędzy linię na-
pięcia (vco) zasilania, a porty mikrokomputera (MC). 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 296349 (22) 92 10 22 5(51) G08B 13/22 
B60R 25/04 

(75) Gatniejewski Adam, Poznań 
(54) Urządzenie do zabezpieczenia pojazdu 

samochodowego przed kradzieżą 
(57) Urządzenie zawiera dwa przekaźniki (1) i (2), dwie diody 

prostownicze (3, 4), wyłącznik ukryły (5) i diodę LED (6). Jeden 
koniec cewki przekaźnika (1) połączony jest ze stacyjką pojazdu 
(9), drugi koniec z cewką i zestykiem czynnym przekaźnika (2) 
oraz z wyłącznikiem ukrytym (5). Cewka drugiego przekaźnika (2) 
zasilana jest przez diody prostownicze (3, 4) ze stacyjki (9) oraz z 
wyłącznika drzwiowego pojazdu (8). Zestyk czynny przekaźnika (1) 
służy do połączenia stacyjki (9) z rozrusznikiem po odblokowaniu 
urządzenia przez pobudzenie ukrytym wyłącznikiem (5) przekaźnika 
(2), który podtrzymuje się przez swój zestyk czynny (12). Dioda LED 
(6) informuje kierowcę pojazdu o odblokowaniu urządzenia 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 301275 (22) 93 11 30 5(51) G09B 19/06 
G06F 15/38 
G09B 5/06 

(71) Wydawnictwo JOURNAL Spółka z o.o., 
Bydgoszcz 

(72) Stawski Sławomir, Busse Izabela, 
Kołodziejczyk Piotr 

(54) System do nauki języków obcych 
(57) Wynalazek dotyczy układu blokowego karty dźwiękowej 

(Vo) do komputera osobistego jak również sposobu nauki języków 
obcych za pomocą komputera wyposażonego w ią kartę, co 
umożliwia łącznie nowy sposób nauki. 

Istotną cechą wynalazku jest to, żo karta dźwiękowa 
zawiera blok odbioru danych z magistrali (MK) komputera w 
postaci bufora magistrali danych (BM), który sterowany jest 
układem sterującym pobierania danych (US) z komputera, przy 
czym bufor magistrali danych (BM) połączony jest z przetworni-
kiem cyfrowo-analogowym (CA), który na wyjściu połączony jest 
ze wzmacniaczem mocy (WM) poprzez konwerter prądowo-na-
pięciowy (PN) i filtr aktywny (FA). Natomiast w sposobie nauki, 
zbiór prawidłowych słów i zwrotów, będący w pamięci kompu-
tera jest wzbogacony w prawidłową dźwiękową wymowę lekto-
ra, dyktanda i testy do sprawdzania postępów w nauce, przy 
czym całość zbioru jest tak skorelowana z danymi wprowadza-

nymi przez uczącego się, że następuje porównywanie ich z 
danymi wzorcowymi i ustalenie konieczności powtórnego po-
wtórzenia tekstu lub wymowy, wystawienie oceny po zadanym 
teście i wystawienie wyniku nauki, przy czym wybór testu jest 
losowy lub kolejny, a uczący ma możliwość jego wielokrotnego 
powtórzenia. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 296288 (22) 92 10 20 5(51) GUB 20/10 
(71) Wilk Mariola, Kraków 
(72) Pamuła Krzysztof 
(54) Dyktafon cyfrowy 
(57) Dyktafon cyfrowy posiada mikrofon (MC) i blok wzmac-

niacza z głośnikiem (WG) połączone poprzez procesor głosu 
(PG) z mikrokomputerem (MK), do którego dołączone są pamięć 
(RAM) i klawiatura (KL) i charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
wejście RESET mikrokomputera (MK), a linie klawiatury (KL) 
włączony jest blok startu (BS) mikrokomputera (MK). 

Wolne i zwalniane segmenty bloków pamięci (RAM) o 
dostępie swobodnym połączone są programowo przez mikro-
komputer (MK) w łańcuch dysponowany do zapisania bloku 
danych, który ograniczony jest jedynie globalną ilością wolnych 
segmentów bioków pamięci (RAM). 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 300770 (22) 93 01 25 5(51) H01F 7/04 
H02K19/06 

(31) 92 828703 (32)92 0131 (33) US 
(86) 93 01 25 PCT/US93/00694 
(87) 93 08 05 WO93/15513 PCT Gazette nr 19/93 
(71) Magnetic Revolutions, Inc., St. Louis, US 
(72) Hynn Charles Joseph 
(54) Układ sterowania magnesem trwałym 
(57) Przyrząd wywołujący ruch przy użyciu magnesów (22) 

trwałych jako źródła energii, zawierający jeden lub więcej mag-
nesów (22) trwałych, przy czym co najmniej jeden ma zamonto-
waną na nim cewkę (24) i układ elektryczny do łączenia cewki 
(24) ze źródłem (44) energii elektrycznej, skutkiem czego dostar-
czanie energii do cewki (24) zmienia lub modyfikuje charaktery-
styki magnetyczne magnesu (22) trwałego, na którym jest ona 
zamontowana, w taki sposób, że gdy inny magnes trwały jest w 
polu sterowanego magnesu trwałego, oddziaływanie wzajemne 
pomiędzy magnesami trwałymi będzie modyfikowane tak, żeby 
zmienić siłę sprzężenia pomiędzy nimi. Niniejszy przyrząd moż-
na stosować do wywoływania ruchu obrotowego, ruchu liniowe-
go, ruchu drgającego i ich kombinacji. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 296448 (22)9210 30 5(51) H01J1/13 
(71) Instytut Problemów Jądrowych, 

Otwock-Świcrk 
(72) Drabik Wojciech, Dymkowski Grzegorz, 

Kapla Paweł, Kiełsznia Robert, Stras 
Włodzimierz 

(54) Węzeł katodowy 
(57) Węzeł katodowy składający się z katody (2) w postaci 

pastylki walcowej z sześcioborku iantanu i grzejnika (1), chara-
kteryzuje się tym, że grzejnik (1) wykonany jest w postaci pastyl-
ki walcowej z grafitu pirclitycznego, przy czym pastylka grzejni-
ka (1) połączona jest mechanicznie z pastylką katody (2) siłą 

docisku wynikającą z różnicy ciśnienia istniejącego na zewnątrz 
obudowy węzła katodowego i ciśnienia istniejącego wewnątrz 
tej obudowy. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300871 (22) 93 10 27 5(51) H01T 4/00 
(31)92 9212860 (32)9210 28 (33) FR 
(71) HELITA S.A., Paryż, FR 
(72) Floret Nicolas, Berger Gerard 
(54) Piorunochron z urządzeniem inicjującym 

wylądowanie elektryczne ślizgowe wzdłuż 
dielektryka 

(57) Piorunochron (100) z urządzeniem inicjującym wyłado-
wanie elektryczne wzdłuż dielektryka, zawiera elektrodę środkową 
(110) mającą jeden wolny koniec (111) i jeden koniec połączony 
z ziemią (112), element izolacyjny (121) otaczający eiektrodę 
środkową (110) i mający powierzchnię zewnętrzną (121 a), docho-
dzącą do połączenia w sposób ciągły z wolnym końcem (111) 
elektrody środkowej (110), eiektrodę zewnętrzną (122) przewo-
dzącą elektrycznie, przykrywającą częściowo powierzchnię zew-
nętrzną elementu izolacyjnego (121) w taki sposób, że odkryta 
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część (121'a) powierzchni zewnętrznsj (121 a), która dochodzi 
do połączenia z wolnym końcem (111) elektrody środkowej, 
stanowi mostek z materiału izolacyjnego między elektrodą zew-
nętrzną (122) i wolnym końcem (111) elektrody środkowej (110). 
Mostek jest przystosowany do przebiegania po nim iskry między 
przewodzącą elektrodą zewnętrzną (122), naładowaną elektry-
cznie w danych warunkach atmosferycznych, a wolnym końcem 
(111) elektrody środkowej (110), podczas rozładowania elektro-
dy zewnętrznej (122). 

(18 zastrzeżeń) 

Al (21) 296442 (22) 92 10 29 5(51) H02K1/22 
H02K3/51 

(71) DAMEL Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Produkcyjne Maszyn 
Elektrycznych, Dąbrowa Górnicza; KOMEL 
Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Elektrycznych, Katowice 

(72) Bernadt Maciej, Szewczyk Leonard, 
Wróblewski Janusz, Świderski Leszek 

(54) Wirnik silnika indukcyjnego 
(57) Wirnik silnika indukcyjnego charakteryzuje się tym, że 

klatka wirnika ma na pozapakietowej części prętów (1) usytuo-
wany dodatkowy zwierający pierścień (3) trwale połączony z 
tymi prętami, mający powierzchnię przekroju poprzecznego 
mniejszą od powierzchni przekroju poprzecznego zwierającego 
pierścienia (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 300495 (22) 92 12 31 5(51) H02K 35/00 
(31) 92 816658 (32) 92 0103 (33) US 
(86)9212 31 PCT/US92/11359 
(87) 93 07 08 WO93/13586 PCT Gazette nr 16/93 
(71) HARMAN INTERNATIONAL 

INDUSTRIES, INC., Northridge, US 
(72) Van Namen Frederick Tjado 
(54) Oscylator do czynnego tłumienia drgań 
(57) Wynalazek dotyczy oscylatora elektromagnetycznego 

przeznaczonego szczególnie do aktywnego tłumienia drgań. 
Oscylator wypasażony jest w element ruchomy w posta-

ci cewki lub magnesu, który wprawiony jest w ruch postępowo-
zwrotny w odpowiedzi na elektryczny sygnał wejściowy. Wynalazek 
pozwala uzyskać, przy wysokiej sprawności, liniową zależność mię-
dzy siłą wytwarzaną przez element ruchomy, a amplitudą i kierun-
kiem prądu wejściowego. W jednym ze szczegółowych rozwiązań 
oscylatora, elementu ruchomego nie hamuje żadna siła mecha-
niczna, co pozwala wytworzyć siły bezwładności, które można 
wykorzystać do tłumienia drgań. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 296426 (22) 92 10 30 5(51) H02M 3/04 
H02M7/04 

(71') Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Koczara Włodzimierz 
(54) Układ zasilania o kształtowanym przebiegu 

fali prądu 
(57) Układ wyróżnia się tym, że posiada n gałęzi kluczują

cych, z których każda składa się z dwóch elementów kluczują
cych (T1, T2) połączonych szeregowo oraz ze źródeł napięcia 
(C1, C2) włączonych szeregowo w obwód prądu stałego po
przez pierwszy i drugi element prostowniczy (D1, D2), przy czym 
wspólny punkt połączenia każdego ze źródeł napięcia (C1, C2) 
jest połączony ze wspólnym punktem połączeń jednej z gałęzi 
kluczujących natomiast wyjście stałoprądowe stanowią wspólne 
punkty połączeń pierwszego i drugiego elementu prostownicze
go (D1, D2) ze źródłami napięcia (C1, C2). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 296425 (22) 92 10 30 5(51) H02M 7/162 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Koczara Włodzimierz 
(54) Układ wielofazowy prostownika sterowanego 
(57) Układ charakteryzuje się ty m, że zawiera w każdej gałęzi 

(I, II, li) róv>'noiege do pierwszego łącznika półprzewodnikowe-
go (Ł11, Ł21, Ł31) włączony drugi łącznik półprzewodnikowy 
(Ł12, Ł22, Ł32) połączony »szeregowo z trzecim łącznikiem pół-
przewodnikowym (Ł13, Ł23, Ł33) poprzez szeregowo włączone 
pierwszy i drugi element prostowniczy (D11, D12...C31, D32), 
natomiast wspólny zacisk połączeń drugiego łącznika półprze-
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wodnikowego (Ł12, Ł22, Ł32) i trzeciego łącznika półprzewodni-
kowego (Ł13, Ł23, Ł33) połączone są ze wspólnym zaciskiem 
szeregowo połączonych, pierwszego źródła napięcia stałego 
(Ud1) oraz drugiego źródła napięcia stałego (Ud2), włączonych 
na wyjściu stałoprądowym prostownika sterowanego, stanowią-
cego wyjście stałoprądowe prostowników niesterowanych (P1, 
P2, P3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296446 (22) 92 10 30 5(51) H02P 7/36 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kurowski Tadeusz, Cierpisz Czesław, 

Herman Bernard 
(54) Układ do regulacji prędkości silników 

asynchronicznyeh pierścieniowych 
(57) Układ posiada w każdej fazie wirnika kanał kompensacji 

napięcia, który zawiera czujnik (5) prądu fazowego, wzmacniacz 
mocy (6) przebiegów przemiennych i transformator (7). Dodat-
kowo w każdej fazie wirnika układ ma połączone szeregowo z 
rozrusznikiem (4) czujnik (5) prądu oraz uzwojenie (9) pierwotne 
transformatora (7) kompensacyjnego. W każdej fazie wirnika 
zaciski czujnika prądu (5) i zaciski uzwojenia wtórnego (8) 
transformatora (7) są połączone ze sobą poprzez wzmacniacz 
mocy (6) przebiegów przemiennych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 301158 (22) 93 02 25 5(51) H03F 1/32 
H03F3/24 

(31) 92 9204497 (32) 92 03 02 (33) GB 
(86) 93 02 25 PCT/EP93/00430 
(87) 93 09 16 WO93/18581 PCT Gazette nr 22/93 
(71) MOTOROLA LIMITED, Basingstoke, GB 
(72) Wray Antony John, Valentine Stephen 

Thomas, Bridle Matthew Quinton 
(54) Wzmacniacz mocy w.cz. z linearyzacją 
(57) Ujawniono nadajnik radiowy zawierający: wzmacniacz 

mocy (12), elementy linearyzacji (10) do utrzymywania liniowości 
we wzmacniaczu mocy oraz elementy sprzężenia zwrotnego (13) 
do dostarczania sygnału z wyjścia wzmacniacza mocy do elemen-
tów linearyzacji dla utrzymywania liniowości, przy czym wymienio-
ny wzmacniacz, elementy ünearyzacji i elementy sprzężenia zwrot-
nego tworzą pętlę posiadającą regulowane parametry linearyzacji 
pętli (na przykład fazę i wzmocnienie), tablicę przeglądową (19) 
do pamiętaniawstępnie określonych parametrów linearyzacji pętii 
oraz elementy sterujące mające wejście stanu pracy, przy czym 
wymienione elementy sterujące są dołączone do tablicy prze-
glądowej i pętli dla selekcji parametru linearyzacji pętli w odpo-
wiedzi na sygnał sterujący nadawaniem zgodnie z wejściem 
stanu pracy, takim jak poziom baterii lub temperatura, do ele-
mentów centralnych w czasie odbioru sygnału sterującego na-
dawaniem. Wynalazek zapewnia także odbiornik sąsiedniego 
kanału dla kontroli linearyzacji i innych czynników. 

(11 zastrzeżeń) 

Al (21) 300474 (22) 92 1116 5(51) H04B 7/08 
H04H 1/08 

H04L 29/12 
(31) 91 9127292 (32) 91 12 23 (33) GB 
(86) 92 1116 PCT/EP92/02630 
(87) 93 07 08 WO93/13605 PCT Gazette nr 16/93 
(71) MOTOROLA LIMITED, Basingstoke, GB 
(72) Barlett Ian, Bishop Peter William Dale 
(54) Urządzenie radiokomunikacyjne z 

transmisją różnotorową 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób za-

pewnienia różnotorowości odbioru w systemie radiokomunika-
cyjnym, na przykład w radiowym systemie komórkowym GSM. 

Rozmowa o niskiej jakości odbierana jest przez pier-
wszą z dwóch anten (15, 16) i przez piersvszy z zespołów 
odbiorników (10-14). Wyznacza się odbiornik rezerwowy, który 
nie jest potrzebny do odbioru rozmowy i przełącza się go na 
odbiór rozmowy przez drugą antenę. Odbiornik rezerwowy do-
łączany jest do rozmowy o niskiej jakości. Rozmowy są zesta-
wiane różnotorowo z użyciem odbiorników, pierwszego i rezer-
wowego. 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 300476 (22) 92 10 02 5(51) H04B 7/08 
H04H 1/08 

H04L 29/12 
(31)91 808135 (32Ï911216 (33) US 

(86) 9210 02 PCT/US92/08376 
(87) 93 06 24 WO93/12608 PCT Gazette nr 15/93 
(71) MOTOROLA, INC., Schaumburg, US 
(72) Jayapaían Jay P., Schatz Steven, Urs Kamaîa 
(54) Zmniejszanie do minimum straty danych 

fototelegraficznych podczas przekazywania 
połączenia w systemie komórkowym 

(57) Opisano sposób zmniejszania straty podczas przekazy-
wania połączenia ze stacją ruchomą w systemie komórkowym 
pomiędzy stacjami podstawowymi przez wykrywanie sygnału 
końca linii przez adapter fototeiegraficzny (13a) z nadającego 
urządzenia fototeiegraficznego, buforowanie (13b) dalszej infor-
macji fototeiegraficznej i nadawanie bitów wypełniających za-
miast sygnału końca iinii i buforowanej informacji, 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 298847 (22) 93 05 07 5(51) H04M U/06 
H04L 7/033 

(31) 92 4236310 (32)9210 28 (33) DE 

(71) Stewing Nachrichtentechnik GmbH und Co 
KG Berlin, Berlin, DE 

(72) Berger Dieter, Mulier Peter, Triebs Ottomar 
(54) Urządzenie do transmisji danych za 

pośrednictwem sieci zasilającej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do transmisji 

danych za pośrednictwem sieci zasilającej, z jednym nadajni-
kiem (2) i odbiornikiem (3), przy czym nadajnik (2) wyposażony 
jest w mikrokomputer (6) I dołączony do mikrokomputera (6) 
układ z synchronizacją pętlą fazową (7). Układ z synchronizacją 
pętlą fazową (7) i mikrokomputer (6), za pośrednictwem końco-
wego stopnia wzmacniającego (8), dołączone są przez urządze-
nie sprzęgające wejściowo-wyjściowa (4) do sieci zasilającej (1). 
W przyjętej zasadzie nadawania/odbioru każdy teiegram z da-

nymi transmitowany jest na więcej niż jednym zakresie częstot-
liwości. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 296280 (22) 92 10 19 5(51) H04N 5/44 

(71) Czyżowski Marek, Rzeszów 
(72) Kubaszek Andrzej 
(54) Układ łączący wyjście dekodera teletekstu z 

wejściem wzmacniacza wizji 
(57) Układ umożliwia dołączenie wyjścia dekodera telete-

kstu do toru wizji odbiornika telewizji kolorowej, szczególnie w 
przypadku, gdy odbiornik nie jest przystosowany do przyłącze-
nia dekodera teletekstu. 

Sygnał (x) z wyjścia dekodera teletekstu (TXT) podawa-
ny jest na układ przylegania składający się z kondensatora (C) 
i diody (D), Na wyjściu układu przylegania dolne wierzchołki 
sygnału przylegają do napięcia stałego podawanego z suwaka 
potencjometru (P). Wyjście to dołączone jest do bazy tranzysto-
ra bipolarnego (T), którego emiter dołączony jest do wejścia 
wzmacniacza wizji (WW). Przy obecności sygnału telegazety 
tranzystor transformuje impedancję wejściową wzmacniacza 
wizji. Przy braku sygnału telegazety złącze baza-emiter tranzy-
stora spolaryzowane zaporowo odcina układ od toru wizyjnego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 296281 (22) 92 10 19 5(51) H04N 5/44 

(71) Czyżowski Marek, Rzeszów 
(72) Kubaszek Andrzej 
(54) Układ łączący wyjście odbiornika zdalnego 

sterowania telewizora z procesorem 
nadrzędnym dekodera teletekstu 

(57) W układzie zastosowano potrójny, dwukanałowy murti-
piekser/demultipiekser analogowy (M). Pierwsza sekcja multi-
pleksera (i), kontrolowana przez procesor narzędny dekodera 
teletekstu (P) zalącza/odlącza odbiornik zdalnego sterowania 
(O) od procesora zdalnego sterowania telewizora (T) i umożliwia 
blokowanie sterowania telewizora w telegazetowym trybie pra-
cy. Druga sekcja multipleksera (II) służy do dołączania impedan-
cji (ZWE) obciążającej odbiornik zdalnego sterowania (O) przy 
pracy w trybie telegazetowym. Trzecia sekcja multipleksera (III) 
pełni rolę bramki cyfrowej dołączającej po konwersji poziomów 
logicznych sygnał zdalnego sterowania prosty i zanegowany do 
dwóch wejść (INTO i INT1) procesora nadrzędnego dekodera 
teletekstu (P), tak że przy każdej zmianie stanu tego sygnsfu 
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generowane są przerwania w tym procesorze. Wejściem bramki 
jest wejście sterujące trzeciej sekcji multipleksera (ster C), a 
sygnały wyjściowe bramki wytwarzane są poprzez rozwieranie 
i zwieranie do masy wejść (INTO i INT1) procesora nadrzędnego 
dekodera teietekstu (P) połączonych poprzez oporniki (Ro i Ri) 
do napięcia (Up). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 300133 (22) 92 09 30 5(51) H04Q 7/00 
H04B 1/00 
H04J 3/16 

(31) 91 795588 (32) 911121 (33) US 
(86) 92 09 30 PCT/US92/08249 
(87) 93 05 27 WO93/10643 PCT Gazette nr 13/93 
(71) MOTOROLA, INC, Schamburg, US 
(72) Grube Gary W., Diaz Rafael J., Adamczyk 

Robert, Roberts Robin G, Sasuta Michael D. 

(54) Sposób wyznaczania kanału sterowania jako 
tymczasowego kanału akustycznego/danych 
w systemie łączności radiowej 

(57) Sposób wytwarzania aktualnego kanału sterowania do 
wykorzystania jako kanał łączności (akustyczny/danych) w celu 
utrzymania określonego poziomu usiug w systemie łączności 
radiowej wykorzystuje centralny sterownik (101) do przydzeia-
nia ograniczonej liczby kanałów łączności wielu zespołom abo-
nenckim (108-112). 

Po odebraniu żądania kanału łączności od jednego z 
wielu zespołów abonenckich (108 -112) sterownik (101 ) określa 
czy wszystkie kanały łączności są zajęte. Następnie sterownik 
tymczasowo przetwarza aktualny kanał sterowania w kanał łącz-
ności. 

(10 zastrzeżeń) 



Nr 9 (531) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 59 

II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 96310 (22)9210 29 5(51) A23C19/068 
(71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Turek 
(72) Derengiewicz Wojciech, Krawczyk Teresa, 

Kukulski Marek, Frąckowiak Zenon, 
Mosiężny Michał* Okupna Anna, Koszela 
Paweł 

(54) Ser miękki z porostem pleśni 
(57) Ser miękki z porostem pieśni ma kształt pierścienia o 

osiowym przekroju ścianki w formie prostokąta, w którym szero-
kość prostokąta "a" jest większa od wysokości pierścienia "h" i 
od śerdnicy wewnętrznej pierścienia "d". 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 97718 (22) 93 04 27 5(51) A47C17/16 
A47C17/86 

(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 
TARGI ARTYKUłÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(75) Górnowicz Roman, Gdynia 
(54) Mechanizm podnośnikowy 
(57) Mechanizm podnośnikowy do foteii i kanap przezna-

czony jest do automatycznego ustawiania siedziska i oparcia w 
trzech różnych położeniach względem siebie. 

Mechanizm ma dwa główne ramiona (1, 2) połączone 
ze sobą ruchowo zaokrąglonymi końcami za pośrednictwem 
dystansującego pierścienia (4) i w tym samym miejscu, do 
drugiego ramienia dołączony jest wspornik (5) połączony sztyw-
no z pierwszym ramieniem przy pomocy boca dystansującego 
(7). 

Pomiędzy pierwszym i drugim ramieniem znajduje się 
zaczep (8) zaopatrzony w dwa wy cięcia (9), zamocowany rucho-
wo do drugiego ramienia (2) poniżej miejsca połączenia obu 
ramion i mający wyprofilowane wycięcie tworzące ząbek (10), 
na którym oparte jest ramię płaskiej sprężyny spiralnej (11) 
przymocowanej na stale do drugiego ramienia głównego (2). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 96246 (22) 92 10 21 5(51) A47G 21/04 
(75) Piszczek Teresa, Bydgoszcz 
(54) Łopatka do ciast 
(57) Łopatka charakteryzuje się tym, że część płaska (1) ma 

kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego o kącie ostrym 20° z 
zaokrąglonym wierzchołkiem (2), a krawędzie boczne (3) i krawędź 
zaokrąglonego wierzchołka (4) uformowane są w kształcie klina. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 99042 (22)93 1112 5(51) A47J 27/212 
(71) ALDA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe, Sławków 
(72) Dziurka Andrzej 
(54) Uchwyt sygnalizatora dźwiękowego, 

zwłaszcza do imbryków 
(57) Uchwyt ma postać walca (1) z dwoma wybraniami (3) 

rozmieszczonymi symetrycznie na jego bocznej powierzchni i 
od góry zamkniętego czaszą (2). Wnętrze walca (1) stanowi 
osadczy element (4) w kształcie rury z dwoma bocznymi wypu-
stkami (5) i umieszczonym w nim osiowo mocującym elemen-
tem (6). 

(7 zastrzeżenie) 

Ul(21) 99043 (22) 93 11 12 5(51) A47J 27/212 
(71) ALDA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe, Sławków 
(72) Dziurka Andrzej 
(54) Uchwyt sygnalizatora dźwiękowego, 

zwłaszcza do imbryków 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że w górnej, chwytnej 

części ma płaski wypust (1 ) będący wycinkiem ukośnie ściętego 
walca (2). 

Wewnątrz walca (2) od strony jego podstawy znajduje 
się osadczy element (3) mający kształt rury z dwoma bocznymi 
wypustkami (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 99044 (22) 93 1112 5(51) A47J 27/212 
(71) ALDA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe, Sławków 
(72) Dziurka Andrzej 
(54) Uchwyt sygnalizatora dźwiękowego, 

zwłaszcza do imbryków 
(57) Uchwyt sygnalizatora charakteryzuje się tym, że w gór-

nej, chwytnej części ma płaski wypust (1) przechodzący w 
części dolnej w walec (2), wewnątrz którego u podstawy znaj-
duje się osadczy element (3) w kształcie rury z dwoma bocznymi 
wypustkami (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 96332 (22) 92 10 29 5(51) B02C 7/02 
(71) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, 

Bydgoszcz 
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Żemło Robert 
(54) Laboratoryjne urządzenie do przemiału i 

przesiewania, zwłaszcza próbek zbóż i nasion 
(57) Laboratoryjne urządzenie składa się z korpusu (1), do 

którego został zamocowany silnik elektryczny (2), na osi którego 
osadzono ruchomą część żarna (3) z kołem pasowym (4) napę-
dzającym paskiem zębatym (5) koło pasowe (6) i przekładnię z 
krzyżem maltańskim (7) połączoną z łatwo wymiennym sitem 
(8). Ziarna lub nasiona poprzez wsyp (9) dostają się do komory 
mielącej utworzonej z żarna stałego (10) i żarna obrotowego (3). 
Gotowy produkt, którego średnia granulacja regulowana jest 
pokrętłem (11), przesypem (12) dostaje się našito obrotowe (8) 
i jest rozdzielana na frakcje, które są wsypywane do szufiad (13). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 99024 (22) 93 1110 5(51) B63C 3/08 
(71) Stocznia Szczecińska SA, Szczecin 
(72) Gulbinowicz Piotr -
(54) Podpora rufowa statku 
(57) Podpora zawiera zespół płóz (1), na których ustawione 

są kolejno ku górze kibioki piaskowe (2), pośredni element 
nośny (3), stojak (4), stołek (5) i podpakowanie (6), przy czym 
wierzchołki stojaka związane są z końcówkami płóz za pomocą 
cięgien (7) zaopatrzonych w ściągacze (8). 

Płozy (1) podpory z podbudową (C) statku związane są 
za pomocą belek rozpierających (9). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 98934 (22) 93 10 27 5(51) B65D 19/12 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. 

Cegielski, Poznań 
(72) Kowalski Robert, Repeć Tadeusz, Walczak 

Jacek 
(54) Składana skrzyniowa paleta transportowa 
(57) Paleta transportowa mająca kształt prostopadłościennej 

skrzyni, posiadająca na prostokątnej podstawie (1) związane z 
nią przegubowo cztery ściany, charakteryzuje się tym, że dwie 
przeciwległe mniejsze ściany (3) są dzielone wzdłuż poziomej 
linii przebiegającej w połowie wysokości tych ścian. 

Utworzone z tego podziału elementy dolne i górno 
połączone są ze sobą za pomocą zawiasów, przy czym oba 
górne elementy połączone są zawiasowo z poziomą ramą (5), 
którą tworzą trzy odcinki związane ze sobą na stałe pod kątem 
prostym. 

Większe ściany (7) związane są rozłącznie z ramą (5) za 
pomocą zamków, przy czym górną część jednej ze ścian wię-
kszych (7), nad którą nie ma ramy (5) stanowi odchylná kiapa 
(8), połączona zawiasowo z doiną częścią tej ściany (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 97296 (22) 93 03 11 5(51) B65D 85/36 
(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 

TARGI ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(71) Bałdyga Krystyna, Sochaczew; Bałdyga 
Andrzej, Sochaczew; Sarbiński Lechosław, 
Sochaczew 

(72) Nawrót Cezary, Wybieralski Wojciech, 
Bałdyga Krystyna, Bałdyga Andrzej, 
Sarbiński Lechosław 

(54) Pojemnik, zwtaszcza na pieczywo 
(57) Pojemnik ma kształt zbliżony do walca ściętego płasz-

czyzną równoległą do osi walca, przy czym korpus (4) pojemni-
ka utworzony jest z podstawy (1) połączonej w sposób trwały z 
elementem górnym, tylnym (2). Pokrywa (3) połączona jest z 
korpusem (4) pojemnika przegubowo, przy pomocy zawiasów 
(5), usytuowanych na bokach pojemnika. 

Podstawa (1) zaopatrzona jest na płaskiej powierzchni 
zewnętrznej w użebrowanie (7) i nóżki (8). 3ok pokrywy (3) 
zakończony jest kołnierzem (10), służącym jako uchwyt przy 
otwieraniu i zamykaniu pojemnika. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 99000 (22) 93 11 05 5(51) E05F 5/08 
(75) Zalewski Janusz, Słupsk; Wilma Antoni, 

Słupsk 

(54) Przytrzymywać^, zwłaszcza do drzwi 
(57) Przytrzymywacz, zwłaszcza drzwi ma prętową prowad-

nicę (1) zakończoną w górnej części mechanizmem mimośro-
dcwym (3), 

Dolna część przytrzymywacza ma odcinek rury (2), w 
której wnętrzu zamocowany jest drugi koniec prętowej prowad-
nicy (1) i umieszczona jest sprężyna (5) obejmująca prętową 
prowadnicę (1) i opierająca się górnym końcem o górną płasz-
czyznę nakładki rurowej (6). 

Mechanizm mimośrodowy (3) i nakładka rurowa (6) 
mają elementy mocujące (7) i (18). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 9Ó328 (22) 92 10 29 5(51) F15B 15/00 
(75) Pierończyk Ginter, Katowice; Urbánek 

Wacław, Katowice 

(54) Mechanizm samoczynnego przełączania 
kierunku rucha tłoka w siłowniku 
hydraulicznym 

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że w tulei wspo-
rczej (2) umieszczony jest suwak (1) sprzężony mechanicznie 
z dźwignią (3) rozdzielacza i mający otwór przelotowy, w 
którym umieszczony jest przesuwny pręt (4) z nałożonymi na 
zewnątrz sprężynami (5), wyposażony na końcach w odboj-
nice (6, 7), z których jedna (7) połączona jest z głowicą (8) 
tłoczyska (9), przy czym wtulei wsporczej (2) umieszczone 
są dwie zapadki ryglujące (10) naciskane sprężynami (11), 
które współpracują z przechodzącą przez otwory (12) za-
padek ryglujących (10) listwą (13) z wyżłobieniem (14), 
umożliwiającym opadnięcie zapadek ryglujących (10) i za-
blokowanie w zaczepie (15) suwaka (1). 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 9 (531) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 63 

Ul(21) 97706 (22) 93 04 26 5(51) F16K 5/06 
F16K 27/06 

(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 
TARGI ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(75) Narożny Waldemar, Poznań; Mruk Andrzej, 
Poznań 

(54) Zawór kulowy o pełnym korpusie 
(57) Zawór kulowy o monolitycznym korpusie, przeznaczony do 

regulowania przepływu cieczy i gazów w przewodach o małych 
średnicach przy dużej rozpiętości ciśnień mazawieradło (2) umiesz-
czone w monolitycznym elemencie (1) korpusu, dociśnięte wkrętką 
(3) za pomocą pierścieni (4) uszczelniających kulę i pierścienia (5) 
umieszczonego pod kołnierzem wkrętki (3). W wydrążonym kanale 
elementu (1) korpusu znajduje się trzpień (6) obracający wypustem 
(10) zawieradło (2). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 97704 (22) 93 04 26 5(51) FI6K 27/06 
F16K5/06 

(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 
TARGI ARTYKUłÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(75) Narożny Waldemar, Poznań; Mruk Andrzej, 
Poznań 

(54) Zawór kulowy trzyelementowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór kuiowy prze-

znaczony dla przewodów o średnicach od 100 mm do 150 mm i 
ciśnieniu do 4 MPa z dostosowaniem do pokręteł pionowych. 

Zawór składa się z korpusu (1), który stanowi rura (2) z 
dospawanymi tarczami (3,4) oraz ze znajdującej się na rurze (2) 
obudowy (5) trzpienia (6). Trzpień (6) jest unieruchomiony w 
pionie nakładką (8) i pierścieniem (9). Pomiędzy tarczami (3,4), 
a obudową (5) jest szczelina. Tarcze (3, 4) i płyty (12) mają 
otwory (14) połączeń korpusu (1) z płytami (12) i otwory (15) 
połączeń z kołnierzami rur przepływowych. 

(3 zastrzeżenia) 

U 1(21) 97705 (22) 93 04 26 5(51) F16K 27/10 
F16K5/06 

(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 
TARGI ARTYKUłÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(75) Narożny Waldemar, Poznań; Mruk Andrzej, 
Poznań 

(54) Zawór kulowy o korpusie spawanym 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór kulowy o 

lekkim spawanym korpusie przeznaczony do cieczy i gazów 
przesyłanych w rurach o średnicach poniżej 150 mm. 

Zawór składa się z korpusu, który stanowi płyta (2) z 
przyspawaną podwójną linią spawów (15) rurą (1), na której jest 
umieszczone zawieradło (6) poruszane trzpieniem (11), którego 
obudowa (5) jest osadzona na rurze (1) korpusu. Zawieradło (6) 
jest unieruchamiane w korpusie za pomocą wkrętki (S) z osa-
dzoną w niej za pomocą podwójnego spawu (16) rurą (8), przy 
czym wkrętka ma 3 odsądzenia. 

Zawór jest wykonywany w typowielkościach stosowa-
nych rur przesyłowych. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 99163 (22) 93 11 26 5(51) F16L 55/11 
(71) GAMRAT Zakłady Tworzyw Sztucznych, 

Jasło 
(72) Twaróg Janusz, Kwilosz Kazimierz, Trznadel 

Kazimierz, Grunik Ryszard, Patrzałek 
Zbigniew, Bernacki Marian 

(54) Zatyczka osłonowa końców rur 
(57) Zatyczka ma żebra (4) na wewnętrznych powierzch-

niach części (5) cylindrycznej i części (6) zbieżnej pobocznicy, 
a w dnie (7) pierścień (8) o przekroju trapezowym, odsądzany 
do wnętrza na głębokość mniejszą od wysokości zbieżnej części 
(6) pobocznicy. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 97523 (22) 93 04 05 5(51) F24C 15/08 
(23) 92 10 27 MTP MIĘDZYNARODOWE 

TARGI ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJ-
NYCH 

(71) WROZAMET SA Zakłady Sprzętu 
Grzejnego, Wrocław 

(72) Cybiński Leszek, Magdziarek Mirosław, 
Kwasniewski Stanisław 

(54) Płyta podpaïeikowa 
(57) Płyta (1) podpalnikowa, zwłaszcza domowej kuchni ga-

zowej ma dwa przetioczenia (2), wzdłużne i poprzeczne, które 
w miejscu przecięcia (3) są obniżone wstosunku do płaszczyzny 
przetłoczeń. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 99118 (22) 93 11 22 5(51) G08B 3/00 
G10K9/12 

(71) ELEKTROMETAL Zakład Telemechaniki 
Górniczej, Cieszyn 

(72) Pelar Karol, Śliwa Józef, Kolek Leszek, 
Kozłowski Krzysztof 

(54) Sygnalizator ostrzegawczy* zwłaszcza 
górniczy 

(57) Sygnalizator ma głośnik tubowy (1) połączony z podsta-
wą (2) dwustronnymi śrubami (3) przechodzącymi przez tuleje 
(4). 

Na chassis zamontowane są oprawki bezpiecznikowe 
(6), transformator (7) i gniazda (8) bloku iskrobezpiecznego 
źródła zasilania (9). Do podstawy (2) zamocowany jest od we-
wnątrz zespół elektroniczny (10), a na zewnątrz - gniazdo wielo-
stykowe (11). Hermetyzowany blok zespołu elektronicznego 
(10) i blok iskrobezpiecznego źródła zasilania (9) są wymienne. 
Blok iskrobezpiecznego źródła zasilania (9) jest zabezpieczony 
obejmą (12). Cylindryczna osłona jest przymocowana śrubą 
(14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 97343 (22) 93 03 16 5(51) G11B 33/04 
(75) Bebłociński Tomasz, Częstochowa 
(54) Stojak na kasety magnetofonowe 
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że przeciwprostokątną 

jest wycinek pierścienia (3), na którym promieniowo rozmiesz-
czone są półki (4) ograniczone kołnierzem (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 98901 (22) 93 10 22 5(51) H01Q 3/08 
F16B 9/02 

(75) Kocik Tadeusz, Kłodzko 
(54) Łącznik do pozycjonera anteny satelitarnej 
(57) Łącznik składa się z tuiei (1 ) połączonej ze wspornikiem 

(7) i jest nakładany oraz uruchamiany na maszcie (2). W zależ-
ności od ułożenia osi zakończenia masztu (2) wspornik (7) może 
być mocowany do jednej z oporowych płytek (4) Sub (5). Wspo-
rnik służy do połączenia pozycjonera i posiada walcowy czop 
(10) o osi prostopadłej do płaszczyzn połączenia dolnej powie-
rzchni (11) wspornika i górnej oporowej płytki (4) lub (5). 

(6 zastrzeżeń) 



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

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al(86)921207 PCT/GB92/02270 5(51)A01M 1/02 
(87)93 06 24 WO 93/11665 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126057.0 (32)9112 07 (33)GB 
(71) KNIGHTS Christopher Robin, Norfolk, GB 
(72) GROOM Murree Richard, HAWKES Colin, 

BRAVEN James 
(54) Rolnicza pułapka na owady 
(57) Ujawniono pułapkę na muchy, na którą składają się 

pojemnik (1) ze zdejmowaną pokrywą (4), tworzący zamkniętą 
przestrzeń, gdy pokrywa jest na swym miejscu, wewnątrz której 
znajduje się źródło oparów chemicznego wabika przyciągają-
cego wyselekcjonowany typ muchy i odpychający większość 
innych rodzajów much. Pojemnik posiada nieprzezroczyste gór-
ne części (2,4) jaskrawego koloru przyciągający wybrany rodzaj 
much i jeden lub więcej małych otworów (6) dookoła lub w 
pokrywie, rozmiar których pozwala na przedostanie się przez 
nie wyselekcjonowanego rodzaju much. Otwory sątakże jedyną 
drogą emisji oparów chemicznego wabika z pojemnika. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)930201 PCT/GB93/00208 5(51)A01N25/04 
B27K3/34 
B27K3/38 
B27K3/50 

(87)93 08 05 WO 93/14630 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9202159.1 (32)92 0131 (33)GB 
(71) NC DEVELOPMENT INC., Irving, US 

(72) DAWSON Howard Bernard, CZIPRI Janos 
Jozsef 

(54) Wstępne zabezpieczanie drewna przed szkod-
nikami za pomocą mikroemulsji, roztworu mi-
celarnego lub cząsteczkowego 

(57) Drewno można zapobiegawczo zabezpieczać przed dzia-
łaniem szkodników preparatem w postaci mikroemuisji, roztworu 
micelarnego lub roztworu cząsteczkowego w średniej wielkości 
cząstek lub kropelek poniżej 200 nm. Preparat może zawierać 
pestycydy takie jak piretroidowe insektycydy/akarycydy (np. per-
metrynę) i/lub fungicydy (np. IPBC i/lub propikonazol). Preparat 
zawiera wodę, co stanowi usprawnienie w porównaniu z układami 
zawierającymi rozpuszczalnik; pomimo tego, że preparat zawiera 
wodę, jego zdolność do penetracji jest co najmniej tak dobra, a 
nawet lepsza niż zwykłych preparatów rozpuszczalnikowych. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(86)930122 PCT/AU93/00032 5(51)A01N25/12 
A01N 25/14 
A01N 25/26 
A01N 43/40 
A01N 41/02 
A01N 57/16 
A01N 53/00 

(87)93 08 05 WO 93/14631 PCT Gazette nr 19/93 
(31)241387 (32)92 0124 (33)NZ 
(71) ICI AUSTRALIA OPERATIONS 

PROPRIETARY LIMITED, Melbourne, AU 
(72) LLOYD John Malcolm, BAKER Kevin Ross 
(54) Dyspergujące w wodzie granulki ciekłych pe-

stycydów 
(57) Granulki dyspergujące w wodzie odpowiednie do sto-

sowania rolniczego wytwarza się najpierw przez sporządzenie 
dyspergujących w wodzie granuiek absorbenta a następnie 
otrzymane granulki absorbenta obciąża się substancjami biolo-
gicznie czynnymi. . 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)930115 PCT/AU93/00018 5(51)A01N31/02 
A01N 59/04 

(87)93 07 22 WO 93/13659 PCT Gazette nr 18/93 
(31)PL 0426 (32)92 0115 (33)AU 
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 

INDUSTRIAL RESEARCH 
ORGANISATION, Campbell, AU 
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(72) BANKS Henry Jonathan, 
DESMARCHELIER Francis James Michael, 
REN Yonglin 

(54) Siarczek karbonylu jako fumigant i sposób fu-
migacji 

(57) Gazowy związek chemiczny, siarczek karbonylu, doty-
chczas był nieznany jako fumigant do unieszkodliwiania owa-
dów i roztoczy. Doświadczenia wykazały zdecydowanie, że 
siarczek karbonylu może być używany jako fumigant o właści-
wościach fumigacyjnych porównywalnych z takimiż właściwo-
ściami fosforowodoru i bromku metylu. Demonstrowana jest 
skuteczność siarczku karbonylu przeciwko owadom /ich obydwu 
postaciom dorosłej i nierozwiniętej/, roztoczom, termřtom i pleś-
niom. Ponadto, małe absorbowanie siarczku karbonylu przez 
ziarno zbożowe, jego palność mniejsza od tej jaką ma fosforowo-
dór, nie wywieranie wpływu na kiełkowanie nasion i wyraźne 
bezpieczeństwo dla środowiska czynią go szczególnie korzyst-
nym w charakterze fumigantu dla magazynowanego ziarna zbo-
żowego. Może on być także używany do fumigacji innych 
magazynowanych produktów /włącznie z podatnymi do psucia 
się artykułami żywnościowymi/, gleby, drewna i przestrzeni /ta-
kiej jak budynki/ i wszelkich materiałów, które mogą być nawie-
dzane przez owady lub roztocza albo stanowią źródło takiego 
nawiedzania. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)930115 PCT/GB93/00095 5(51)A01N 57/18 
A01N 57/36 
C07F9/6518 
C07F9/6571 
C07D 249/08 
C07D 249/10 

C07F9/40 
(87)93 08 19 WO 93/15610 PCT Gazette nr 20/93 
(31)9202779.6 (32)92 0210 (33)GB 
(71) ZENECA LIMITED, London, GB 
(72)COX John Michael, BELLINI Peter, 

BARRETT Roger, ELLIS Russell Martin, 
HAWKES Timothy Robert 

(54) Pochodne kwasu fosfonowego zawierające 
pierścień triazolowy, stosowane jako środki 
chwastobójcze 

(57) Związek chwastobójczy o wzorze (I), względnie jego sól, 
tautomer albo jego cykliczna pochodna, w którym R1 i R ozna-
czają wodór, zaś A oznacza ewentualnie podstawiony nasycony 
lub nienasycony łańcuch albo pierścień składający się z trzech 
atomów węgla Opisano także i objęto zastrzeżeniami sposoby 
wytwarzania tych związków, związków pośrednich stosowanych 
w tych sposobach oraz zawierające je środki chwastobójcze. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(86)921218 PCT/DK92/00387 5(51)A01N63/04 
A01N 43/90 
C12P 21/04 
C12N1/14 
A61K7/00 
B27K3/34 

A23L 3/3463 
C07K11/02 
C12P 21/04 
C12R 1:645 
C12N1/14 

C12R 1:645 
(87)93 07 08 WO 93/12659 PCT Gazette nr 16/93 
(31)PCT/DK91/00405 (32)9112 20 (33) WO 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) BREINHOLT Jens, NIELSEN Ruby lone 
(54) Rolnicze zastosowanie pewnych związków, 

kompozycje i sposoby wytwarzania tych związ-
ków 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie związku o 
wzorze ogólnym I, w którym R1 i R2 oznaczają atom wodoru iub 
metylową; R3 oznacza grupę cykloheksylową, cykloheksenylo-
wą lub fenylową podstawioną w pozycji para; R4 oznacza wo-
dór, grupę karboksy-alkoksykarbonylową, ewentualnie mono-
lub wielopodstawioną; wszystkie trzy grupy R5 są takie same i 
każda z nich oznacza wodór lub grupę metylową; X oznacza tlen 
lub grupę iminową a Y oznacza bezpośrednie wiązanie lub 
grupę -CONHCHfCrb)-, i w którym mostkowy atom łączący X i 
Y może mieć konfigurację L lub D, jak również pochodnych tego 
związku do ochrony roślin w dziedzinie rolnictwa i sadownictwa, 
w szczególności w charakterze fungicydów. Wskazane związki 
mogą być wytwarzane na drodze prowadzenia hodowli szcze-
pów grzybów Curvularia sp. lub Septoriasp. i ewentualnych 
chemicznych modyfikacji. Wskazane związki mogą także być 
zastosowane do kontrolowania grzybów przy konserwowaniu 
drewna, farb, kosmetyków i produktów jadalnych. 

(29 zastrzeżeń) 

Al(86)930114 PCT/GB93/00075 5(51)A21C 11/04 
(87)93 07 22 WO 93/13668 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9200721.0 (32)92 0114 (33)GB 
(71) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 

Edinburgh, GB 
(72) HILL Brian Derek 
(54) Ulepszenia dotyczące wycinania produktu spo-

żywczego w postaci arkusza 
(57) Urządzenie do wycinania ukształtowanych kawałków 

produktu spożywczego w postaci arkusza zawiera ogólnie wy-
drążony cylindryczny człon obrotowy (4) zamontowany tak, że 
może obracać się wokół osi, wiele środków tnących (15) rozmie-
szczonych na cylindrycznej zewnętrznej powierzchni obrotowe-
go członu (4), przy czym każdy środek tnący (15) zawiera noże 
tnące (18) umieszczone na cylindrycznej zewnętrznej powierz-
chni obrotowego członu i tak rozmieszczone, aby przy obrocie 
obrotowego członu (4) sąsiadującego z arkuszem produktu 
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spożywczego każdy środek tnący (15) wycinał ukształtowany 
kawałek z arkusza, wiele środków wyrzucających (16), z których 
każdy połączony jest z innym środkiem tnącym (15) a każdy 
zawiera element wyrzucający (23), który porusza się ruchem 
posuwisto-zwrotnym w kierunku promieniowym, przy czym ruch 
na zewnątrz w kierunku promieniowym elementu wyrzucające-
go (23) powoduje zdecydowane wyrzucenie kawałka wyciętego 
ze związanego z nim środka tnącego (15), a ruch do wewnątrz 
w kierunku promieniowym elementu wyrzucającego (23) umo-
żliwia związanemu z nim środkowi tnącemu (15) prowadzić 
następną operację cięcia, oraz środki (31) umieszczone tak, aby 
w czasie pracy każdy element wyrzucający (23) przesuwał się 
na zewnątrz powodując zdecydowany wyrzut każdego kawałka 
wyciętego przez związany z nim środek tnący (15). 

(18 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/DK93/00030 5(51)A23L1/216 
A23K1/14 

(87)93 08 19 WO 93/15616 PCT Gazette nr 20/93 
(31)0141/92 (32)92 02 06 (33)DK 
(71) NOVO NORDISK A/3, Bagsvaerd, DK 

(72) OLSEN Hans Sejr 

(54) Sposób obróbki ziemniaczanej wody sokowej 
(57) W sposobie obróbki ziemniaczaną wodę sokową, pod-

daje się obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 125°C w 
ciągu co najmniej 3 minut, po czym po obróbce cieplnej schła-
dza się ją do temperatury, w której enzymy są stosunkowo 
stabilne, następnie poddaje się obróbce enzymatycznej protei-
nazą, a ostatecznie zatęża się do uzyskania stabilności mikro-
biologicznej. Przedstawiony sposób umożliwia ekonomicznie 
uzasadnione wykorzystanie ziemniaczanej wody sokowej. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/DK93/00028 5(51)A23L 1/216 
A23K1/14 

(87)93 08 19 WO 93/15615 PCT Gazette nr 20/93 
(31)0142/92 (32)92 02 06 (33)DK 
(71) xNOVO NORDÍSK A/S, Bagsvaerd, DK 

(72) OLSEN Hans Sejr 

(54) Sposób obróbki wycierki ziemniaczanej 
(57) W sposobie obróbki wycierki ziemniaczanej poddaje 

się ją najpierw obróbce cieplnej, a następnie, po właściwym 
schłodzeniu, poddaje procesowi degradacji enzymatycznej sto-
sując enzym degradujący ściany komórkowe, a następnie, jeśli 
jest to konieczne, zabezpiecza w ceiu otrzymania produktu, 
który wykazuje stabiiność mikrobiologiczną. W ten sposób uzy-
skuje się tanie i proste przekształcenie wycierki ziemniaczanej 
w wartościową odżywczo i stabilną paszę. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(86)921029 PCT/CA92/00474 5(51)A24D 1/00 
A24D3/04 

(87)93 05 13 WO 93/08706 PCT Gazette nr 12/93 
(31)9122935.1 (32)9110 30 (33)GB 
(71) ROTHMANS BENSON & HEDGES INC, 

North York, CA 
(72) BO WEN Larry, BRACKMANN Warren 

Arthur, COHEN Norman, FAZEKAS George, 
HEFFERNAN Joseph, KACZMAREK Peter 
P.,SNAIDR Stanislav M. 

(54) Nowy układ papierosa 
(57) Wynalazek przedstawia strukturę papierosa, do celów 

handlowych, o liczbie zaciągnięć większej niż normalna, korzy-
stnie podwójnej, oraz odpowiednie akcesoria, które oddzielnie 
lub razem, umożliwiają by nowy papieros był częściowo palony, 
gaszony, przechowywany i powtórnie palony przy w przybliże-
niu takim samym podawaniu substancji smolistych, nikotyny i 
substancji aromatycznych, przy minimalizowaniu ujemnych efe-
któw wygaszania i następnie powtórnego zapalania papierosa, 
lub by był palony jako jeden na długo wystarczający papieros. 
W zakresie niniejszego wynalazku możliwe są modyfikacje. 

(65 zastrzeżeń) 

Al(86)921029 PCT/CA92/00473 5(51)A24D3/04 
A24D1/00 

(87)93 05 13 WO 93/08708 PCT Gazette nr 12/93 
(31)9122935.1 (32)9110 30 (33)GB 
(71) ROTHMANS BENSON & HEDGES INC, 

North York, CA 
(72)BOWEN Larry, BRACKMANN Warren, 

COHEN Norman, FAZEKAS George, 
HEFFERNAN Joseph, KACZMAREK 
PETER 

(54) Nowy układ papierosa do wielokrotnego pale-
nia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa struktura papierosa 
produkcji fabrycznej, o większej od normalnej liczbie zaciągnięć, 
korzystnie większej dwukrotnie, oraz posiadającej stosowne akce-
soria, które stosowane indywidualnie lub łącznie, umożliwiają, że 
nowe papierosy mogą być częściowo wypalane, gaszone, prze-
chowywane i ponownie wypalane, w przybliżeniu z takim sa-
mym wydzielaniem smoły, nikotyny i podobną charakterystyką 
aromatyczną, przy minimalizacji niekorzystnych efektów gasze-
nia i następnego ponownego zapalania papierosa. 

(51 zastrzeżeń) 

Al(86)921203 PCT/EP92/02792 5(5l)A44C 17/04 
B22D 2.5/02 

(87)93 06 10 WO 93/10686 PCT Gazette nr 14/93 
(31)P 4140 121.2 (32)9112 05 (33)DE 
(75) MULLER Manfred, Pforzheim-Eutingen, DE 
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(54) Sposób wytwarzania oprawionych, odlewanych 
wyrobów jubilerskich 

(57) Wyroby jubilerskie z jednym lub wieloma oprawionymi 
kamieniami wytwarza się przez wykonanie modelu wstępnego 
z oprawami na kamienie, wykonanie formy wstępnej przez za-
formowanie modelu wstępnego, wykonanie w formie wstępnej 
modelu ze zdolnej do odlewania zwykłego ub wtryskowego, 
usuwalnej przez nagrzanie masy modelarskiej, osadzenie ka-
mieni w modelu i oprawienie kamieni przez odkształcenie opra-
wy, wykonanie formy odlewniczej przez osadzenie modelu w 
żaroodpornej masie formierskiej i usunięcie z formy odlewniczej 
masy modelarskiej, zaianie formy odlewniczej metalem metodą 
odlewania odśrodkowego lub próżniowego oraz rozformowanie 
wyrobu jubilerskiego po ostygnięciu metalu. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(86)930107 PCT/US93/00059 5(5i)AólB 19/00 
(87)93 07 22 WO 93/13724 PCT Gazette nr 18/93 
(31)820.422 (32)92 0114 (33)US 
(71) KERAVISONJNC, Santa Clara, US 
(72) DAVENPORT James, LOOMAS Bi-yan, 

MATHIS Mark, SILVESTRINI Thomas 
(54) Sposób zmiany krzywizny rogówki 
(57) Opisano sposób korekcji zdolności zbierającej oka w celu 

poprawienia widzenia oka bez ujemnego oddziaływania na jego 
naturalną asferyczność. Sposób obejmuje wyznaczenie niezbędnej 
korekcji i stosownie do tej korekcji dobrania, spośród wewnątrzzrę-
bowych pierścieni rogówkowych o różnych grubościach, pierścienia 
o grubości odpowiedniej do osiągnięcia niezbędnej korekcji, i umie-
szczeniu tego pierścienia w zrębie rogówki. Sposób może być 
użyteczny dla korekcji krótkowzroczności i nadmiernego astygma-
tyzmu. 

(18zastrzeżeń) 

Al(86)930127 PCT/SE93/00055 5(51)A61F 13/15 
(87)93 08 05 WO 93/14729 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9200259-1 (32)92 0130 (33)SE 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72)OLSSON Stefan, WIDLUND Urban, 

SODERBERGH Anders 
(54) Wyrób chłonny 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego tylko 

do jednorazowego użytku, takiego jak pielucha jednorazowego 
użytku, wkład dla osób nie będących w stanie opanować wyda-
lania, podpaska higieniczna, wkład ochronny do majtek lub 
podobny. Wyrób charakteryzuje się tym, że w jego skład wcho-
dzi co najmniej jedna rurkowa zakładka (20), która biegnie w 
kierunku poprzecznym i/lub podłużnym wyrobu. W zakładce 
(20) są zainstalowane w pewnej odległości od siebie elementy 
elastyczne (32, 33), przymocowane do jej odpowiednich części 
końcowych (27, 28) po odpowiednich stronach unii złożenia, 
które odchodzą od górnej warstwy osłonowej (1) wyrobu, acz-
kolwiek wspomniane elementy elastyczne (32, 33) mogą swo-
bodnie przemieszczać się w środkowej części (29) zakładki. 
Końcowe części (27,28) zakładki są połączone z górną warstwą 
osłonową (1) w taki sposób, że są płaskie i trwaie do niej 
dociśnięte, natomiast środkowa część (29) zakładki jest unoszo-
na pionowo pod działaniem elementów elastycznych (32, 33) 
podczas zakładania wyrobu użytkownikowi i związanemu z tym 
wyginaniem go, w wyniku czego wzdłuż krawędzi bocznych 
i/lub krawędzi końcowych (4-7) wyrobu powstają bariery prze-
ciwko przeciekom. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(86)921229 PCT/SE92/00898 5(51)A61F13/15 
(87)93 07 08 WO 93/12745 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9103853-9 (32)9112 30 (33)SE 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) BÖHM Thomas 
(54) Wyrób chłonny 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego, np. 

podpaski higienicznej, pieluchy, wkładu dla osób nie będących 
w stanie opanować wydalania lub podobnego wyrobu, składa-
jącego się z wkładu chłonnego (1), umieszczonego pomiędzy 
nieprzepuszczalną dla płynów warstwą dolną (3) a co najmniej 
jedną przepuszczalną dla płynów warstwą wierzchnią (4) wyko-
naną z siateczki, perforowanej folii lub włókniny. Celem wyna-
lazku jest uzyskanie wyrobu o dobrych własnościach z punktu 
widzenia możliwości jego wielokrotnego zwilżania, w połącze-
niu z lepszą gładkością i wygodą, co osiągnięto dzięki temu, że 
przepuszczalna dla płynów warstwa (4) kończy się nieco we-
wnątrz podłużnych krawędzi bocznych wyrobu oraz dzięki te-
mu, że podłużne krawędzie boczne warstwy wierzchniej (4) są 
przykryte miękkim, nie drażniącym skóry materiałem, i przymo-
cowane do niego, np. materiałem włókninowym iub założonymi 
częściami warstwy dolnej (3). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(86)920210 PCT/SE92/00078 5(51)A61F 13/50 
(87)93 08 19 WO 93/15702 PCT Gazette nr 20/93 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) OSTERDAHL Eje, WIDLUND Urban, 

ANNERGREN Jeanette 
(54) Korpus wchłaniający do artykułu higroskopij-

nego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest korpus wchłaniający (3) 

przeznaczony dc wykorzystania w charakterze elementu wchła-
niającego artykułu higroskopijnego, na przykład pieluszki, osło-
ny dla osób nietrzymających moczu lub podpaski higienicznej, 
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który zawiera pierwszą warstwę wchłaniającą (16) przeznaczoną 
do umieszczania, podczas stosowania, na skórze użytkownika 
i drugą warstwę wchłaniającą (17), która podczas stosowania 
znajduje się na zewnątrz od ciała użytkownika. Według wyna-
lazku korpus wchłaniający (3) zawiera przynajmniej dwa różnią-
ce się od siebie rodzaje wełny, przy czym struktura włóknista w 
pierwszej warstwie wchłaniającej (16) składa się w zasadzie z 
pierwszego rodzaju wełny, o małej zdolności rozprowadzania 
cieczy, o krytycznej objętości właściwej przekraczającej 8 cm /g 
przy 2,5 kPa I o ciężarze charakterystycznym włókien, zawiera-
jącym się między 180 i 600 mg/km, przy czym większa część 
struktury włóknistej drugiej warstwy wchłaniającej (17) składa 
się z innego rodzaju wełny, o objętości krytycznej poniżej 8 
cm3/g przy 2,5 kPa, o ciężarze charakterystycznym włókien, 
zawierającym się między 140 i 190 mg/km i o wyższej zdolności 
rozprowadzania cieczy, niż wełna celulozowa w pierwszej war-
stwie wchłaniającej (16). Druga warstwa wchłaniająca (17) zatem 
będzie miała dużą zdolność odprowadzania cieczy z pierwszej 
warstwy wchłaniającej (16). Druga warstwa wchłaniająca (17) za-
wiera materiał superabsorpcyjny, który jest domieszany w zasa-
dzie równomiernie do wełny celulozowej w przynajmniej jednym 
obszarze warstwy drugiej (17). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)911205 PCT/EP92/02814 5(51)A61K9/00 
A61K47/26 

(87)93 06 24 WO 93/11746 PCT Gazette nr 15/93 
(31)P 41 40 689.3 (32)9112 10 (33)DE 
(71)BOEHR1NGER INGELHEIM KG, 

Ingeiheim, DE 
(72) ARNOLD Klaus, GRASŽ? Peter, KNECHT 

Adolf, ROOS Robert, SLUKE Gerhard, 
THIEME Herbert, WENZEL Joachim 

(54) Proszek do inhalacji i sposób jego wytwarzania 
(57) W ceîu regulacji i optymalizacji ilości substancji czynnej 

pobieranej przy inhalacji proszku, stosuje się mieszaninę sub-
stancji pomocniczej złożoną z cząstek grubszych (średnia wiel-
kość > 20/im) i drobnych (średnia wielkość < 10/im). 

(8 zastrzeżeń) 

Al (86)921218 PCT/HU92/000605(51)A61K31/135 
(87)93 07 08 WO 93/12775 PCT Gazette nr 16/93 
(31)4060/91 (32)9112 20 (33)HU 

4060/91 9212 08 HU 
(71)CHINOIN GYÓGYSZER- ES 

VEGYESZETI TERMEKEK GYARA RT, 
Budapest, HU 

(72) MAGYAR Kaiman, GAAL Jozsef, SZIRAKI 
Istvan, LENGYEL Jozsef, Z.SZABO Anna, 
MARMAROSI Kataîin, HERMECZ Istvan, 
SZATMARI Istvan, TOROK Zoltan, 
KORMOCZY Peter 

(54) Kompozycja preparatu farmaceutycznego oraz 
sposcSb jej wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy dwuskładnikowej (dwufazowej) 
kompozycji preparatu farmaceutycznego, zawierającej ja-
ko składnik aktywny inhibitor MÄO oraz inhibitor wychwy-

tywania, wraz ze zwykłymi farmaceutycznymi substancjami po-
mocniczymi. Kompozycje te można stosować w leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych. Jako składnik aktywny, zarówno jako 
inhibitor MAO jak inhibitor wychwytywania, stosuje się według 
wyboru N-(1-fsnylo-izopropyio)-N-metylo-propinyoaminę albo 
N-(4-fluoro-fenylo)-izoprop-1 -yio-N -metylo-propinyloaminę, al-
bo ich scle, optycznie czynne izomery lub metabolity. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(86)930108 PCT/US93/00136 5(51)A61K37/00 
A61K37/02 

C07K5/00 
C07K7/00 

C07K15/00 
C07K17/00 

(87)93 07 22 WO 93/13789 PCT Gazette nr 18/93 
(31)07/819.024 (32)92 01 10 (33)US 
(71)SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) BHATNAGAR Pradip Kumar, HUFFMAN 

William Francis 
(54) Peptydy hemoregulatorowe 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze ogólnym: 

Związki te przejawiają działanie hemoregulatorowe i 
można ich używać do stymulowania hematopoezy, a także do 
zapobiegania zakaźnym chorobom wirusowym, grzybiczym i 
bakteryjnym i do leczenia tych chorób. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(86)921124 PCT/US92/10070 5(51)A61K37/02 
C07K5/10 
C07K7/06 

(87)93 06 10 WO 93/10807 PCT Gazette nr 14/93 
(31)799.465 (32)911126 (33) US 
(71)SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) BHATNAGAR Pradip Kumar, HUFFMAN 

William Francis 
(54) Peptydy Iiemoreguiacyjne 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe peptydy wykazujące 

aktywność hemoreguiacyjną. które mogą być stosowane do 
hamowania układu wytwarzania komórek szpikowych u ludzi i 
zwierząt. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(86)921216 PCT/DK92/Ö0379 5(51)A61K37/36 
(87)93 07 08 WO 93/12812 PCT Gazette nr 16/93 
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(31)2046/91 
1364/92 

(32)91 12.20 
92 1110 

(33)DK 
DK 

(71) NOVO NORDiSK A/S, Bagsvaerd, DK 

(72) S0RENSEN Hans Holmegaard, SKRIVER 
Lars, HOELGAARD Annie Rassing 

(54) Preparat farmaceutyczny 

(57) Preparat farmaceutyczny zawierający hormon wzrostu i 
histydynę lub pochodną hisiydyny jako dodatek lub substancję 
buforującą wykazuje bardzo dużą stabilność, czyli odporność 
na deamidację, utlenienie oraz rozszczepienie wiązań peptydo-
wych. Trwałość produktu umożliwia jego przechowywanie i 
transport w stanie liofilizowanym lub w postaci preparatu roz-
puszczonego iub powtórnie rozpuszczonego w temperaturze 
otoczenia. Krystalizacja hormonu wzrostu w obecność histydy-
ny lub jej pochodnej umożliwia większą wydajność wytwarzania 
kryształów o lepszej czystości, niż w znanych metodach. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(86)921203 PCT/FR92/01135 5(51)A61K49/04 
(87)93 06 10 WO 93/10824 PCT Gazette nr 14/93 
(31)91/15037 (32)9112 04 (33)FR 

92/03063 92 0313 FR 
(71) GUERBET S.A.» Villepinte, FR 

(72) MEYER Dominique, LE GRENEUR Soizic 

(54) Nowy makrocząsteczkowy poiiaminojodozwią-
zek, sposób jego wytwarzania i jego stosowanie 
jako środka cieniującego 

(57) Biologiczny lub syntetyczny makrocząsteczkowy polia-
minojodozwiązek, ewentualnie typu dendrimeru. charakteryzu-
je się zawartością co najmniej trzech pochodnych jodowych 
nieprzepuszczalnych dla promieni X. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(86)921211 PCT/EP92/02867 5(51)A61M 15/00 
B05B11/06 
B05B11/00 

(87)93 07 08 WO 93/12831 PCT Gazette nr 16/93 

(31)P4142 238.4 (32)9112 20 (33)DE 
( 7 1 ) B O E H R I N G E R I N G E L H E I M KG, 

Ingelheim, DE 
(72)ZIERENBERG Bernd, H O C H R A I N E R 

Dieter 
(54) Inhaïator proszkowy z nośnikiem proszku w 

postaci regularnych mikrostruktur 
(57) W inhalatorze do proszkowych medykamentów stosowa-

ne są płaskie nośniki (1), posiadające równomierne mikrostruktury 
(3), pomiędzy którymi umieszczony jesi proszek inhalacyjny, 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)93 0126 PCT/CA93/00021 5(51)A62D3/00 
B01J19/12 
B09B3/00 
C10G1/02 

(87)93 08 05 WO 93/14821 PCT Gazette nr 19/93 
(31)07/828,131 (32)92 0130 (33)US 
(71) EMERY MICROWAVE MANAGEMENT 

INC., Colborne, US 
(72) EMERY Charles Leslie 

(54) Sposób î urządzenie do regulowanej redukcji 
materiału organicznego 

(57) Wynalazek przedstawia sposób i urządzenie do regulo-
wanej niepirolitycznej redukcji materiału organicznego obejmu-
jącej poddanie tego materiału promieniowaniu mikrofalowemu 
w atmosferze redukującej. Urządzenie zawiera komorę mikrofa-
lową (40) lub moduły komór, generator mikrofalowy (32), antenę 
(34) podłączoną do każdego wymienionego generatora i powie-
rzchnię odbijającą (38). Zastosowane są środki do podawania 
(48) materiału organicznego do komory (40), usuwania produ-
któw gazowych i stałej pozostałości z tej komory. 

(80 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT 
Al(86)93 02 04 PCT/EP93/00263 5(51)B01D 5/00 

F26B 25/00 
(87)93 08 19 WO 93/15816 PCT Gazette nr 20/93 

(31)P 42 04090.6 
P 42 04035.3 
P 42 06050.8 

(32)92 02 12 
92 02 12 
92 02 27 

(33)DE 
DE 
DE 
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P 42 06521.6 
P 42 06495.3 
P 42 08773.2 
P 42 09432.1 

92 03 02 
92 03 02 
92 03 19 
92 03 24 

DE DE 
DE 
DE 

(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE 

(72) RAHSE Wilfried, FUES Johann, VOGLER 
Reiner 

(54) Sposób polepszonego usuwania odpadowych 
oparów przy suszeniu parą przegrzaną 

(57) Strumień częściowy oparów obciążony zabieranymi su-
rowcami i/lub materiałami obciążającymi jest odprowadzany z 
instalacji suszenia, pracującej z przegrzaną parą wodną jako 
gazem suszącym, a następnie co najmniej częściowo jest kon-
densowany przez pośrednią wymianę ciepła za pomocą me-
dium chłodzącego. Przewiduje się co najmniej 1-stopniowe 
destylacyjne doczyszczanie kondensatu oparów. Przy tym pro-
wadzony w obiegu strumień częściowy z odstojnika instalacji 
destylacyjnej (5) jest używany do przyjęcia energii kondensatu 
strumienia oparów, w postaci pary, do pośredniego wymiennika 
ciepła (2). Uzyskiwany przy tym kondensat oparów jest dopro-
wadzany do instalacji destylacyjnej (5) i w niej w bezpośredniej 
wymianie energii z powrotnym strumieniem częściowym konde-
nsatu oparów, odciąganego z fazy błotnej strumień częściowy 
o podwyższonym stężeniu zabieranych surowców i/lub materia-
łów obciążających może być odciągany z fazy błotnej instalacji 
destylacyjnej (5). Faza parowa z urządzenia destylacyjnego (5) 
w odpowiedni sposób może być dalej stosowana. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(86)920108 PCT/US92/00127 5(51)B01D 53/22 
C01B3/50 

(87)93 07 22 WO 93/13850 PCT Gazette nr 18/93 
(71) ABB LUMMUS CREST INC, Bloomfíeld, US 
(72)BARCHAS Kenneth Richard, HICKEY 

Thomas Peter 
(54) Sposób oddzielania gazów krakowych 
(57) Sposób odzyskiwania wodoru z wycieku krakowego 

(11), w którym wyciek krakowy (11) spręża się (12, 18, 24, 30, 
38), a następnie co najmniej część wodoru oddziela się z wycie-
ku krakowego przed chłodzeniem (60) wycieku krakowego w 
celu usunięcia niskowrzących składników. Oddzielanie wodoru 
wykonuje się przez przepuszczenie wycieku krakowego przez 
co najmniej jedną membranę półprzepuszczalną (40, 42). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)930119 PCT/EP93/00109 5(51)B02C 18/00 
(87)93 07 22 WO 93/13859 PCT Gazette nr 18/93 
(31)P 42 01380.1 (32)92 0120 (33)DE 
(71) TAS TECHNISCHER ANLAGEN SERVICE 

GMBH, Recklinghausen, DE 
(72) BENNECKENSTEIN Erika 
(54) Urządzenie do przechwytywania materiału roz-

drabnianego 
(57) Wynaiazek dotyczy urządzenia do materiału rozdrob-

nionego, zwłaszcza rozdrobnionych banknotów, z otwartym od 
góry workiem(3) dla materiału rozdrobnionego, umieszczone-
go w zbiorniku wychwytującym (2) urządzenia rozdrabniające-
go. Aby przy tego rodzaju urządzeniu uprościć manipulowanie 
workiem i uniknąć zabrudzenia w obszarze urządzenia roz-
drabniającego i drogi transportowej materiału rozdrobnionego, 
wynalazek proponuje, że worek (3) jest ukształtowany jako 
część wyrzucana i w swoim otworze posiada uchwyt (4), który 
jest ustalany w elemencie ustalającym, umieszczonym w ob-
szarze otworu wylotowego urządzenia rozdrabniającego, przy 
czym nie tylko uchwyt (4) ale także element ustalający posiada 
odpowiadające otwory przelotowe dla materiału rozdrobnione-
go. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(86)930122 PCT/US93/00171 5(51)B03C3/14 
(87)93 08 05 WO 93/14875 PCT Gazette nr 19/93 
(31)07/826.302 (32)92 0124 (33)US 
(71) U.S.ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, Washington, US 
(72) PLAKS Norman, SEDMAN Charles B. 
(54) Wzmożenie odpylania elektrostatycznego po-

przez elektrostatycznie zwiększoną filtrację 
tkankową 

(57) Odpylacz elektrostatyczny zawiera mnogość sekcji (12, 
14) zbiorczych wyposażonych w równoległe płyty (28,30) zbior-
cze wyznaczające linie przepływu gazu pomiędzy nimi, oraz 
sekcję filtra workowego, która składa się z mnogości równole-
głych, wydłużonych worków filtra. Mnogość przewodów wyła-
dowania koronowego do ładowania zawiesiny pyłowej w gazie 
wchodzącym do sekcji fiitra, umieszczona jest równolegle do 
worków filtra i pomiędzy nimi. Zarówno worki filtra jak i przewody 
wyładowania koronowego w obrębie sekcji filtra workowego 
osadzone są na tej samej płycie. Gaz płynie z zewnątrz worków 
filtra do wewnątrz i wychodzi przez otwory w płycie podtrzymu-
jącej. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)921112 PCT/US92/09658 5(51)B26B 21/54 
(87)93 05 27 WO 93/09921 PCT Gazette nr 13/93 
(31)793.027 (32)911115 (33)US 
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US 
(72) TROTTA Robert A., HAHN Steve Syng-Hi, 

MADEIRA John, CHOU Chong-Ping Peter, 
BROOKS Lamar Eugene 

(54) Układ do golenia 
(57) Układ do golenia (10) z elementem ostrzowym (16) 

ma krawędź tnącą (18) o kształcie klinowym, określonym 
przez główne powierzchnie boczne, między którymi kąt 
wewnętrzny wynosi 10-17°C w obszarze czterdziestu mikro-
metrów od krawędzi tnącej (18). Ostrze (16) jest zamonto-
wane pomiędzy powierzchniami (14, 26) kontaktującymi 
się z naskórkiem, prowadzącą i prowadzoną, tak, że kąt 
styczny ostrza jest mniejszy niż 20°C i wewnętrzna powie-
rzchnia główna ostrza (16) umieszczona jest pod kątem 
większym niż 150°C względem linii odniesienia, która prze-
chodzi od krawędzi tnącej (18) ostrza (16) do punktu kon-
taktującego się z naskórkiem następnego przed krawędzią 
ostrza. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(86)921223 PCT/DK92/00395 5(51)B29C67/22 
E04C2/26 

(87)93 07 08 WO 93/12922 PCT Gazette nr 16/93 
(31)2080/91 (32)9112 30 (33)DK 
(71)BRASILPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES LDA, Madeira, PT 
(72)DAHLErik 
(54) Element budowlany i sposób oraz urządzenie 

do wytwarzania elementów budowlanych z za-
stosowaniem jonizacji i ultradźwięków 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania elementu budowlanego 
składającego się z jednego lub więcej wypełniaczy i rozszerza-
jącego się spoiwa, np. pieniących się polimerów, w którym zop-
tymalizowano procentową zawartość różnych rozmiarów ziaren 
jednego lub więcej użytych wypełniaczy, tzn. rozważono ciasne 
upakowanie i minimalną porowatość. Idealne rozmieszczenie 
składników wypełniaczy otrzymano przez intensywne mieszanie 
mechaniczne wspomagane działaniem jonizacji. Powierzchnie 
wypełniaczy są powleczone natryskowo spoiwem zjonizowa-
nym z przeciwnym znakiem, przy czym składniki wypełniaczy 
są przy ciągłym mieszaniu unieruchamiane w końcu za pomocą 
spoiwa. Odpowiednią dawkę mieszaniny wystawia się na me-
chaniczne sprężanie przy formowaniu w regularnych urządze-
niach wibracyjnych a końcową aktywację i utwardzanie spoiwa 
uzyskuje się przez działanie ultradźwiękami. Przedmiotem zgło-
szenia są również urządzenia do wytwarzania elementów bu-
dowianych według powyższego sposobu. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/GB93/00177 5(51)B32B3/30 
(87)93 08 05 WO 93/14928 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9201880.3 (32)92 0129 (33)GB 
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(71) JONES Heien Marjorie Meredith, London, 
GB 

(72) RASMUSSEN Ole-Bendt 
(54) Warstwy laminowane 
(57) Krzyżowy laminat z dwóch foíii, z których każda jest 

jednoosiowo lub nierównoważnie dwuosiowo zorientowana, przy 
czym folie są tak umieszczone, że główne osie zorientowania 
krzyżują się jed na z drugą/etapy 1 do 3/, jest obrabiany w procesie 
kalandrowania, w którym powstają żebra w kierunku obróbki, 
które są grubsze niż arkusz pomiędzy żebrami i które mają 
konfigurację, która nadaje zwiększoną odporność na zginanie 
po iinii prostopadłej do żebra. Żebra są utworzone przez połą-
czenie przejścia pomiędzy rowkowanymi rolkami /etapy 4 i 6/, 
których rowki zawierają nachylone ściany na przeciwległych 
rowkach, pomiędzy którymi jest ściskany materiał laminatu, 
podłużne rozciąganie /etap 5/ i obróbka cieplna /etap 10/. W 
zalecanym procesie przełożona warstwa dwóch laminatów krzy-
żowych jest poddawana kolejno przejściu pomiędzy pierwszym 
zestawem rowkowanych rolek /etap 4/, podłużnemu rozciąga-
niu /etap 5/ i przejściu przez drugi zestaw rowkowanych rolek 
/etap 6/, w którym pofalowania wytwarzane w pierwszym zesta-
wie rolek są zgrywane z drugim zestawem rowkowanych roiek, 
po czym następuje obróbka cieplna /etap 10/, na przykład 
poprzez proces prasowania. Następnie krryżowa warstwa prze-
łożona jest chłodzona /etap 11/ i rozdzielana na dwa laminaty 
krzyżowe /etap 12/. 

(44 zastrzeżenia) 

Al(86)930128 PCT/GB93/00183 5(51)B32B5/24 
A47G9/02 
A47G9/08 

A41D 31/00 
A01K13/00 
A47C 21/06 

(87)93 08 05 WO 93/14929 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9202344.9 (32)92 02 04 (33)GB 
(75) WALKER John, Birtle, GB 
(54) Struktura osłaniająca 
(57) Struktura osłonowa (2) obejmuje folię barierową wyko-

naną z tworzywa sztucznego przepuszczalnego dla gazów i par. 
Warstwa termiczna (G) może występować na co najmniej jednej 
powierzchni folii barierowej. Struktura osłaniająca (2) zapewnia 
ochronę przed poplamieniem (zanieczyszczeniem), a jednocześ-
nie - bez konieczności wprowadzania otworów wentylacyjnych -
wyeliminowane jest pocenie się i dyskomfort użytkownika. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(8ó)921229 PCT/SE92/00897 5(51)B61H 15/00 
F16D 65/38 

(87)93 08 05 WO 93/14965 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9200180-9 (32)92 0122 (33)SE 
(71) SAB WAB CO HOLDINGS B.V., 

Heerhugowaard, NL 
(72) KARLSSON U n o 

(54) Element końcowy kompensatora luzu pojazdu 
szynowego 

(57) Element końcowy, czyli głowica pierścieniowa (1) kom-
pensatora luzu osiowego, połączona na obwodzie z tuleją (2) 
kompensatora osadzona jest na mającej możliwość wykonywa-
nia ruchów obrotowych i osiowych rurze (3). Element końcowy 
zaopatrzony jest w wewnętrzny obwodowy rowek (4) połączony 
z przestrzenią zewnętrzną pewną liczbą kanałów wychodzących 
na ściankę czołową (1 ') elementu końcowego, służących do 
umożliwienia swobodnego wydostania się do otoczenia wody 
zbierającej się w rowku. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(86)930113 PCT/NO93/00009 5(51)B65B 17/02 
B65B 21/00 

(87)93 07 22 WO 93/13987 PCT Gazette nr 18/93 
(31)920171 (32)92 0 1 1 4 (33)NO 
(71) NORPAPP INDUSTRI A/S, Baerums Verk, 

N O 
(72) G R A N B A K K E N Tore, S K O G L Y Erik Harald 

(54) Urządzenie i sposób zakładania na butelki 
uchwytów listwowych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tyrn, że zaopatrzone jest 
w zasobnik z arkuszami stanowiącymi kartonowe półwyroby, z 
pewną liczbą połączonych ze sobą pionowych prętów (1) dosto-
sowanych do wpuszczenia od góry w otwory wykrojone w listwie 
nośnej, w wyciągacz (2), który wysuwa listwy nośne z zasobnika 
półwyrobów kartonowych i przenosi je do urządzenia zaginają-
cego, w skład którego wchodzi zaginacz boków zaginający 
boczne klapki listwy nośnej ku górze, przy dociskaniu kartonu 
do dopasowanego kształtem tłocznika (5), przy czym na dnie 
zaginacza (3) boków znajdują się zaostrzone elementy (4), które 
wstępnie nakłuwają otwory na butelki, zaginacze wierzchnie (6a, 
6b), zaginające klapki górne wokół tłocznika (5), urządzenie 
zaciskowe (8), które wprowadza zagięte w ostateczny kształt 
listwy nośne w bok, do przytrzymywacza klapek (7), wypychacz 
(3) zsuwający gotowe zagięte listwy nośne z tłocznika (5) do 
wnętrza zespołu zawiasowo zainstalowanych k'apek nośnych 
(10) stanowiska dociskowego oraz płyta dopychająca (11} s która 
dociska listwy nośne od góry nasuwając je na butelki. Opisany 
został również sposób zakładania na butelki uchwytów üstwo-
wych. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(86)930120 PCT/EP93/00122 5(51)B65B25/02 
B65B 25/06 
A22C7/00 

(87)93 08 05 WO 93/14977 PCT Gazette nr 19/93 
(31)P 42 01863.3 (32)92 0124 (33)DE 
(71) RUHLE Marlene, Grafenhausen, DE 
(72) RUHLE Claus-Dieler 
(54) Urządzenie do opakowywania produktów mięs-

nych 
(57) Urządzenie służy do opakowywania produktów mięs-

nych w elastyczne opakowanie, zwłaszcza w siatkę. 
Ma ono mechanizm do napinania i utrzymywania opa-

kowania w stanie otwartym, za pomocą którego siatka lub po-
dobne opakowanie może być tak daiece rozciągnięta, że można 
wsunąć w nią porcję mięsa, a następnie może byń ona wraz z 
ią porcją mięsa zsunięta z elementu napinającego. 

Mechanizm dc napinania, opakowania i utrzymywania 
gc wstanie otwartym ma umocowany nastale wysięgnik (4) na 
opakowywany produkt mięsny i przyporządkowany temu wy-
sięgnikowi, ruchomy element napinający (6), 

Element napinający (6) może zmieniać swoją odległość 
od wysięgnika (4) dzięki ręcznemu napędowi z dźwignią kątową 
(10) iub podobnemu. 

W celu naciągnięcia siatki lub podobnego elastycznego 
opakowania element napinający może zostać przemieszczony 
w pobuże wysięgnika (4), a następnie, w celu jej rozciągnięcia, 
może zostać przemieszczony w położenia napinania, 

(14 zastrzeżeń) 

Al(86)930119 PCT/US93/0Q398 5(51)B65D 50/04 
(87)93 08 05 WO 93/14989 PCT Gazette nr 19/93 
(31)07/826.747 (32)92 Ol 28 (33)US 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) HAMILTON Peter Worthington, DÏRKSING 

Robert Stanley, ODER Reuben Earl 
(54) Wygodna dla dorosłych, trudna w dostępie dla 

dzieci nasadka na pojemnik stosowany do prze-
chowywania materiałów potencjalnie niebez-
piecznych 

(57) Nasadka (100) do pojemnika stosowanego do przecho-
wywania i dozowania potencjalnie niebezpiecznych materiałów, 
na przykład leków w tabletkach Subtym podobnych, jest trudna 
do otwarcia przez dzieci, lecz łatwootwieralna da dorosłych, 
nawet dorosłych ze zmniejszoną sprawnością manualną rąk 
i/lub palców. 

W szczególnie korzystnym wykonaniu nasadka zaopa-
trzona jest w część szyjkową z pierścieniem gwintowanym, 
jednolicie ukształtowanym kołowym pierścieniem języczkowym, 
czyli kcłnierzam (5), wzesadzie koncentrycznym względem pier-
ścienia gwintowanego, i w zamknięcie (2), które zamocowane 
jest rozłącznie na pierścieniu gwintowanym za pomocą pasują-
cych do siebie gwintów. 

Korzystne jest, jeżeii pierścień języczkowy, czyli koł-
nierz, zawiera parę sprężyście odkształcanych języczków wci-
skowych (7) zaopatrzonych w pionowe przedłużenia, które 
zaczepiają o zapadki blokujące na zewnętrznej powierzchni 
osłony zamknięcia przy całkowitym założeniu zamknięcia na 
część szyjkową. Aby zdjąć zamknięcie należy wcisnąć preeciwiegłe 
języczki wciskowe (7) przed przyłożeniem odkręcającego momentu 
obrotowego do zamknięcia, tak aby rozsprząc przedłużenia języcz-
ków wciskowych I zapadki blokujące na zamknięciu, W szczególnie 
korzystnym wykonaniu część szyjkowa (1) nasadki o utrudnionym 
dostępie dla dzieci jest kształtowana jednolicie z pojemnikiem w 
ostatecznym układzie, bez potrzeby stosowania dodatkowych opera-
cji montażu iub kształtowania. Opisano również sposoby wytwarzania 
nasadki ś opakowań z jej wykorzystaniem. 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(86)921218 PCT/RE92/00054 5(51)B65D 75/36 
(87)93 07 22 WO 93/14003 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9200034 (32)92 0115 (33)BE 
(75) DEKEYSER Michel, Pepingen, BE 

(54) Opakowanie do odmierzonych porcji substan-
cji papkowatej i sposób wytwarzania opakowa-
nia do odmierzonych porcji substancji 
papkowatej 

(57) Opakowanie składasię z dwóch arkuszy (1,2) nałożonych 
na siebie, spojonych razem, którego pierwszy formowainy arkusz 
(1) posiada dla każdej porcji kontrolowane odkształcenie poza 
powierzchnią styku dwóch arkuszy, o kształcie komory tworząc 
pewną odmierzoną przestrzeń (4) do przyjmowania porcji sub-
stancji papkowatej.Opakowanie posiada również przewód (5) od-
prowadzający dla porcji substancji papkowatej, otwarty na jednym 
końcu (6) i otwierający się na drugim końcu do komory, jak 
również giętką membranę (8) tworzącą zamknięcie, które od-
dziela komorę od kanału i które w strefie kanału jest połączone 
z pierwszym arkuszem (1), VJ którym jest komora. Opakowanie 
zasadniczo charakteryzuje się tym, że w miejscu przewodu (5) 
odprowadzającego, pierwszy i drugi arkusz (1, 2) są pozbawio-
ne odkształcenia podczas spajania i tym, że przewód (5) odpro-
wadzający jest utworzony przez strefę nie spajaną, o kształcie 
korytarza, rozciągającego się między pierwszym arkuszem (1) 
posiadającym komorę a drugim arkuszem (2). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(86)921027 PCT/EP92/02452 5(51)B65D90/02 
(87)93 06 10 WO 93/11060 PCT Gazette nr 14/93 
(31)G 9115 081.7 U (32)9112 04 (33)DE 
(71) PÖSCHEL Günter, Augsburg, DE 
(72) PÖSCHEL Günter, POSCHNER Christine 
(54) Kontener 
(57) Kontener według wynalazku jest samonośny, zamknię-

ty, z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami, mający 
izolującą strukturę warstwową, bez mostków cieplnych, wyko-
nany jako jednolita struktura, której dno, pokrywa i ściany (2) nie 
są wytwarzane oddzielnie, którego włókna nośne w zależności 
od rozkładu naprężeń są rozmieszczone z uwzględnieniem 
rodzaju włókien, ich ilości i kierunku w całej strukturze sandwi-
czowej, która po zaopatrzeniu w odpowiednie agregaty jest 
samojezdna i z agregatem chłodniczym lub bez niego. 

(18 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(86)930119 PCT/NL93/00018 5(51)C02F3/06 
(87)93 08 05 WO 93/15024 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9200201 (32)92 02 04 (33)NL 
(71) PAQUES B.V., B A Balk, NL 
(72) VELLINGA Sjoerd Hubertus Józef 
(54) Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków 
(57) Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków zawiera 

zbiornik reaktora (1) przeznaczony do odbierania materiału 
nośnego. Biomasa ma zdolność do przywierania do tego mate-
riału. Zbiornik reaktora ma wlot (2) wody nieoczyszczonej i wylot 
(3) wody oczyszczonej. Pewna liczba modułowych zbiorników 
(4) połączonych ze sobą, przez które materiał nośny może być 
rozdzielany, jest umieszczona w zbiorniku reaktora. Te moduło-
we zbiorniki mogą być pojedynczo wstawiane i usuwane z 
reaktora. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(86)930201 PCT/GB93/00211 5(51)C02F 11/12 
C02F3/28 
C05F7/00 

(87)93 08 05 WO 93/15026 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9201973.6 

9213782.7 
(32)92 01 30 

92 06 29 
(33)GB 

GB 
(71) CHEMRING GROUP PLC, Fareham, GB 
(72) GRANT Roy Arthur 
(54) Sposób obróbki ścieków 
(57) Sposób obróbki ścieków, takich jak nietraktowane ście-

ki biologiczne, obejmuje odstojnik podstawowy (1), w którym 
stałe ciała szlamu są osadzane i oddzielane od ciekłej frakcji 
szlamu, a następnie kierowane do fermentatora (2), gdzie fermen-
tację beztlenową, w ceiu otrzymania szlamu fermentowanego i 
biogazu. Fermentowany szlam odwadnia się, a ciekłą frakcję 
szlamu i ciekły składnik odwodnionego szlamu fermentowanego 
przesyła się do zbiornika szlamu aktywnego (6). Otrzymane stałe 
sziamy aktywowane zatęża się przez osadzanie, odwadnianie i 
fiokulowanie w warunkach alkalicznych i kwaśnych. Otrzymane 
kwaśne, aktywowane ciała stałe zobojętnia się uprzednio i prze-
syła do urządzenia mieszającego i suszącego (5), w którym 
miesza się ciała stałe z fermentowanym szlamem i suszy się, 
stosując biogaz jako paliwo. 

(20 zastrzeżeń) 

Al (86)93 0107 PCT/US93/00105 5(5l)C03C 3/062 
C09K3/00 

(87)93 07 22 WO 93/14039 PCT Gazette nr 18/93 
(31)817.885 (32)92 0107 (33)US 
(71) DEN-MAT CORPORATION, Santa Maria, 

US 
(72) CHADWICK Thomas C. 

(54) Szkliwa zawierające dające się ługować jony 
fluorkowe i zawierający je cement dentystyczny 

(57) Ujawniono szkliwo zawierające tlenek baru, stanowiące 
źródło dającego się ługować jonu fluorkowego, które może 
wchodzić w skład cementu dentystycznego, który po utwardze-
niu jest nieprzepuszczalny dia promieni rentgenowskich i pół-
przeźroczysty. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(86)921215 PCT/GB92/02323 5(51)C07C255/39 
C07C255/38 
C07C 253/30 

(87)93 07 08 WO 93/13053 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127355.7 (32)9112 24 (33)GB 
(71) ZENECA LIMITED, London, GB 
(72) CLEUGH Ernest Stephen, MILNER David 

John 
(54) Sposób izomeryzacji 
(57) Sposób otrzymywania izomeru związku o wzorze ogól-

nym R - CH (CN) - R' w którym każda R i R' może oznaczać 
dowolny rodnik organiczny połączony bezpośrednio lub po-
przez heteroatom z atomem węgla, do którego przyłączona jest 
grupa cyjanowa, pod warunkiem, że co najmniej jeden z R i R' 
zawiera co najmniej jeden dający się rozdzielić na izomery 
ośrodek chiralny trwały w warunkach procesu lub modyfikację 
racemiczną zawierającą izomer i jego enancjomer; obejmuje 
etap traktowania epimeru izomeru lub racematu zawierającego 
epimer i enancjomer epimeru, w roztworze w polarnym rozpusz-
czalniku organicznym, lub w zawiesinie w ciekłym polarnym 
rozcieńczalniku organicznym, w którym epimer lub racemat są 
częściowo rozpuszczalne, źródłem jonów cyjankowych, pod 
nieobecność zasady, przy czym izomer lub modyfikacja racemi-
czną zawierająca izomer i jego enancjomer są mniej rozpuszczal-
ne w rozpuszczalniku lub rozcieńczalniku niż epimer izomeru ub 
racematu zawierającego epimer izomeru i enancjomer epimeru, 
odpowiednio. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)921223 PCT/GB92/02387 5(51)C07C257/14 
A61K 31/155 
C07C 257/16 
C07C 323/58 

(87)93 07 08 WO 93/13055 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127376.3 (32)9112 24 (33)GB 
(71) THE WELLCOME FOUNDATION 

LIMITED, London, GB 
(72) BEAMS Richard Mansfield, HODSON 

Harold Rrancis, PALMER Richard Michael 
John 

(54) Pochodne amidyny 
(57) Ujawniono pochodne amidyny o wzorze (I) 

i ich sole, oraz farmaceutycznie dopuszczalne estry i 
amidy, w którym: R1 oznacza grupę alkilową C i-s o prostym lub 
rozgałęzionym łańcuchu, C2-8 aikenyiową, C2-6 alkinylową, C3-6 
cykîoalkilowa lub C3.6 cykioaikilo C1-8 alkilową; Q oznacza 
grupę aikiienową, aikenylenową lub aikinylenową mającą 3 do 
S atomów węgla, i Wora może- być ewentuainie podstawiona 
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przez jedną ub więcej grupę C1-3 aikiiową; grupę o wzorze 
-(CH2)pX (CH2)q-, w którym p oznacza 2 lub 3, q oznacza 1 lub 
2 i X oznacza S(O)X gdzie x oznacza 0,1 lub 2, O lub NR2 gdzie 
R2 oznacza H lub grupę C1-6 alkilową; lub grupę o wzorze 
-(CH2)rA (CH2)S-, w którym r oznacza 0, 1 lub 2, s oznacza 0, 1 
lub 2 i A oznacza 3 do 6 członowy pierścień karbocykliczny lub 
heterocykliczny, który może być ewentualnie podstawiony 
przez jeden lub więcej odpowiednich podstawników takich jak 
grupa Ci-e alkilowa, C1-6 alkoksylowa, hydroksylowa, chloro-
wiec, nitrowa, cyjanowa, trifluoro C1-6 alkilowa, aminowa, C1-0 
alkiloaminowa lub diCi-a alkiloaminowa oraz zawierające je 
farmaceutyczne preparaty. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)930114 PCT/EP93/00070 5(51)C07C257/18 
A61K31/155 
C07D 311/22 
C07D 213/78 
A61K31/35 
A61K31/44 

(87)93 08 19 WO 93/16036 PCT Gazette nr 20/93 
(31)P 42 03 201.6 (32)92 02 05 (33)DE 

P 42 24 289.4 92 07 23 DE 
P 42 44 241.9 9212 24 DE 

(71)BOEHRINGER INGELHEIM KG, 
IngeJheim, DE 

(72) ANDERSKEWITZ Ralf, SCHROMM Kurt, 
RENTH Ernst-Otto, HIMMELSBACH 
Frank, BIRKE Franz, FÜGNER Armin 

(54) Nowe pochodne amidyny, ich wytwarzanie i za-
stosowanie jako środki lecznicze o działaniu 
antagonistycznym wobec LTB 4 

(57) Związki o wzorze (I) można wytwarzać konwencjonalny-
mi metodami i stosować leczniczo w zwykłych preparatach 
galenowych. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(86)921214 PCT/EP92/02887 5(51)C07C401/00 
A61K31/59 

(87)93 06 24 WO 93/12081 PCT Gazette nr 15/93 
(31)P 41 41 746,1 (32)9112 13 (33)DE 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) NEEF Günter, STEINMEYER Andreas, 

KIRSCH Gerald, SCHWARZ Katica, 
THIEROFF-EKERDT Ruth, WIESINGER 
Herbert, HABEREY Mariin 

(54) 20-metyîo-podstawione pochodne witaminy D 
(57) Opisano nowe, 20-metyo-podstawione pochodne wita-

miny D o ogólnym wzorze , w którym R1 oznacza atom wodoru, 
grupę hydroksylową lub grupę aikanoiloksylową o 1-12 ato-

mach węgla bądź grupę henzoiioksylową, R2 oznacza atom 
wodoru lub grupę aikanoilową o 1-12 atomach węgla bądź 
grupę benzoilową, a R3 oznacza nasycony lub nienasycony, 
prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik węglowodorowy o 
co najwyżej 18 atomach węgla, kióty ewentualnie przedzielony 
i/lub podstawiony jest przez jedną lub więcej struktur karbocykli-
cznych (przez rodnik lub rodniki Ccj-io-eykloalkilowe lub cykloalke-

nylowe, ostatnie zaś o co najwyżej 2 wiązaniach podwójnych), 
który ewentualnie podstawiony jest jedną lub więcej grupami 
hydroksylowymi, grupami keto, grupami aminowymi i/lub jed-
nym lub więcej atomami chlorowca oraz ewentualnie wykazuje 
jeden lub więcej atomów tlenu, siarki i/lub azotu (w postaci > 
NH) jako mostkowo łączący(e) człon(y) w rodniku węglowodo-
rowym, i opisuje się sposób wytwarzania tych związków. Te 
nowe związki wykazują w porównaniu z kalcytriolem silnie po-
lepszone pobudzanie różnicowania komórek (HL-60) i są odpo-
wiednie do wytwarzania leków. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(86)930121 PCT/US93/00501 5(51)C07D209/08 
C07D 209/10 
C07D 209/18 
C07D 209/30 
C07D 209/32 
C07D 401/04 
A01N43/38 
A01N 43/40 

(87)93 08 05 WO 93/15049 PCT Gazette nr 19/93 
(31)07/823,635 (32)92 0122 (33)US 

07/987.854 9212 09 US 
07/991.617 9212 31 US 

(75) PALLOS Ferenc M., Walnut Creek, US 
MATHEWS Christopher J., San Francisco, US 

(54) Nowe N-aryloindoie i ich zastosowanie jako 
środków chwastobójczych 

(57) Wynalazek dotyczy podstawionych N-aryloindoli, spo-
sobu ich wytwarzania oraz ich zastosowania jako substancji 
chwastobójczych. W szczególności wynalazek dotyczy podsta-
wionych N-aryloindoli o wzorze 

w którym: R oznacza wodór, chlorowiec, nitro, cyjano, 
alki, alkoksy, alkenyloksy, alkinyloksy, aikoksyalkil, karbonyloalko-
ksy, alkoksyalkoksy, cyjanoalkoksy, benzyloksy, aikoksykarbonyio-
alkoksy, alkilokarbonyloalkoksy, chSorowcoalkii, hydroksyaikil, 
formy, azydo, karboksy I jsgo sols, COOalkil, amino, podstawio-
ną grupę aminową, w której podstawnikami są alkii, alkoksy, 
hydroksy, formyl, alkilokarbonyl« podstawiony aikilokarbonyl 
podstawiony przez karboksy iub aikoksykarboksy, alkilosulfo-
nyl, chlorowcoalkllosulfony, aminokarbonyl, /di/akioaminokar-
bonyi, alkoksykarbonylj alkoksyalkil, hydroksykarbonyloaikii, 
alkoksykarbonyloalkil, aminoi/di/aikiloamino, karboksyamido, pod-
stawiony karboksyamid, w którym podstawniki wybrano są z 
grupy takiej jak alki, aíkšíosuííonyl, i chlorowcoalkuosulfonyl, 
suifor.amido, gdzie N jest podstawiony przez wodór i/lub alkii, 
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YR4, gdzie Y oznacza O i 3(0)™, a R4 oznacza wodór, alkil, 
chlorowcoalkil, cyjanoalkil, alkoksykarbonyioalkil, hydroksykar-
bonyloalkil i aminokarbonyloakii, gdzie N jest podstawiony przez 
wodór i/iub alkil, n oznacza O do 4, a rn oznacza O do 2, R1 oznacza 
wodór, alki, chlorowiec, cyjano, chlorowcoalkil, alkosky i karbo-
ksy oraz jego sole i estry, q oznacza O lub 2, X oznacza wodór, 
chlorowiec, cyjano, nitro, aikilotio, alkiiosuSfinyl, alkiiosulfonyl i 
alkosky, k oznacza Q lub 2, Z oznacza N i C-R2, gdzie R2 oznacza 
wodór, chlorowiec.chlorowcoalkil, cyjano, nitro, aikilotio, alkilo-
sulfinyl.alkiiosulfonyl i alkoksy, R3 oznacza wodór, chlorowcoal-
kii, chlorowcoaikoksy, cyjano, chlorowiec i SOyR5, przy czym R5 

oznacza alkil lub chlorowcoalkil, a y oznacza 0,1 lub 2, i ich soli 
dopuszczalnych w rolnictwie. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)921006 PCT/US92/08306 5(51)C07D209/16 
C07D 401/12 
C07D 403/06 
C07D 403/12 
C07D 413/12 
C07D 417/12 
C07D 473/34 
A61K 31/40 

(87)93 06 10 WO 93/11106 PCT Gazette nr 14/93 
(31)796.744 (32)911125 (33)US 
(71) PFIZER INC, Nowy Jork, US 
(72) MACOR John E. 
(54) Pochodne indolu 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze 

X oznacza O, NH lub S, każdy A, B, D, E i F oznacza 
niezależnie C, N, O lub S, każdy Ffe, R3, R4, R5 i R6 oznacza 
niezależnie atom wodoru, Ci do CÔ alkśl, aryl, C i do C3 alkiio-
aryl, chlorowiec, grupę cyjanową, nitrową, -NRyRa, -(CHsJmORg, 
-SR9, -SO2R9, -SO2NR7R8, -NR7SO2R8, -NR7CO2R9, -NR7COR9, 
-CONR?Re iub -COSRB, jeden z R2 i R3, R3 i R4, R4 i Rs, albo R5 
i Rs mogą być razem wzięte tworząc pięcio- do siedmio-człono-
wy pierścień alkiiowy, ~ześcio-członowy pierścień arylowy, pię-
cio- do siedmio-człenowy pierścień heteroalkllowy mający 1 
heteroatom z N, O lub S albo pięcio- do sześcio- członowy 
pierścień heteroarylowy mający 1 lub 2 heteroatomy z N, O lub 
S, każdy R7 i Ra oznacza niezależnie wodór, Ct do Ce alkïi, 
-{CHgJq Rio, Ci do C3 alkilo-aryl, aryl ub mogą być razem wzięta 
tworząc cztero- do sześcio-członowy pierścień, R9 oznacza wo-
dór, Ci do C6 alki, Ci do C.3 aikilo-aryl, %xy\ Sub -(CH^)wRi 1, każdy 
R10 i Ri 1 oznacza niezależnie -OH, -ORi2, -OC^Ri?, -CONHR12 iub 
grupę cyjanową, R12 oznacza atom wodoru, Ci do Ce alkil, aryl 
iub Ci do C6 alküo-ary, R13 oznacza atom wodoru, -ORu lub 

-NHCOR14, R14 oznacza C i do Ca alkil lub C i do C3 alkilo-aryl, 
n jest 0,1 lub 2, m jest 1, 2 lub 3, q jest 2, 3 lub 4. w jest 2, 3 lub 
4, powyższe grupy arylowe i ugrupowania arylowe powyższych 
grup aikilo-arylowych oznaczają niezależnie fenyl lub podsta-
wiony fenyl, przy czym ten podstawiony fenyl może być podsta-
wiony jednym do trzema Ci do C4 alkiiami, atomami chlorowca, 
grupami hydroksylowymi, cyjanowymi, karbonamidowymi, ni-
trowymi i Ci do C4 aikoksylowymi, a linia przerywana oznacza 
ewentualne wiązanie podwójne, i ich dopuszczalne farmaceu-
tycznie sole. Związki te są użytecznymi psychoterapeutykami i 
są silnymi agonistami serotoniny (5-HTi), więc mogą być uży-
wane w leczeniu depresji, niepokoju, zaburzeń łaknienia otyło-
ści, nadużywania leków, bólu głowy, migreny, bólu i przewlekłego, 
napadowego, połowicznego bólu głowy i bólu głowy związanego 
z zaburzeniami naczyniowymi i innych chorób wynikających z 
niedoboru serotonergicznego przenoszenia nerwowego. Związki 
te mogą również być używane jako centralnie działające środki 
przeciw nadciśnieniu i rozszerzające naczynia. 

(30zastrzeżeń) 

Al(86)921124 PCT/US92/09929 5(51)C07D 211/56 
C07D 213/73 
C07D 213/74 
C07D 213/75 

(87)93 06 10 WO 93/11110 PCT Gazette nr 14/93 
(31)800.667 (32)911127 (33)US 
(71) PFIZER INC, New York, US 
(72) GODEK Dennis Michael, RUGGERI Sally 

Gut, ROSEN Terry Jay, WINT Lewin T. 
(54) Sposób wytwarzania podstawionych piperydyn 
(57) Ujawniono nowe sposoby wytwarzania i rozdzielania na 

izomery optyczne podstawionych piperydyn o wzorze I 

i związków pokrewnych, jak również nowych związków 
pośrednich, stosowanych w tych sposobach. 

(53 zastrzeżenia) 

Al(86)921218 PCT/EP92/02946 5(51)C07D 213/30 
A61K31/44 

(87)93 06 24 WO 93/12089 PCT Gazette nr 15/93 
(31)810.214 (32)911219 (33)US 
(71) MERZ + CO GMBH & CO, Frankfurt/Main, 

DE 
(72) GOLD Markus R., JARGLIS Panayiotis, 

JUNGLAS Heinz, LEIMNER Juergen, 
PETERI Dezsoe, QUACK Guenter P., 
STROHMEÏER Josef, WULFROTH Petra M. 

(54) Nowe związki BHT eterowe i ich zastosowanie 
jako leków hipolipidcmicznych i przeciwmiaż-
dżyeowyeh 

(57) Przedmiotem wynalazku są farmaceutycznie aktywne 
etery BHT-omega-pirydyiowe wybrane ze związków etero-BHT-
omega -pirydylowyeh o wzorze (), w którym -3-Pyr = (a), w 
którym m - 1, 3, dla m = 1, Z = 6 - 9, dla m « 3, 2 = 5 - 1 1 , 
suma (L) = m + n + t {dla tlenu), w którym wiązanie między 
dwoma atomami węgla grupy (CHp)n najbliższe pierścienia piry-
dyny jest wiązaniem pojedynczym, podwójnym iub potrójnym, a 
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p oznacza liczbę 0, 1 lub 2, zależnie od typu wiązania, ich 
farmaceutyczni© dopuszczalne sole addycyjne z kwasami i spo-
sób zwalczania nimi lipidemii i miażdżycy. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(86)92 09 01 PCT/US92/07466 5(51)C07D 213/65 
C07D 401/12 
A61K31/44 

(87)93 04 01 WO 93/06085 PCT Gazette nr 9/93 
(31)07/762.710 (32)910919 (33)US 

07/790.931 91 11 12 US 
07/809.593 911218 US 
07/932.869 92 08 20 US 

(71) SMITHKLINE BEECHAM 
CORPORATION, Philadelphia, US 

(72) CHAMBERS Pamela Anne, DAINES Robert 
A, JAKAŚ Dalia R., KINGSBURY William 
D.,PENDRAKIsrail 

(54) Związki 
(57) Przedmiotem wynalazku są pewne związki zawierające 

podstawioną grupę piry dylową połączoną z podstawioną grupą 
feny Iową łańcuchem zawierającym grupę alkilową lub hetero-
atom oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób wywołanych 
przez lub związanych z leukoirionami, w szczególności z ieuko-
trienem B4. Ich przydatność polega na działaniu aniagonistycz-
nym wobec ieukotrienów. 

(47 zastrzeżeń) 

Al(86)921212 PCT/EP92/02900 5(51)C07D 217/04 
C07D 217/18 
C07D 217/20 
A61K31/47 

(87)93 07 08 WO 93/13073 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127306.0 (32)9112 23 (33)GB 
(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 

GB 
(72) KOZLÍK Antonin, SARGExNT Bruce Jeremy, 

NEEDHAM Patricia Lesley 

(54) Środki terapeutyczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki tetrahydroizochinoii-

nowe o wzorze I 

oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, gdzie Ri 
oznacza jeden lub więcej podstawników wybranych z grupy obej-
mującej atom wodoru, chlorowca, hydroksyl, alki (ewentualnie 
podstawiony grupą hydroksylową), alkoksyl, grupę alkilotio, gru-
pę alkilosuifinylową, grupę alkilosuifonylową, grupę nitrową, cyja-
nową, poiichiorowcoaikil, poiichiorowcoalkoksyl, fenyl 
(ewentualnie podstawiony jednym lub kiikoma podstawnikami 
chlorowcowymi, alkilowymi iub aikoksylowymi), lub Ri oznacza 
ewentualnie alkiiowany karbamoil; R2 oznacza grupę alifatycz-
ną ewentualnie podstawioną grupą hydroksylową lub alkoksy-
lową; E oznacza łańcuch alkilenowy, ewentualnie podstawiony 
jedną lub kilkoma grupami alkilowymi; G oznacza fenyl iub fenyl 
podstawiony jednym lub kilkoma podstawnikami alkilowymi, 
aikoksylowymi. chlorowcowymi, hydroksylowymi, polichio-
rowcoalkilowymi, polichlorowcoalkoksylowymi, cyjanowymi, ai-
kilotio, alkilosulfinylowymi, alkilosulfonyiowymi, fenylowymi 
(ewentualnie podstawionymi jednym lub kilkoma atomami chlo-
rowca lub grupami alkilowymi albo aikoksylowymi) lub ewentu-
alnie alkiiowany karbamoil, albo też G oznacza pierścień 
fenylowy, z którym skondensowany jest heterocykliczny lub 
aromatyczny pierścień karbocykliczny; oraz ich O-acyiowane 
pochodne stanowiące lipofilowe estry, do stosowania do znie-
czulania i leczenia psychoz (np. schizofrenii), choroby Parkin-
sona, zespołu Lescha-Nyan'a, zaburzenia polegającego na 
trudności koncentracji lub zakłócenia zdolności rozpoznawania, 
albo do leczenia uzależnienia od leków iub w leczeniu późnej 
dyskinezji. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(86)921212 PCT/EP92/02899 5(51)C07D 233/61 
A61K31/415 

(87)93 07 08 WO 93/13075 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127304.5 (32)9112 23 (33)GB 
(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 

GB 
(72) CLEGG Lawrence Stephen, HUNNEYBALL 

Ian Michael, JONES Colin Gerhart Pryce, 
RAFFERTY Paul, STEELE Leslie 

(54) Środki terapeutyczne 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I i farmaceutycz-

nie dopuszczalnych soli tych związków 

w którym Ri, R2 i R3 niezależnie oznaczają atom wodo-
ru, atom chlorowca, alki, alkoksyl, fenoksy, feny, alkoksykar-
bony, -NRt3Ri4, chlorowcowany aikoksyi, chlorowcowany alkil, 
benzyloksyl, hydroksyl, hydroksyaikil, (C2-6 alkoksykarbonylo)winyl, 
-S(O)r,R7, karbamoiloaikil, alkoksykarbonyloaikii. -CONR11R12 
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względnie Ri i R2 razem z pierścieniem fenyiowym oznaczają grupę 
naftylową; F4 i R5 niezależnie oznaczają atom wodoru, alkil, fenyl, 
względnie razem z atomem węgla oznaczają C3-6 cykioalkil; Rs 
oznacza atom wodoru, alkil, a> -hydroksyalkil; A oznacza C2-9 
alkiien; Ra oznacza atom wodoru, alkil, atom chlorowca, aiko-
ksyî, hydroksyalkil, benzyl lub fenyl; Rg i R10 niezależnie ozna-
czają atom wodoru, alki, atom chlorowca, alkoksyi, fenyl, 
hydroksyalkil, aikoksykarbonyl, grupę nitrową, N30R31, alka-
noilooksyalkil, lubaminometyi; które są środkami przeciwzapal-
nymi i przeciwalergicznymi. Ujawniono również środki 
zawierające te związki i sposoby wytwarzania tych związków. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(86)930115 PCT/EP93/00099 5(51)C07D243/12 
A61K 31/55 

(87)93 07 22 WO 93/14075 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9201181.6 (32)92 0121 (33)GB 
(71) GLAXO SPA, Verona, IT 
(72) TRIST David, PENTASSUGLIA Giorgio, 

TRANQUILLINI Maria Elvira, URSINI 
Antonella 

(54) Pochodne karhaminianu 
(57) Związki o ogólnym wzorze () 

w którym R1 oznacza grupę fenylową, C3-7 -cykloalkilo-
wą, mostkową grupę C7-ii-cykoakilową lub Ci-6-alkilową, w 
której grupa alkilowa może być podstawiona grupą hydroksylo-
wą, fenylową, C1-6 -alkoksykarbonyiową, Cs-y-cykloalkilową lub 
mostkową grupą C7-n-cykloaikiiową iub R1 oznacza grupę 
XYR4, w której X oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch C1-3-
alkenowy, Y oznacza C=O, 0 ( 0 ^ 2 lub C(SR&)2 i R4 oznacza 
grupę Ci-e-alkilową, ewentualnie podstawioną grupą fenyiową. 
Cs-7-cykloalkiową lub mostkową grupą Cy-n-cykloalkilową; Fv 
oznacza podstawioną ub niepodstawioną grupę fenylową (w 
której podstawnikami mogą być 1 lub 2 atomy chlorowca, grupa 
C1-4-akiiowa, nitrowa, cyjanowa, trifiuorometyiowa, îriflorome-
toksy C1-4-a[kiiotiolowa lub (CH2)nR6i vv której R6 oznacza grupę 
hydroksylową, C1-4-alkoksyową, CO2R7 iub NR8P9; R3 oznacza 
grupę fenylową ewentualnie podstawioną jednym lub dwoma 
atomami chlorowca; R7 oznacza atom wodoru lub grupę C1-4-
aikiSową; R3 i R9 niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę 
C1-4aikiiową; R10 oznacza atom wodoru iub atcm chlorowca; m 
oznacza zoro, 1 lub 2; n oznacza zero iub 1 : są antagonistami 
receptorów g astry ny i CCK-B. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(86)93 0119 PCT/EP93/00098 5(5 l)C07D 243/12 
(87)93 07 22 WO 93/14074 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9201180.8 (32)92 0121 (33)GB 
(71) GLAXO SPA, Verona, IT 
(72) FINCH Harry, TRIST David Gordon, 

' TARZIA Giorgio, FER1ANÍ Aldo 

(54) Pochodne 1,5 -benzodiazepiny 
(57) Związki o wzorze ogólnym (I) 

w którym R1 reprezentuje grupę fenylową, cykloalkilo-
wąC3-7, mostkowaną cykloalkilową C7-11, lub alkilową d-e która 
może być podstawiona grupą hydroksylową, fenylową, aikoksy-
karbonylowąCi-6, cy kloalkilową C3-7 lub mostkowaną cykioalki-
iową C7-11, R2 reprezentuje podstawioną lub niepodstawioną 
grupą fenyiową (gdzie podstawnikami mogą być jedna lub dwie 
grupy chlorowcowe, alkilowe C1-4, nitrowe, cyjanowe, trifluo-
rometylowe, trifluorometoksylowe, alkilotiowe C1-4 iub 
(CH2)nR4, w której R4 reprezentuje grupę hydroksylową, alko-
ksylową C1-4, CO2R5 iub NR6R7, R reprezentuje grupę fenylową 
podstawioną ewentualnie jednym lub dwoma atomami chlorow-
ca, R5 reprezentuje atom wodoru iub grupę alkilową C1-4, R6 i 
R7 reprezentują niezależnie atom wodoru lub grupę alkilową 
C1-4, R8 reprezentuje atom wodoru lub chlorowca, m wynosi 0, 
1 lub 2, n wynosi 0 lub 1, są antagonistami gastryny i receptorów 
CCK-B. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(86)921216 PCT/GB92/02334 5(51)C07D257/02 
C07D 255/02 
C07D 259/00 
C07D 401/14 
C07D 409/14 

(87)93 06 24 WO 93/12096 PCT Gazette nr 15/93 
(31)91/26677.5 (32)911216 (33)GB 
(71) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 

COMPANY, London, GB 
(72) BRIDGER Gary James, PADMANABHAN 

Sreenivasan, SKERLJ Renato Tony, 
THORNTON David Michael 

(54) Połączone cykliczne poliaminy o aktywności 
przeciwko HÎV 

(57) Połączone cykliczne poliaminy o wzorze Z-R-A-R'-Y, w 
którym 2 i Y oznaczają cykliczne grupy poliaminowe, A oznacza 
grupę aromatyczną lub heteroaromatyczną, a R i R' każdy 
oznacza łańcuch alküenowy albo łańcuch zawierający hetero-
atom, wykazują wysoką aktywność przeciwko HIV oraz niską 
toksyczność w testach in vivo. Zastrzega się nowe związki i 
kompozycje farmaceutyczne. 

(62 zastrzeżenia) 

Al(86)921215 PCT/EP92/02907 5(51)C07D 285/34 
A01N 43/88 

(87)93 07 08 WO 93/13085 PCT Gazette nr 16/93 
(31)P 4142571.5 (32)9112 21 (33)DE 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) APPLER Heinz 
(54) Sposób wytwarzania w wysokim stopniu bezpy-

łowego graniiiaiu teirahydro-2,5-dimetyło-
l,3,5-tiadiazyno-2-tionu 

(57) Sposób wytwarzania w wysokim stopniu bezpyłowe-
go granulatu íetrarydro-3,5-dimetyo-1,3,5-tiadiazyno-2-íionu 
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przez reakcję metyloaminy z disiarczkiem węgla i formaldehy-
dem albo przez reakcję soli metyloamoniowej kwasu N-metylo 
-diiiokarbaminowego (V) z formaldehydem (IV), charakteryzuje 
się tym, że reakcję przeprowadza się w obecności co najmniej 
jednego diaminoalkilenu o wzorze VI R1 - NH - A - NH - R2 w 
którym R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczająwodór albo grupę 
alkilową, zaś A oznacza ewentualnie podstawiony mostek 1,2-
etylenowy, 1,3-propylenowy albo 1,4-butyenowy. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(86)930204 PCT/FR93/00111 5(51)C07D 305/04 
C07C 271/22 
C07D 263/04 
A61K31/335 

(87)93 08 19 WO 93/16058 PCT Gazette nr 20/93 
(31)92/01380 (32)92 02 07 (33)FR 
(71) RHONE-POULENC RORER S.A, Antony, 

FR 
(72) MAS Jean-Manuel 
(54) Nowe bezwodniki kwasowe, ich wytwarzanie 

oraz ich zastosowanie 
(57) Wynalazek obejmuje nowe bezwodniki o ogólnym wzo-

w którym Ar oznacza rodnik ar/Iowy i aibo Ri oznacza 
CeHsCO lub (CH3)3COCO, Ra oznacza atom wodoru, a R3 
oznacza grupę zabezpieczającą funkcyjną grupę hydroksyio-
wą, albo Ri oznacza (CHs^COCG, a R2 i R3 tworzą razem 
nasycony pierścień heterocykliczny o 5 lub 6 członach, ich 
wytwarzanie oraz ich zastosowanie do wytwarzania pochod-
nych taksanu o ogólnym wzorze: 

(R=H, acety; Ri=C6H5CO lub (CH^GOCO), które 
wykazują właściwości przeciwnowotworowe. 

(13 zastrzeżeń) 

Al (86)93 02 04 PCT/FR93/00110 5(51)C07D 305/14 
(87)93 08 19 WO 93/16059 PCT Gazette nr 20/93 
(31)92/01379 (32)92 02 07 (33)FR 
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, 

FR 
(72) FOUQUE Elie, MAS Jean-Manuel 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych taksanti 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania po-

chodnych taksanu o ogóinym wzorze przez estryfikację w 
temperaturze od -10 do B0°C pochodnej bakatyny III lub 10-dez-

acetylobakatyny III o ogólnym wzorze II, za pomocą kwasu o 
ogólnym wzorze III, po której następuje podstawienie atomami 
wodoru grup zabezpieczających G i , G2 i R2 otrzymanego pro-
duktu. We wzorach I, II lub iii: Ar oznacza rodnik atylowy, R 
oznacza atom wodoru lub acetyl, Ri oznacza grupę benzoilową 
lub tert-butoksykarbonylową, G i oznacza grupę zabezpiecza-
jącą funkcyjną grupę hydroksylową, G2 oznacza acetyl lub 
grupę zabezpieczającą funkcyjną grupę hydroksylową, a R2 
oznacza grupę zabezpieczającą funkcyjną grupę hydroksylo-
wą. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(86)921214 PCT/EP92/02904 5(51)C07D 309/28 
(87)93 06 24 WO 93/12105 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126725.2 (32)91 1217 (33)GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB 
(72) CHANDLER Malcolm, WEIRNiall Galbraith 
(54) Wytwarzanie pochodnych n-acetyloneurami-

n owych 
(57) Opisano sposoby wytwarzania 4-podstawionych ana-

logów kwasu S-acetyloamino^.S.ö-trideoksy-D-glicero-D -ga-
laktonon-2-enopiranozynowego. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(86)921113 PCT/US92/09496 5(51)C07D 311/22 
A61K 31/35 

(87)93 08 05 WO 93/15067 PCT Gazette nr 19/93 
(31)824.412 (32)92 0123 (33)US 
(71) PFIZER INC, New York, US 
(72) KOCH Kevin 
(54) Pochodne benzopiranu i związki pokrewne o 

działaniu antagonistów LTB 4 
(57) Nowe pochodne benzopiranu o wzorze i, 

w którym A oznacza O, CH2, S, NH lub NfCi-Cs-alkü); 
n ma wartość 0,1 lub 2, R1 jest podstawnikiem w pozycji b ub 
o o wzorze R2, R8, R9 i R10 oznaczają wodór abo każdy z nich 
może niezależnie oznaczać jeden lub dwa z następujących 
podstawników: fluor, ehlcr, grupę d-Cs-aikuową, C1-C6-ako-
ksyiową, C1-C4 perfiuoroaikilową. C1-C4 -perfiuoroalkoksyio-
wą, C1-C6-alkilotiolową, C1-C6-alkllosulfinylową albo 
C1-C6-aikilosulfonylową, R° oznacza -(CHi>}qCHR11R1ie, -
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{CH2)qR12, -O(CH2)pCHR11R12 aibo -(CH2)PR12, gdzie p ma war-
tość 0, 1 lub 2 a q ma wartość 0̂  1, 2 lub 3» R̂  oznacza grupę 
karboksylową, tetrazolilową lub R1 ÙSO2 NHCO; R11 oznacza wodór, 
grupę Ci-C6-alkilową albo F^-podšíawiony feny, gdzie R8 ma 
wyżej podane znaczenie, R12 i R13 oznaczają wodór albo nieza-
leżnie oznaczają grupę Ci-Cs-aikilową aibo Ca-Cs-cykloalkiio-
wą; lub fenyl, tienyl, pirydyi, furyi, naftyl, chinolil, izochinoiiS, 
pirymidynyl albo pirazynyi, przy czym każdy z nich jest ewentu-
alnie podstawiony przez grupę fenylową, R lub R -podstawio-
ną grupę fenylową,. gdzie R9 ma wyżej podane znaczenie oraz 
sole i estry tych związków o wzorze I, które zawierają grupę 
karboksylową, przy czym resztę estrową stanowi grupa G1-C6-
alkiiowa, fenylo-Ci-Ce-alkilowa, C3-C7 -cykloalkilowa, fenylową 
i benzylowa podstawiona fluorem, chlorem, grupą Ci-Ce-alkilo-
wą iub Ci-C-6-alkoksyiową, wykazują aktywność antagonistów 
leukotrienu B4 {LTB4). Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób wytwarzania tych związków, środki farmaceutyczne za-
wierające te związki oraz sposób ich stosowania jako antagoni-
stów ITB4. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(86)921013 PCT/US92/08555 5(51)C07D311/22 
C07D 405/06 
C07D 405/08 
C07D 409/06 

C07C59/48 
A61K 31/35 
A61K31/19 

(87)93 08 05 WO 93/15066 PCT Gazette nr 19/93 
(31)824.678 (32)92 0123 (33)US 

890.055 92 05.28 US 
(71) PFIZER INC, New York, US 
(72)KOCH Kevin, MELVIN Lawrence S., 

REITER Lawrence A,, RUGGERI Sally G. 
(54) Pochodne benzopiranu i związki pokrewne o 

działaniu antagonistów LTB 4 
(57) Nowe pochodne benzopiranu i związki pokrewne o 

strukturze skondensowanego układu zawierającego benzen, 
przedstawione wzorem I, 

w którym A oznacza O, CH2, S, NH lub N(Ci-Ce-alkíi); 
n ma wartość 0, 1 lub 2, R1 jest podstawnikiem w pozycji b lub 
c oznaczającym grupę karboksylową, cis- lub trans-(CH2)m -
CR4=CR5-CO2H; grupę o wzorze 

gdzie m ma wartość 0, 1 iub 2, R' oznacza grupę 
karboksylową, tetrazoiiiową albo CH2OH aX oznacza O, CH2, 
S, NH ub NfĆi-Ce-alkil), -(ĆH£)mCR*R5Ptí, gdzie m ma wartość 

podaną powyżej, R4 i R oznaczają wodór lub niezależnie ozna
czają grupę Ci-Ce -alkilową albo razem z atomami węgla, do 
którego są przyłączone tworzą grupę Ca Cr-cykloalkilową, R6 

oznacza grupę hydroksylową, karboksylową lub tetrazolilową, 
lub-CONR7Ra, gdzie R i R8 oznaczają wodór albo niezależnie 
oznaczają grupę Ci-C6-alkiiową, C1-C4 -perfluoroalkilową, Ci-
C6-akilosulfinyową,fsnylosuIfinylową, Ci-C6-alkilosufonylową, 
fenylosuifonyową, R9-podstawioną grupę fenylową lub hydro
ksylową, przy czym, R i R8 nie mogą jednocześnie oznaczać 
grup hydroksylowych, R2, R9, R15 i R oznaczają wodór albo 
jeden iub dowolne dwa z tych podstawników mogą niezależnie 
oznaczać fluor, chlor, grupę Ci-Ce -alkilową, Ci-Ce-alkoksylo-
wą, C1-C4 -perfluoroalkilową, Ci-C4-perfSuoroaikoksyiową, Ci-
Ce-alkilotioiową, Ci-Cą, -alkilosulfinyiową albo 
CrCe-alkilosulfonyiową, R3 oznacza -(CH2)?CHR11R12, -
(CH2)qR12, -0(CH2)p CHR11R12 albo -0(CH2)PR12, qdzie p ma 
wartość 0, 1 lub 2 a q ma wartość 0. 1, 2 lub 3, R oznacza 
wodór, grupę Ci-Ce-alkuową albo R1° podstawiony fenyl, gdzie 
R1S ma wyżej podane znaczenie, Rt2 oznacza grupę Ci-Ce 
-alkilową albo Cs-Ce-cykloaikilową iub fenyl, tienyl, pirydyi, fury, 
naftyi, chinolii, izochinolil, pirymidynyl albo pirazynyS, przy czym 
każdy z nich jest ewentualnie podstawiony przez grupę fenylo
wą, R15 lub R15-podsiawioną grupę fenylową, gdzie R15 ma 
wyżej podane znaczenie; oraz sole i estry tych związków o 
wzorze I, które zawierają grupę karboksylową, przy czym resztę 
estrową stanowi grupa estrowa oznaczająca grupę Ci-Ce-alki-
lową, fenylo-Ci-Cs -alkilową, C3-C7-cykloakiową, fenylową i 
benzylową podstawioną fluorem, chlorem, grupą Ci-Cs-alkilo-
wą iub Ci-Ce -alkoksylową, wykazują aktywność antagonistów 
leukotrienu B4 (LTB4}. Te związki o wzorze I, w których R1 

znajduje się w pozycji c i oznacza -CR4R5-C02R13 wytwarza się 
z odpowiednich c-podstawionych CF3SO3- pochodnych w re
akcji z acetalem trójmetylosililoketenu. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(86)930114 PCT/EP93/00060 5(51ÏC07D 333/34 
' A01N 43/10 

(87)93 07 22 WO 93/14079 PCT Gazette nr 18/93 
(31)P42 01305.4 (32)92 0120 (33)DE 

P 42 06 767.7 92 03 04 DE 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) THEOBALD Hans, HARRIES Volker, 

KARDORFF Uwe, BAEUERLE Peter, 
GOETZGuenther 

(54) Tiofeny i politiofeny, sposób ich wytwarzania 
oraz ich zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku są tiofeny i politiofeny o 
wzorze I 

w którym podstawniki i wskaźniki mają następujące 
znaczenie: R1, R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają wodór i 
rodnik C1-C18-alkilotio, n oznacza 0,1, 2, 3, 4 albo 5, przy czym 
rodniki R3 mogą być różne, gdy wartość n > 1, przy czym R , 
R2 i R3 nie jednocześnie oznaczają wodór i, przy czym Rf nie 
oznacza wodoru, gdy R2 oznacza rodnik metylotio i n oznacza 
C. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(86)93 OJ 20 PCT/GB93/0Ü126 5(5DC07D 417/14 
'A61K31/425 

(87)93 08 05 WO 93/15072 PCT Gazette nr 19/93 
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(31)9201506.4 
9215889.8 

(32)92 01-24 
92 07 25 

(33)GB 
GB 

(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 
GB 

(72) FORREST Andrew Keith, PONS Jean Esther, 
O'HANLON Peter John 

(54) Nowe związki 
(57) Przedmiotem wynalazku są dowlonie podstawione 2-

(C1-10) alkoksytiazo-5-ionormonyoketony do stosowania w le-
czeniu. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (86)93 0114 PCT/EP93/00080 5(51)C07D 471/04 
A61K31/495 
C07D 241/04 
C07D 241/08 
C07D 295/06 
C07C 229/16 
C07D 471/04 
C07D 249:00 
C07D 221:00 

(87)93 07 22 WO 93/14091 PCT Gazette nr 18/93 
(31)MI92A000084 (32)92 0117 (33)IT 
(71)ISTITUTO RICERCA FRANCESCO 

ANGELINI S.P.A., Palomba, IT 
(72) BAIOCCHI Leandro 

(54) Alkilowe pochodne trazodonu 
(57) Przedmiotem wynalazku są alkilowe pochodne trazodo-

nu posiadające aktywność farmakologiczną, kompozycje far-
maceutyczne zawierające te związki, sposób ich wytwarzania i 
związki pośrednie przydatne w ich wytwarzaniu. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)921212 PCT/EP92/02901 5(51)C07D 471/04 
A61K31/435 
C07D 471/04 
C07D 221:00 
C07D 221:00 

(37)93 07 08 WO 93/13097 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127252.6 (32)9112 23 (33)GB 
(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 

GB 
(72) ARMITAGE Bernard John, BOWEN John 

Gare th , CROSSLEY Malcolm John, 
HUNNEYBALL Ian Michael, LESLIE Bruce 
William, MILLER Thomas Kerr, SPOWAGE 
Michael 

(54) Środki terapeutyczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze I i ich 

dopuszczalne w farmacji sole 

w którym to wzorze: Ri oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową, hydroksylową, karboksyalkenylową, alkoksy-
karbonyloalkenylową, hydroksyalkilową, karboksyalkilową, 
alkoksykarbonyloalkiiową, alkoksylową, chlorowcoalkilową, 
karboksylową, alkoksykarbonylową lub alkanoiloaminową; Ra 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alkoksyiową, hy-
droksylową, alkanoilooksylową lub fenoksylową; R3 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową; R4 oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, grupę alkoksykarbonylową, benzylooksykarbonylo-
wą, alkanoilową, benzoilową, karbamoiiową, alkilową, karbo-
ksylową, hydroksyalkilową lub alkilotioiową; R5 oznacza atom 
wodoru iub grupę alkilową; Re oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową /ewentualnie podstawioną jedną lub kilkoma nastę-
pującymi grupami: hydroksylowa, atom chlorowca iub grupa 
aminowa o va.on& -NR-12R13/, Ca-iz-alicykliczną grupę węglo-
wodorową, fenylową, /cykioalkilo/alkilową lub benzylową; R7 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę trifluorometylową, 
trifluorometoksylową, alkilową, karboksylową lub alkoksylową; 
Ra oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę trifluorometylo-
wą, trifluorometoksylową, alkilową lub alkoksylową; oraz R9 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową; które to związki są 
środkami przeciwreumatycznymi. Opisano także kompozycje 
zawierające powyższe związki i sposoby ich wytwarzania. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(86)93 0127 PCT/GB93/00174 5(51)C07D 487/08 
A61K31/395 
C07D 471/08 

(87)93 08 05 WO 93/15080 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9201751.6 (32)92 0128 (33)GB 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) ORLEK Barry Sidney, BROWN Thomas 

Henry, COOPER David Gwyn 
(54) Związki 
(57) Wynalazek obejmuje związki o wzorze (I): 

w których p, q i r niezależnie reprezentują liczbę całko-
witą od 1 do 4, n wynosi 0 do 6, m wynosi od 0 do 6S A oznacza 
wiązanie, grupę -CH=CH-, -0=0-, tien, siarkę iub NR1, R1 

oznacza atom wodoru, alkil Ci-a iub fenyioalkil C1-4, oraz Ar 
reprezentuje ary lub heteroaryl, z których każdy może być 
ewentualnie podstawiony i ich sole do stosowania w medycynie, 
szczególnie w charakterze antagonistów kanału wapniowego. 
Opisano także sposoby wytwarzania związków () i zawierające 
je kompozycje farmaceutyczne. 

(11 zastrzeżeń) 

Al (86)921127 PCT/EP92/02741 5(51)C07D 501/59 
C07C 271/22 

(87)93 06 10 WO 93/11132 PCT Gazette nr 14/93 
(31)3593/91-5 (32)9112 06 (33)CH 
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(71) CIBA-GEIGY AG, Basel, CH 
(72) SEDELMEIER Gottfried 
(54) Sposób wytwarzania antybiotyku o nazwie Ce-

faclor 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania antybiotyku o nazwie 

Cefaclor o wzorze I i stosowane przy tym substráty i produkty 
pośrednie. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(86)930106 PCT/US93/00079 5(51)CQ7J43/00 
C07J 41/00 

(87)93 07 22 WO 93/14106 PCT Gazette nr 18/93 
(31)07/817.179 (32)92 0106 (33)US 

07/941.348 92 09 04 US 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72)BAINE Neil Howard. KLINE Donald 

Nathaniel, MEWSHÁW Richard Eric, 
OWINGS Franklin 

(54) Sposób 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ulepszony sposób wytwa-

rzania podstawionych dienów steroidowych. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(86)930106 PCT/US93/00078 5(51)C07J75/00 
C07J3/00 

C07J 43/00 
C07F 9/141 
C07C 51/10 

(87)93 07 22 WO 93/14107 PCT Gazette nr 18/93 
(31)07/817.180 (32)92 0106 (33)US 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) BAINE Neil Howard, MCGUIRE Michael 
(54) Sposób 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ulepszony sposób wytwa-

rzania benzoestrów i benzokwasów. Przedmiotem wynalazku są 
także nowe półprodukty wykorzystywane w tym sposobie. 

(14zasti7.eżeń) 

Al(86)921029 PCT/EP92/02472 5(51)C07K5/04 
C07K5/06 

A61K37/02 
(87)93 05 13 WO 93/09135 PCT Gazette nr 12/93 
(31)9123326.2 (32)91 1104 (33)GB 
(71) SANDOZ LTD, Basle, CH 

(72)HENG Richard, PAYNE Trevor Glyn 
REVESZ Uszło, WEIDMANN Beat 

(54) Peptydy 
(57) Di-, tri- i tetrapeptydy, w których ostatni -«aminokwas 

jest oparty na kwasie asparaginowym i jest związany z resztą As, 
Która oznacza H; CF3; -Zi -Z2 -Y2, w której każda z Zi i Z2 
niezależnie oznacza bezpośrednie wiązania ub resztę -aamino-
kwasu a Y2 oznacza NH2, rodnik C1-4 alkiloaminowy, di-/Ci-4 
aikilo/aminowy lub rodnik heterocykliczny związany z Z2 przez 
azot; -CH2-X1-Y3, w którym Xi oznacza O lub S a Y3 oznacza 
heteroaryl; -CH2 -Y3; podstawiony fenyi; podstawiony w pier-
ścieniu fenoksymetylen lub fenyiotiornetylen; podstawiony w 
pierścieniu pirydoloksymetylen lub rodnik -CH2 -Xi -CO -Y4, w 
którym Xi oznacza O lub 8 a Y4 oznacza trialkllometyl lub 
podstawiony feny lub pirydyl, w postaci wolnej lub w postaci 
soli, wykazują czynność farmakologiczną, np. właściwości ha-
mowania uwalniania 1L-1. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)930129 PCT/AU93/00039 5(5i)C07K7/10 
C12N7/01 

C07H 21/04 
A01N 43/50 
A01N 43/38 
A01N 33/04 
A01N31/02 
A01N 63/02 

(87)93 0805 WO 93/15108 PCT Gazette nr 1//9 
(31)PL0722 (32)92 0131 (33)AU 
(71) DEAKIN UNIVERSITY, Geelong, AU 

UNIVERSITY OF SOUTHERN 
QUEENSLAND, Toowoomba, AU 
RURAL INDUSTRIES RESEARCH AND 
DEVELOPMENT CORPORATION, Barton, 
AU 
DEAKIN RESEARCH LIMITED, North 
Sydney, AU 

(72) ATKINSON Ronald Keith, TYLER Margaret 
Isabel, VONARX Edward Joseph 

(54) Toksyna owadobójcza wyodrębniona z pająków 
lejkowatej pajęczyny ( Aírax albo Hadronyche) 

(57) Wynalazek dotyczy toksyn z jadu australijskich gatun-
ków pająków, o iejkowatej pajęczynie. Zilustrowano osiem kon-
kretnych toksyn. Toksyny mają masę cząsteczkową około 4000 
jednostek ciężaru atomowego, zawierają 36-37 aminokwasów i 
mogątworzyć 3 międzyiańcuchowe mostki dwusiarczkowe. Ob-
jęto również poiinukieotydy. które kodują toksyny, wirusy owa-
dów i roślin, które prezentują toksyny i odmiany tych toksyn. 
Uliniowanie wielokrotnych sekwencji CLUSTAL V 

I N - I S-TCTPTDQPCPYHBSCCSSSCTYKANENGNQVKRa) 
I N - 2 3PTe:?TCCPCPYNBNCCSQSCTYKAHEHGNQVKRCD 
I N - 3 SSTCIRTDCPCPYHBSCCSGSCTVKAHBNGNOVKRCD 
V-X SPTCTPSnqPCPYNBNCCSQSCTPKBNBNGNTVICRCD 
Mft-1 SSVCIPSGSPCPYtlEHCCSCSCTÏKBHSNGNTVQRC» 
F - l a SPTCTGADRPCAACCPCCPGTSCJCQPBPNGV9ÏCRHD 
p - X a SPTCTCíADRPCAACCPCCPOTSCWřBPHGVSYCRW 
p . l b SFTCIRSGQPCPWEMCCSOSCTFKTNEHGNTVKHCD 

(17 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/DK93/00029 5(51)C08B30/02 
A23K1/14 
A23J1/14 

A23L1/216 
(87)93 08 19 WO 93/16109 PCT Gazette nr 20/93 
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(31)0140/92 (32)92 02 06 (33)DK 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 

COWIconsult, Lyngby, DK 
(72) OLSEN Hans Sejr, WORMSLEV Erik Calmer 

(54) Sposób i urządzenie do przeróbki ziemniaków 
oraz stosowanie urządzenia do przeróbki zie-
mniaków 

(57) Sposób przeróbki ziemniaków, charakteryzujący się tym, 
że przeprowadza się go w urządzeniu do przeróbki ziemniaków, 
które zawiera oddzielacz oleju, wyposażenie ogrzewające i co 
najmniej jeden reaktor enzymatyczny i które zmodyfikowano w taki 
sposób, że można go także stosować do przeróbki rzepaku. Nie 
jest oczywiste, że taka modyfikacja jest dostatecznie mała do 
uzyskania ekonomicznie uzasadnionego sposobu przeróbki rze-
paku poza sezonem ziemniaczanym. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (86)93 0122 PCT/EP93/00145 5(51)C08G 18/34 
C08G18/18 
C08G18/20 
C08G 69/00 
C08G18/34 

C08G 101:00 
(87)93 08 05 WO 93/15121 PCT Gazette nr 19/93 
(31)P 42 02 758.6 (32)92 01 31 (33)DE 

P 42 15 647.5 92 05 13 DE 
P 42 42 018.0 921212 DE 

(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE 

(72) KLUTH Hermann, DAUTE Peter, KLEIN 
Johann, GRÜTZMACHER Roland, 
KLAUCK Wolfgang 

(54) Sposób wytwarzania tworzyw sztucznych z gru-
pami amidowymi 

(57) Opisany jest sposób wytwarzania tworzyw sztucznych z 
grupami amidowymi przy odszczepianiu CO2, przy czym poddaje 
sie reakcji wielowartościowe izocyjaniany, kwasy karboksylowe 
oraz ewentualnie alkohole w obecności trzeciorzędowych amin, 
zwłaszcza heteroaromsíycznych amin. 

Heieroaromatyczne aminy zawierają korzystnie dalszy 
heteroatom i/albo podstawniki z efektami +1 i/albo +M. Reakcja 
rozpoczyna się korzystnie w temperaturze pokojowej. Można 
wytwarzać drobnokomórkowe tworzywa piankowe o liczbie 
kwasowej mniejszej niż 40 i gęstości najwyżej 150 g/i w ciągu 
krótkich czasów reakcji w temperaturze pokojowej bez dodatko-
wych środków porotwórczych. 

(29 zastrzeżeń) 

Al(86)921203 PCT/FR92/01143 5(51)C08J9/10 
(87)93 06 24 WO 93/12165 PCT Gazette nr 15/93 
(31)91/15427 (32)911212 (33)FR 
(71) CRAY VALLEY SA, Puteaux, FR 

(72) BEDEL Didier, CROZAT Chantal 

(54) Mieszanki polimerowe i sposób wytwarzania 
pianek syntetycznych 

(57) Mieszanka polimerowa zdoina do tworzenia pianki za-
wiera jako składnik podstawowy żywicę polimerową i wystarcza-
jącą ilość poroforu w stosunku do żywicy. Porofor zawiera co 
najmniej jeden azydek węglowodoru zawierającego grupy hy-
droksylowe w pozycjach a\ß . 

(19 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/EP93/00192 5(51)C09D5/00 
(87)93 08 05 WO 93/15153 PCT Gazette nr 19/93 
(31)MO92A000013 (32)92 0130 (33)IT 
(71) SPETRA S.R.L., Finale Emilia, IT 

(72) ROSSETTI Edoardo 

(54) Jedno-kïb wielobarwna farba emulsyjna 

(57) Przedmiotem wynalazku jest jedno- lub wielobarwna 
farba emulsyjna, zwłaszcza do pokrywania ścian, która imituje 
dekoracje na tynku Sub materiały dekoracyjne i nie musi być 
nanoszona przez wykwalifikowanego malarza. Farbę stanowi 
wodna dyspersja aglomeratów wytworzonych w wyniku reakcji 
jednego lub kilku makrocząsteczkowych koloidów z jednym lub 
kilkoma środkami zapewniającymi nierozpuszczalność, w obe-
cności wodnej dyspersji cząstek podstawowych, wytworzonej w 
wyniku przeprowadzenia w stan nierozpuszczalny makroczą-
steczkowego koloidu w wodnej dyspersji stałych pigmentów lub 
wypełniacza i błonotwórczego polimeru emulsyjnego. W czasie 
nanoszenia aglomeraty pękają na małe cząstki i w czasis pęka-
nia reagująze sobą. Farbę nanosi się pędzlem, wałkiem, szpachlą 
lub nawet natryskowo, uzyskując efekty dekoracyjne, których wzór 
i odcień zabarwienia zaieży od stosowanego narzędzia i sposobu 
nanoszenia. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(86)93 0114 PCT/EP93/00081 5(51)C10L 1/14 
(87)93 07 22 WO 93/14178 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9200694.9 (32)92 0114 (33)GB 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC, 

Florham Park, US 
(72)GOBERDHAN Dhanesh Gordon, 

CAPROTTI Rinaldo, LAING Margaret C. 
(54) Dodatki i kompozycje paliwowe 
(57) Kompozycje dodatków do poprawy niskotemperaturo-

wej płynności ropy naftowej lub olejów napędowych, takich jak 
oleje napędowe ze średniego destylatu, zawiera produkt addy-
cjl lub kondensat jako dodatek poprawiający niskotemperaturo-
wą płynność w kombinacji z demulgatorem. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(86)930204 PCT/EP93/00262 5(51)C11D 11/00 
C 1 1 D 11/02 
B01D1/18 

F26B 21/04 
C11D 11/04 

(87)93 08 19 WO 93/16164 PCT Gazette nr 20/93 
(31)P42 04 090.6 (32)92 0212 (33)DE 

P 42 04 035.3 92 02 12 DE 
P 42 06 050.8 92 02 27 DE 
P 42 06 521.6 92 03 02 DE 
P 42 06 495.3 92 03 02 DE 
P 42 08 773.2 92 0319 DE 
P 42 09 434.8 92 03 24 DE 

(71) HENKEL KOMMANDIGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE 

(72) RÄHSE Wilfried, FUES Johann 

(54) Ulepszony sposób uzyskiwania powierzchnio-
wo czynnych sou anionowych, przez zobojętnia-
nie FGzpfywowe w gorącym gazie 

(57) Sole anionowe powierzchniowo czynne, aktywne przy 
zwilżaniu prania i/lub czyszczenia, wytwarzane są przsz reakcję 
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wymiany nieorganicznych i/lub organicznych zasad z przyna-
leżnymi przejściowymi anionowymi związkami powierzchniowo 
czynnymi, które zawierają hydrofîiowe grupy o ładunku ujemnym 
związane z hydrofobowymi resztami węglowodorowymi. Wytwa-
rzanie to zachodzi w ramach zobojętniania rozpyłowego, przy 
którym przejściowe związki anionowe powierzchniowo czynne, w 
postaci nadającej się do rozpylania, rozpylane są drobno w fazę 
gazową, przy czym wchodzą w reakcję wymiany z zasadami i 
korzystnie, przynajmniej częściowo, poddane są suszeniu, Zobo-
jętnianie rozpyłowe przeprowadzone jest w przegrzanej parze 
wodnej jako gazie ochronnym. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(86)930109 PCT/EP93/00030 5(51)C12N1/2O 
A23K1/16 
C12N1/20 
C12R1:O7 

(87)93 07 22 WO 93/14187 PCT Gazette nr 18/93 
(31)MI 92A00042 (32)92 0114 (33)IT 
(71)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE, Rome, ÍT 
(72) ADAMI Annunciata, CAVAZZONI Valeria 
(54) Środek probiotyczny 
(57) Nowy szczep bakterii sporogennych, które można zali-

czyć do gatunku Bacillus coagulans, stosuje się jako dodatek 
do paszy zwierzęcej. Opisano sposób wytwarzania tak hodowli 
jak i sformułowanych kompozycji paszowych, otrzymanych z 
użyciem wspomnianych bakterii. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(86)921005 

(87)93 04 15 
(31)772.027 

951.715 

PCT/US92/08476 5(51)C12N 15/82 
C12N15/32 
C12N15/60 
C12N15/54 
C12N5/10 
A01H5/00 

A01N 63/02 
WO 93/07278 PCT Gazette nr 10/93 

(32)9110 04 (33)US 
92 09 25 US 

(71) CIBA GEIGY AG, Basle, CH 
(72)KOZIEL Michael G., DESAI Nalini M. 

LEWIS Kelly S., KRAMER Vance C. 
WARREN Gregory W., EVOLA Stephen V. 
CROSSLAND Lyle D., WRIGHT Martha S. 
MERLIN Ellis J.. LAUNIS Karen L. 
ROTHSTEIN Steven J. 

(54) Syntetyczna sekwencja DNA, mająca zwiększo-
ną czynność owadobójczą w kukurydzy 

(57) Ujawniono sekwencje DNA, zoptymalizowane do ekspre-
sji w roślinach. Sekwencje DNA korzystnie kodują polipeptydy 
owadobójcze, zwłaszcza białka owadobójcze z Baciiius thurin-
gensis. Opisano również promotory roślinne, zwłaszcza promo-
tory specyficzne-tkankowo i preferowane tkąnkowo. Dodatkowo 
ujawniono wektory transformacji, zawierające wspomniane se-
kwencje DNA. Wektor/ transformacji po transformowaniu nimi 
roślin kukurydzy wykazują wysoki poziom aktywności owado-
bójczej. 

(94 zastrzeżenia) 

Al (86)92 09 28 

(87)93 04 15 
(31)767.788 

768.039 
827.102 
827.103 
864.759 
937.788 

PCT/EP92/02234 5(51)C12N 15/87 
A61K48/00 

C12N7/04 
A61K47/48 
C07K13/00 
C12N15/34 
C12N15/41 
C12N15/44 

WO 93/07283 PCT Gazette nr 10/93 
(32)91 09 30 

9109 30 
92 01 30 
92 01 30 
92 04 07 
92 09 02 

f33)US 
US 
US 
us 
us 
us 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am 
Rhein, DE 
GENENTECH INC, South San Francisco, US 
THE UNIVERSITY OF NORTH 
CAROLINA, Chapel Hill, US 

(72) CURIEL David, WAGNER Ernst, GOTTEN 
Matt, ZATLOUKAL Kurt, PLANK Christian, 
BIRNSTIEL Max L., OBERHAUSER Bernd, 
SCHMIDT Walter G. M. 

(54) Kompozycja do wprowadzania kompleksów 
kwasu nukieinowego do komórek wyższych eu-
kariontów 

(57) Kompozycja do wprowadzania kompleksów kwasu nu-
kleinowego do komórek wyższych eukariontów, zawiera kom-
pleksy kwasu nukleinowego i substancji mającej powinowactwo 
do kwasu nukleinowego i ewentualnie czynnika internalizujące-
go. 

Kompozycja zawiera czynnik endosomoiityczny, wolny 
wirus, lub wirus związany, lub składnik wirusa, ub niewirusowy 
peptyd o własnościach endosomoiitycznych. 

(117 zastrzeżeń) 

Al(86)921203 PCT/US92/10189 5(51)C12P 17/10 
C12P1/06 

A61K 31/395 
C07D 225/06 

C12P1/06 
C12R1:55 

(87)93 07 22 WO 93/14215 PCT Gazette nr 18/93 
(31)817.235 (32)92 0106 (33)US 
(71) PFIZER INC, New York, US 
(72) CULLEN Walter P., JEFFERSON Mark T., 

MOYER Mikel P. 
(54) Sposoby i zastosowania 4,5-dilîydroge~ 

danamycyny I jej hydrochinoau 
(57) Sposób fermentowania i wyodrębniania związków () i 

(II), członków rodziny antybiotyków benzochinonu ansamycyny, 
mających wzory jak również syntezy chemiczne związku () ze 
związku () ujawnione w niniejszym wynalazku. Związki według 
niniejszego wynalazku są użyteczne przeciw chorobom prollfe-
racyjnym, wliczając, bez ograniczania się do nich, raka u ssa-

ków, zwłaszcza iudzi. Związki wediug niniejszego wynalazku są 
jak się oczekuje użyteczne przeciw pewnym drobnoustrojom i 
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mają zastosowanie jako czynniki immunosupresyjne przeciw 
chorobom autoimmunogennym. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(86)921218 PCT/DK92/00388 5(51)C12P37/04 
C07D 501/06 

(87)93 06 24 WO 93/12250 PCT Gazette nr 15/93 
(31)91610096.9 (32)911219 (33)EP 

642/92 92 0514 DK 
(71) NOVO NORDISK A/S5 Bagsvaerd, DK 
(72) CLAUSEN Kim 
(54) Ulepszony sposób wytwarzania pewnych anty-

biotyków B-laktamowych 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy ulepszonego sposobu wy-

twarzania pewnych antybiotyków ^Siaktamowych przez acylo-
wanie enzymatyczne lub przez odbezpieczanie 
zabezpieczonych półproduktów. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(86)921223 PCT/GB92/02394 5(51)C12Q 1/68 
C07H 21/00 
B01 J 20/32 

(87)93 07 08 WO 93/13220 PCT Gazette nr 16/93 
(31)9127415.9 (32)9112 24 (33)GB 

9216872.3 92 08 08 GB 
9216882.2 92 08 08 GB 

(71) TEPNEL MEDICAL LIMITED, Manchester, 
GB 

(72) MINTER Stephen 
(54) Manipulowanie sekwencjami kwasu nukleino-

wego 
(57) Sposób przeprowadzania manipulacji na sekwencji kwa-

su nukleinowego, obejmuje: (a) otrzymanie stałego układu nośni-
kowego ze związanym z nim jednoniciowym oligonukleotydem 
komplementarnym do specyficznej sekwencji docelowego kwasu 
nukleinowego, dłuższej niż wspomniany oligonukleotyd, (b) do-

danie do stałego układu nośnikowego źródła jednoniciowego 
docelowego kwasu nukleinowego, (c) hybrydyzację docelowe-
go kwasu nukleinowego z oligonukleotydem i (d) przeprowa-
dzenie manipulacji na zbybrydyzowanym docelowym kwasie 
nukleinowym. Manipulację może stanowić, na przykład, repliko-
wanie lub amplifikowanie sekwencji docelowego kwasu nukleino-
wego. W korzystnym wariancie sposobu realizacji wynalazku 
nośnik otrzymuje się w naczyniu przepływowym, które ułatwia 
przemycie nośnika w ceiu usunięcia zanieczyszczeń 2 pozosta-
wieniem "czystej" próbki docelowego kwasu nukleinowego, na 
której można dokonać manipulacji. Korzystnie, nośnik ma matry-
cę siloksanową, z którą związany jest oligonukieotyd. Zapewnia 
to trwałe wiązanie między oligonukleotydem a nośnikiem. Spo-
sób ten jest szczególnie użyteczny w analizowaniu próbek me-
dycznych. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(86)930121 PCT/FI93/00020 5(51)C21B 13/00 
C22B5/14 

(87)93 08 05 WO 93/15232 PCT Gazette nr 19/93 
(31)920310 (32)92 0124 (33)FI 
(71) A AHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FI 
(72) MALMSTROM Rolf 
(54) Sposób redukcji materiału zawierającego tle-

nek metalu w fazie stałej 
(57) Sposób redukcji materiału zawierającego tlenek metalu 

w krążącym złożu fluidalnym, w którym do komory fluidyzacyj-
nej (12) wprowadza się węgiel w nadmiarze oraz powietrze, tak 
aby w komorze tej utrzymać temperaturę > 850°C. Materiał 
złoża, który oddzielono od gazów spalinowych przeprowadzany 
jest poprzez komorę karbidyzacyjną (48) w systemie recyrkula-
cyjnym w temperaturze < 850°C do dolnej części komory flui-
dyzacyjnej. Warunki dogodne dia tworzenia węgliku 
utrzymywane są w komorze karbidyzacyjnej. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(86)930110 PCT/EP93/00035 5(51)C21D9/04 
C22C 38/22 
C22C 38/24 

(87)93 07 22 WO 93/14230 PCT Gazette nr 18/93 
(31)P 42 00 545.0 (32)92 0111 (33)DE 
(71)BWG BUTZBACHER WEICHENBAU 

GMBH, Butzbach, DE 
(72) HELLER Wilhelm, RATZ Gerhard 
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(54) Elementy toni kolejowego oraz sposób ich wy-
twarzania 

(57) Ażeby element toru kolejowego (10) można było stoso-
wać zarówno dla zwykłych torów jak i na rozjazdy, wykorzysty-
wana jest stal zawierająca co najmniej 0,53 do 0,62% C, 0,65 do 
1,1% Mn, 0,8 do 1,3% Cr, 0,05 do 0,11% Mo. 0,05 do 0,11% V 
<0,02% P, żelazo resztkowe, oraz zwykłe zanieczyszczenia 
uwarunkowane wytopem. Element toru (10) jest przy tym szyną 
z walcowanej stali o strukturze perlitycznej. Jeżeli elementtoru ma 
być zastosowany jako część rozjazdu, to walcowany odcinek szyny 
stosowany jest jako materiał wyjściowy, który za pomocą ulepszania 
cieplnego posiada strukturę martenzytyczną przy najmniej w obszarze 
główki szyny (16). 

(16 zastrzeżeń) 

Al(86)921229 PCT/EP92/03007 5(51)C22B34/32 
C22B5/08 

(87)93 07 22 WO 93/14232 PCT Gazette nr 18/93 
(31)MI92A000092 (32)92 0121 (33)IT 
(71) LUIGISTOPPANI S.P.A., Milano, IT 
(72)BRUZZONE Giuseppe, PERRONE Diego, 

BRUNO Giacomo 

(54) Sposób i urządzenie do redukowania sześcio-
wartościowego chromu zawartego w pozostało-
ści pochodzącej z przetwarzania minerałów 
chromowych 

(57) Wynalazek dotyczy nowego procesu i odpowiedniego 
urządzenia do redukowania sześciowartościowego chromu za-
wartego w otrzymywanej ziemi po wytworzeniu chromu, w ceiu 
uzyskania przekształcenia od związków rozpuszczalnych w wo-
dzie do związków nierozpuszczalnych, przy czym proces ten 
zawiera fazy mieszania wspomnianych produktów resztkowych 
z jednym lub więcej czynników redukcyjnych oraz ogrzewania 
pośredniego wspomnianej mieszaniny zasadniczo bez obecno-
ści tlenu. 

(9: 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(86)921229 PCT/FI92/00363 5(51)D01F2/10 
(87)93 07 08 WO 93/13249 PCT Gazette nr 16/93 
(31)916187 (32)9112 31 (33)FI 
(71) KEMIRA OY, Valkeakoski, FI 
(72) PAREN Aarto, VAPAAOKSA Pekka 
(54) Produkt zawierający krzemionkę i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Produkt zawierający krzemionkę zawiera krzemionkę w 

postaci kwasu wielokrzemowego w celulozowej strukturze noś-
nikowej. 

Kwas wielokrzemowy zawiera wtrącenia krzemianu gli-
nowego. 

W trakcie wytwarzania produktu celuloza i krzemionka 
w postaci kwasu wielokrzemowego mieszane są w celu otrzy-
mania zmieszanego produktu w postaci stałej. 

Otrzymany zmieszany produkt modyfikowany jest 
związkiem zawierającym glin, jak na przykład roztworem glinia-
nu sodowego, co powoduje powstanie wtrąceń krzemianu gli-
nowego na kwasie wielokrzemowym. Jako celuloza stosowana 
jest celuloza wiskozowa. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(86)921201 PCT/GB92/02233 5(51)D01F 13/02 
D01F2/00 
B01J49/00 

(87)93 06 10 WO 93/11287 PCT Gazette nr 14/93 
(31)9125594.3 (32)9112 02 (33)GB 
(71) COURTAULDS PLC, London, GB 
(72) LAÎTY Peter Raffaele 
(54) Sposób oczyszczania wodnych roztworów N-

tlenków amin 
(57) Wodne roztwory N-tienku aminy, takiej jak N-tienek N-

metylo-morfoliny, stosowane w wytwarzaniu regenerowanej ce-
lulozy, można oczyszczać przez przepuszczanie przez siinie 
zasadową żywicę anionowymienną. Tę żywicę regeneruje się w 
wyniku poddania jej działaniu wodnego roztworu silnego kwasu 
nieorganicznego, takiego jak kwas solny lub kwas siarkowy i 
działaniu wodnego roztworu wodorotlenku sodowego. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(86)930204 PCT/SE93/00087 5(51)D04Hl/50 
A61F13/18 
B32B5/08 

(87)93 08 05 WO 93/15249 PCT Gazette nr 19/93 
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(31)9200312.8 (32)92 02 04 (33)SE 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72)ROSSELAND Berit, ANNERGREN 

Jeanette, QVIST Magnus, RONNBERG Peter 
(54) Włóknista struktura chłonna 
(57) Włóknista struktura chłonna składa się z mieszaniny termo-

kurczliwych, skręconych spiralnie, elastycznych, termoplastycznych 
włókien dwuskładnikowych (1), w których poszczególne składniki (2, 
3) mają zróżnicowane własności kurczliwe i leżą równolegle obok 
siebie, oraz z co najmniej jednego typu cząsteczkowego materiału 
superabsorpcyjnego (4,5), przy czym materiał superabsorpcyjny (4, 
5) jest utrzymywany w strukturze włóknistej głównie dzięki mecha-

nicznemu zablokowaniu go w zwojach i skrętkach spiralnie 
skręconych włókien dwuskładnikowych (1). 

(9 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(86)921218 PCT/GB92/02358 5(5l)E01B9/30 
(87)93 06 24 WO 93/12295 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126886.2 (32)91 1218 (33)GB 

9205791.8 92 0317 GB 
(71) PANDROL LIMITED, Surrey, GB 
(72) BROWN Trevor Paul, CONROY Brian 

George, COX Stephen John, GARDNER 
Christopher, LARKE Roger David, 
MARSHALL Barry 

(54) Izolatory do stosowania w zespołach mocują-
cych szyny kolejowe 

(57) Izolator zacisku (4') utworzony z materiału izolującego 
elektrycznie da elektrycznego izolowania względem szyny (3) 
zacisku (1 ') mocującego szynę kolejową, wykonanego z pręta 
materiału sprężystego tak wygiętego, że ma w płaszczyźnie 
kształt w przybliżeniu M, przy czym obszar zacisku (1 ') przezna-
czony do opierania się na szynie (3) stanowi przynajmniej część 
wzajemnie łączącej części (14') pomiędzy wewnętrznymi odno-
gami M, może być utrzymywany przez ten zacisk (1') tak, aby 
otaczać wspomniany obszar. Izolator (570) urządzenia kotwiącego 
utworzony z izolującego elektrycznie materiału dla izolowania ele-
ktrycznego urządzenia kotwiącego (250) zacisk szynowy względem 
szyny kolejowej (3), posiada pierwszą i drugą płytkową część, które 
łączą się ze sobą pod kątem większym niż 0°, takie, że izolator (570) 
może być ułożony w ten sposób, że jego pierwsza płytkowa część 
opiera się na występie urządzenia kotwiącego (250) a jego druga 
płytkowa cześć jest w kontakcie z powierzchnią urządzenia kotwią-
cego (250), która łączy się z występem i jesi w pobliżu stopy 
szyny (3) podczas użytkowania urządzenia (250), a ponadto 
posiada środek pozycyjny dla umieszczania izolatora (570) 
względem urządzenia kotwiącego (250). 

(27 zastrzeżeń) 

Al(86)921218 PCT/GB92/02357 5(51)E01B 9/30 
(87)93 06 24 WO 93/12294 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126886.2 (32)911218 (33)GB 

9205791.8 92 0317 GB 
(71) PANDROL LIMITED, Surrey, GB 
(72) BROWN Trevor Paul, CONROY Brian 

George, COX Stephen John, GARDNER 
Christopher, LARKE Roger David, 
MARSHALL Barry, SVENDSEN Jan 

(54) Mocowanie szyn kolejowych 
(57) Zespół do mocowania szyny kolejowej do podkładu (6) 

zawiera zacisk mocujący szynę (1 ') przydatny do przytrzymywa-
nia szyny kolejowej (3), oraz urządzenie kotwiące (250) do 
utrzymywania zacisku (1 ') mocującego szynę kolejową, przy 
czym zacisk (1 ') jest utworzony z pręta materiału tak wygiętego, 
że w płaszczyźnie ma kształt w przybliżeniu M i posiada na 
przynajmniej jednej odnodze M pierwszy środek pozycyjny, 
przy czym urządzenie (250) posiada drugi środek pozycyjny 
(253) dla współpracy z pierwszym środkiem pozycyjnym tak, 
aby umieścić zacisk (1 ') w pożądanym położeniu względem 
urządzenia kotwiącego (250) po zainstalowaniu, w którym jeden 
z tych pierwszych i drugich środków pozycyjnych tworzy jedna 
powierzchnia przylegania, a drugi z nich tworzy współpracujący 
występ, przy czym zarówno powierzchnia przylegania jak i jedna 
powierzchnia współpracującego występu są nachylone pod kątem 
ostrym w jednym kierunku do podłużnej osi odnogi M zawierającej 
ten pierwszy środek pozycyjny, tak że ta jedna powierzchnia współ-
pracującego 'występu przylega do powierzchni przylegania tak, aby 
umiejscowić zacisk (1 ') tak aby uruchamianie zacisku (1 ') w jednym 
z dwóch kierunków równoległych do tej osi powodowało wypycha-
nie tego występu z kontaktu ze wspomnianą powierzchnią przylega-
nia. 

(38 zastrzeżeń) 
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Al(86)921218 PCT/GB92/02359 5(51)E01B9/30 
(87)93 06 24 WO 93/12296 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126886.2 (32)911218 (33)GB 

9205791,8 92 0317 GB 
(71) PANDROL LIMITED, Surrey, GB 
(72) BROWN Trevor Pauis CONROY Brian 

George, COX Stephen John, GARDNER 
Christopher, LARKE Roger David, 
MARSHALL Barry, SVENDSEN Jan 

(54) Zacisk mocujący szyny kolejowe oraz zespół i 
sposoby ich stosowania 

(57) Zacisk (1) przydatny do przytrzymywania szyny kolejo-
wej (2) jest wykonany z pręta materiału sprężystego tak wygię-
tego, że ma w płaszczyźnie w przybliżeniu kształt M, przy czym 
zacisk (1) jest tego rodzaju, że gdy opiera się na kołnierzu szyny 
(2), wówczas podłużna oś części (14), wzajemnie łączącej we-
wnętrzne odnogi M, leży na płaszczyźnie odniesienia, która jest 
zasadniczo równoległa, ale nie identyczna, z płaszczyznązawie-
rającą podłużne osie zewnętrznych odnóg (17) M. Tego rodzaju 
zaciski (1) są stosowane z urządzeniem kotwiącym (5), które po 
zainstalowaniu w nim zacisku (1), odchyla zewnętrzne odnogi 
(17) M w dół względem wewnętrznych odnóg M tak aby umie-
ścić zacisk (1) pod naprężeniem. 

(50 zastrzeżeń) 

Al(86)921223 PCT/DK92/00396 5(51)E04B 1/76 
E04B1/38 

(87)93 07 08 WO 93/13277 PCT Gazette nr 16/93 
(31)2070A91 (32)9112 27 (33)DK 
(71)ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) LARSEN Peter 
(54) Sposób mocowania warstwy izolacyjnej do pod-

łoża 
(57) Sposób mocowania warstwy izolacyjnej (2) na podłożu 

(1) polegający na tym, że stosuje się warstwę izolacyjną (2) 
zawierającą w sobie sprężyście odkształcalną warstwę wzmac-
niającą (5), którą to warstwę izolacyjną (2) dociska się do środków 
mocujących (6) przymocowanych do podłoża (1), wystających z 
niego i mających taki kształt, że mogą one wnikać do warstwy 
wzmacniającej (5) i nadają się do mocowania warstwy izolacyjnej 
(2) do podłoża (1). 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)921216 PCT/DK92/00380 5(51)E04B9/04 
(87)93 06 24 WO 93/12302 PCT Gazette nr 15/93 
(31)2011/91 (32)911216 (33)DK 
(71)ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) HANSEN VagnBoe 
(54) Sufit płytowy 
(57) Sufit płytowy zawiera zakrzywione izolacyjne płyty sufito-

we zamontowane wzdłuż brzegów sufitu i płyty narożne mające 
dwa zakrzywione brzegi, z których każdy przylega do zakrzywio-
nej izolacyjnej płyty sufitowej, i dwa prostoliniowe przyległe brze-
gi, w których płyty narożne zawierają dolną gładką, warstwę 
nośną (1 ) i górną przymocowaną do niej warstwę izolacyjną (2), 
w której to warstwie izolacyjnej (2) uformowane są równoległe 
rowki (3) rozciągające się zasadniczo prostopadle do dwusie-
cznej kąta pomiędzy przyległymi brzegami prostoliniowymi, 

(10 zastrzeżeń) 

Al(86)921209 PCT/EP92/02844 5(51)E04H3/02 
(87)93 07 08 WO 93/13282 PCT Gazette nr 16/93 
(31)P 42 00 081,5 (32)92 01 03 (33)DE 

P 42 20 351.1 92 06 22 DE 
(75) HOLTL Georg, Tittling, DE 
(54) Ukształtowanie pomieszczenia sypialnego, 

zwłaszcza dla hoteli noclegowych 
(57) Wynalazek dotyczy ukształtowania pomieszczenia sy-

pialnego, zwłaszcza dla hoteli noclegowych. Miejsce do leżenia 
(30) graniczy od strony głowy ze ścianką z oknem (14) i rozpo-
ściera się przez caią swoją szerokość pomiędzy dwoma ścian-
kami bocznymi (16,18) graniczącymi ze ścianką z oknem (14). 
W ściance z drzwiami (12) leżącej na przeciw ścianki z oknem 
(14) znajdują się drzwi wejściowe (20). Miejsce do leżenia (30) 
jest wyższe niż normalna wysokość łóżka i jest wspierane przez 
wsporniki mostkowe (28), które przebiegają pomiędzy ścianka-
mi bocznymi. Pod miejscem do leżenia (30) umieszczona jest 
szafka (42). Przy jednoosobowym wykorzystaniu, miejsce do 
leżenia (30) wyposażone jest w poście dla jednej osoby. Przy 
wykorzystaniu pomieszczenia dla dwóch osób można dodatko-
wo wyjąć poście z szafki (42) znajdującej się pod miejscem do 
leżenia. Gość otrzymuje każdorazowo klucz do drzwi wejścio-
wych, w zależności od tego, czy płaci za jednoosobowe wyko-
rzystanie pomieszczenia, czy za dwuosobowe lub także jeden 
klucz do szafki (42) z dodatkową pościelą. 

(27 zastrzeżeń) 
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Al(86)921207 PCT/EP92/02840 5(51)E06B3/14 
E06B3/42 

(87)93 Ü6 24 WO 93/12316 PCT Gazette nr 15/93 
(31)M 191 A 003310 (32)9112 10 (33)IT 
(71) HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A, 

Bellusco, IT 
(72) ZANONI Edoardo 
(54) Zestaw metalowych kształtowników do oścież-

nic okiennych i drzwiowych z przesuwnymi pły-
cinami 

(57) W zestawie metalowych kształtowników dla ościeżnic 
drzwiowych i okiennych z przesuwnymi płycinami, pionowe 
kształtowniki (1) stałej ramy zawierają główną obudowę (2) 
posiadającą po jednej stronie ścienne zaczepowe środki (12, 
13}, zaś po drugiej stronie dwa końcowe wypusty (6,7) oraz dwa 
łączące wypusty (8) przeznaczone do łączenia z sąsiadującym 
pionowym kształtownikiem ruchomej ramy płyciny przesuwnej. 
Ponadto, zabezpieczający przed przeciągiem wypust (10) wy-
staje z drugiej części głównej obudowy (2) w położeniu zasad-
niczo symetrycznym do końcowego wypustu (6) względem 
dwóch łączących wypustów (8). Łączące wypusty (8) posiadają 
podstawę rozszerzoną względem swobodnych krańców zazę-
biających się z pionowym kształtownikiem ramy ruchomej. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(86)921128 PCT/EP92/02777 5(51)E06B 3/968 
(87)93 06 10 WO 93/11333 PCT Gazette nr 14/93 
(31)M 191 U 001050 (32)9112 03 (33)IT 
(71) HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A., 

Bellusco, IT 
(72) ZANONI Edoardo 
(54) Zestaw kształtowników metalowych ze wspo-

rnikami wzmacniającymi do ram okiennych i 
drzwiowych 

(57) Zestaw (1 ; 40) kształtowników metalowych przeznaczo-
ny jest do ram drzwiowych i okiennych. 

Każdy kształtownik (1; 40) składa się z przynajmniej 
jednej osłony rurowej (3), z którą wykonane jest jednolicie 
przynajmniej jedno żebro wsporcze (26), zaopatrzone w przy-
najmniej jedno gniazdo dla wspornika wzmacniającego (38) 
złącze narożne. 

Osłona rurowa (3) ma również kanał służący dc przytrzy-
mywania elementu uszczelniającego (47) mającego przynaj-
mniej jedną krawędź uszczelniającą (48). 

(7 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;TECIINIKA MINERSKA 

Al(86)930211 PCT/AU93/00058 5(51)F02D 41/26 
F02D 41/34 

(87)93 08 19 WO 93/16278 PCT Gazette nr 20/93 

(31)PL0790 (32)92 0211 (33)AU 
(71) ORBITAL ENGINE COMPANY 

(AUSTRALIA) PTY.LTD, Balcatta, AU 
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(72) DAVIS Robert Max, SMITH Darren Andrew, 
THOMPSON Ian Reginald 

(54) Usprawnienia kontroli sprężenia mieszanki 
powietrzno-paliwowej 

(57) Usprawnienie dotyczy sposobu kontroli ilości powietrza 
i paliwa dostarczanych do silnika spalinowego na cylinder i cykl 
obejmującego wyznaczenie najpierw żądanej ilości paliwa na 
cykl dla istniejących warunków roboczych silnika, i następnie 
ustawienie doprowadzenia powietrza do silnika dla zapewnienia 
żądanego stężenia mieszanki powietrzno-paliwowej dla wyzna-
czonej ilości paliwa na cykl. Następnie określenie rzeczywistego 
doprowadzenia powietrza do silnika i ustawienie ilości paliwa na 
cykl tak, aby rzeczywiste stężenie mieszanki było większe lub 
mniejsze od zadanych wartości granicznych żądanego stężenia 
mieszanki. W elektronicznym układzie sterowania silnika może 
być zastosowana matryca bazowa zawierająca zadane stężenia 
mieszanki zależne od szybkości i obciążenia. Matryca jest ze-
stawiona z zadanymi wartościami granicznymi da żądanego 
stężenia, w celu zapobieżenia określonemu stanowi silnika, jak 
np. przerwanie zapłonu, praca katalizatora, emisja spalin. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)930128 PCT/GB93/00180 5(51)F16B 31/02 
G01L5/24 

(87)93 08 19 WO 93/16293 PCT Gazette nr 20/93 
(31)92027713 (32)92 0210 (33)GB 
(71) ROTABOLT LIMITED, Dudley, GB 
(72) WALTON Brian 
(54) Element złączny wskazujący obciążenie 
(57) Element złączny, taki jak śruba (10), posiada otwór (18), 

który przechodzi od czoła (16) śruby i który może pomieścić 
pomiarowy człon (30). Zespół śruby (10) i pomiarowego czopa 
(30) jest wstępnie ustalony poprzez przyłożenie z góry określo-
nego obciążenia rozciągającego do śruby, wstawienie pomia-
rowego członu (30) do otworu (18) i jego obrót dopóki koniec 
(34) czopa nie zetknie się z wewnętrznym końcem otworu (18). 
Wtedy wykonane jest oznaczenie na czole (16) śruby (10) w 
położeniu wskaźnika (40). Pomiarowy czop (30) jest następnie 
wycofany z otworu (18) i odjęciu podlega obciążenie rozciąga-
jące, Śruba (10) jest następnie przekazywana do użytkownika 
wraz z pomiarowym czopem (30). W czasie użycia śruby, po-
miarowy czop (30) jest ponownie wsunięty do otworu (18) i 
wkręcony w kierunku do dołu dopóki koniec czopa nie sprzęg-
nie się z wewnętrznym końcem otworu. Gdy śruba jest zaciska-
na powodując wydłużenie trzonka (12) śruby (10) a stąd i otworu 
(18) użytkownik może sprawdzić obciążenie na śrubie poprzez 
okresowy obrót pomiarowego czopa (30), dla utrzymania styku 
pomiędzy końcem czopa i wewnętrznym końcem otworu, dopó-
ki wskaźnik (40) nie osiągnie oznaczenia na czole (16) śruby, 
wskazując że osiągnięte zostało z góry określone obciążenie. 

(9 zastrzeżeń) 

Al (86)93 0104 PCT/US93/00047 5(51)F16C 13/00 
(87)93 07 22 V/O 93/14325 PCT Gazette nr 18/93 
(31)07/818.577 (32)92 0109 (33)US 
(71)BELOIT TECHNOLOGIES,INC., 

Wilmington, US 
(72) OLSON Keith R., MOSCHEL Charles C. 
(54) Urządzenie tłoka dla użycia w prasujących zwój 

częściach składowych maszyn papierniczych 
(57) Urządzenie tłoka dla użycia w regulowanej odginającej 

rolce zawiera prostoliniowy w kształcie tłok mający co najmniej 
jedną boczną uszczelkę (22a, 22a') rozciągającą się wzdłużnie 
w rowku w każdej bocznej ściance i końcową uszczelkę (21) w 
każdym końcu tłoka przechodzącą pomiędzy uszczelkami bo-
cznymi. 

Końcowe uszczelki zawierają co najmniej parę przeci-
nających powierzchni na swym każdym końcu, które współpra-
cują z odpowiadającą im parą powierzchni każdej bocznej 
uszczelki dla poruszania się wzdłużnie w stosunku do tłoka i 
bocznych uszczelnień dla utrzymania ciągłej uszczelki na ob-
rzeżu dookoła tłoku. 

Ciągła uszczelka sprzęga się z bocznymi ściankami ka-
nału wewnątrz podpierającego wału (32) regulowanej roiki i nie-
przesuwną powierzchnią uszczelki w każdej z dwóch 
przeciwległych zapór (36a) po obu stronach kanału w podpierają-
cym wale (32). Boczne i końcowe uszczelki (22a, 21) poruszają się 
z tłokiem w stosunku do podpierającego wału (32) i uszczelniają-
cych powierzchni wykonanych na końcowych zaporach. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)93 0204 PCT/GB93/00234 5(51)F16H47/04 
(87)93 08 05 WO 93/15338 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9202339.9 (32)92 02 04 (33)GB 
(71) WIELKOPOLSKI Thomas William, 

Lawrence, GB 
(72) THOMAS Wiliam 
(54) Bezstopniowe, hydromechaniezne urządzenie 

przekładniowe typu równoległego 
(57) Napęd z członu wejściowego (12) jest dzielony. Część 

jest przenoszona mechanicznie przez obudowę (10) na człon 
wyjściowy (14). 

Reszta napędza zespół hydrostatyczny, np. pompę zę-
batą (32, 34), napędzającą silnik płynowy (50, 52), który swym 
wyjściem mechanicznym może również napędzać człon wyj-
ściowy (14). 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(86)921113 PCT/US92/0979Û 5(51)F16H59/00 
(87)93 06 10 WO 93/11375 PCT Gazette nr 14/93 
(31)798.912 (32)911127 (33)US 
(71) RELIANCE ELECTRIC INDUSTRIAL 

COMPANY, Greenville, US 
(72) LUCICH Todd C , KROME Edward F., 

HOWE Michael G., FIELDS Larry D., 
MIHELICK Joseph R. 

(54) Łatwy w konserwEcji napęd bezstopniowy i spo-
sób 

(57) Ujawniono bezstopniową przekładnię pasową, w której 
występuje para przesuwnych tarcz (22, 32), umieszczonych na 
wale wejściowym i wyjściowym (26,34) oraz pas napędowy (36) 
założony wokół nich, ponadto posiadającą korpus obudowy i 
wspornik (46,48). 

Korpus obudowy podtrzymuje jeden koniec wału wyj-
ściowego oraz podtrzymuje wspornik (58), który wystaje po-
przez pętię pasa napędowego w celu podparcia drugiego 
końca wału wyjściowego. 

Bramowy układ podparcia umożliwia zastosowanie nie-
przenoszącej obciążeń łożyskowych pokrywy obudowy, oraz 
umożliwia wykonanie czynności konserwacyjnych w zakresie 
obsługi pasa napędowego (36) i wału wejściowego (26) bez 
naruszania współosiowości i wspornika wału wyjściowego (34), 
Jeden koniec wału wejściowego (26) jest podparty przez obu-
dowę, a przeciwny koniec jest podparty w łożysku oporowym, 
które jest umieszczone w wychyinie zamontowanym jarzmie 
wodzącym. 

(91 zastrzeżeń) 

Al(86)930204 PCT/CA93/00044 5(51)F23C 11/04 
F23C3/00 
F24H1/41 

(87)93 08 05 WO 93/15358 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9202329.0 (32)92 02 04 (33)CA 
(75) CHATO John D., Vancouver, CA 
(54) Ulepszenia w impulsowym systemie łopatko-

wym do impulsowych zespołów komory spala-
nia 

(57) Impulsowy zespół (10) komory spalania posiadający 
płaskie ścianki (16, 18) boczne i płaskie ścianki (12) końcowe 
tworzące komorę spalania wraz z urządzeniami (32) do wprowa-
dzania mieszanki paliwowej w komorę spalania i do inicjowania 
impulsowego spalania został ulepszony przez zastosowanie 
wkładki w czterech obszarach narożnych, tak że do komory 
spalania zwrócone są gładko zaokrąglone powierzchnie. W 
odmianie impulsowy zespół komory spalania tworzy komorę 
spalania i część wylotową, która zawiera wiele wewnętrznych, 
równoległych, usytuowanych w odstępie od siebie, wydrążo-
nych przegród, które tworzą pomiędzy sobą a równoległymi 
ściankami zewnętrznymi części wylotowej wiele kanałów wylo-
towych. 

(11 zastrzeżeń) 



Nr 9 (531) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 95 

Al(86)9212 22 PCT/FR92/01227 5(51)F26B 3/347 
F26B3/12 
B01D1/18 

(87)93 07 08 WO 93/13374 PCT Gazette nr 16/93 
(31)91/16053 (32)9112 23 (33)FR 
(71) SOCIETE GENERALE POUR LES 

TECHNIQUES NOUVELLES S.G.N., St. 
Quentin en Yvelines, FR 

(72) AUBERT Bruno 
(54) Sposób suszenia/atomizacji oraz urządzenie do 

stosowania tego sposobu 
(57) Sposób polega głównie na wtryskiwaniu wymienionego 

roztworu lub wymienionej zawiesiny poprzez falowód monomo-
dainy (3), przez który przebiega stacjonarny układ mikrofalowy. 
Urządzenie zawiera magnetron, falowód (3) mający dwa otwory 
(7,8), środki (2) do wtryskiwania roztworu lub zawiesiny poprzez 
otwór (7) górny. Środki do adaptacji falowodu mają postać śrub 

impedacyjnych (5) a od strony przeciwległej, tłoka zwarciowego 
(6). 

(12 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(86)920702 PCT/US92/05584 5(51)G01Fl/84 
(87)93 01 21 WO 93/01473 PCT Gazette nr 03/93 
(31)728.546 (32)910711 (33)US 
(71) MICRO MOTION INC., Boulder, US 
(72) MICHAELSON Peter L. 
(54) Technika rzeczywistego eliminowania błędów 

pomiarowych wywoływanych przez temperatu-
rę w mierniku coriolisa 

(57) Ujawniono urządzenie i towarzyszące sposoby do sto-
sowania w mierniku (5) Coriolisa, zasadniczo eliminujące błędy 
pomiarowe wywoływane przez temperaturę, które w innym przy-
padku mogą powstawać, w wyniku różnic charakterystyk dwu 
rozdzielnych kanałów wejściowych miernika. W szczególności, 
w mierniku sąwykorzystywane dwie par/ kanałów wejściowych. 
Podczas pracy miernik dia każdej z tych par repetycyjnie mierzy 
wewnętrzne opóźnienie fazy, a następnie odejmuj© opóźnienie 
związane z każdą parą od danych bazujących na aktualnych 
pomierach przepływu, otrzymywanych z tego miernika w nastę-
pnej kolejności. 

W tym samym czasie, w którym jedna para kanałów mierzy 
aktualny przepływ, inna para kanałów mierzy swoje wewnętrzne 
opóźnienie fazy, przy czym kanały są nieprzerwanie przełączane 
pomiędzy tymi funkcjami. Ponieważ obie pary kanałów są przełą-
czane cykiicznie z wystarczająco wysoką częstotliwością, bieżąca 
wartość wewnętrznego opóźnienia fazy dla każdej z tych par 
dokładnie odzwierciedla wszystkie wywoływane przez temperatu-
rę zmiany wpływające na charakter/styki eksploatacyjne tej pary, 
eliminując tyrn samym w otrzymywanych z tego miernika w nastę-
pnej kolejności wynikach pomiarów przepływu zasadniczo wszy-
stkie składowe błędu związane z temperaturą. Ponadto miernik 
mierzy temperaturę przewodu rurowego wsposób eliminujący błędy 
związane z temperaturą. Poza tym miernik również mierzy i aktu-
alizuje wartość swojego zera mechanicznego wykorzystując 
tylko te wyniki pomiarów At przy zerowym przepływie, które 
mają wystarczająco niską zawartość szumów. Ta wartość me-
chanicznego zera jest nsstępnie odejmowana od wyników po-
miarów przepływu dla eliminowania z nich błędów, które w 
innym przypadku będą występowały. 

(42 zastrzeżenia) 

Al (86)93 0120 PCT/SE93/00026 5(51)G01F 17/00 
(87)93 07 22 WO 93/14383 PCT Gazette nr 18/93 
(31)9200139-5 (32)92 0120 (33)SE 
(75) LINDBERG Ebbe, Soderala, SE 
(54) Sposób pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza 

drewne oraz urządzenie do stosowania tego 
sposobu. 

(57) Sposób pomiaru objętości ładunków jednolitych i ła-
dunków częściowych na przykład dłużyc transportowanych cię-
żarówkami, obejmuje następujące czynności: ładunek, którego 
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objętość ma być zmierzona, kładzie się na platformę (4), platfor-
mę i osłonę (11) z otworem (12) zbliża się do siebis tak, że 
platforma z ładunkiem jest wprowadzana do osłony przez jej 
otwór, osłonę (11) i pokrywę (17) równocześnie zbiiża się do siebie 
aż do styku tworząc wspólną gazoszczelną w stosunku do atmo-
sfery komorę otaczającą platformę. Objętość oraz ewentualnie 
ciśnienie gazu w zamkniętej komorze zmienia się a wartości tych 
zmian mierzy się. Na tej podstawie oblicza się objętość ładunku. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(86)921221 PCT/FI92/00354 5(51)G01R 27/26 
(87)93 07 22 WO 93/14410 PCT Gazette nr 18/93 
(31)920090 (32)92 0109 (33)FI 
(71) ABB INDUSTRY OY, Helsinki, FI 
(72) HEIKKILA Samuli 
(54) Sposób określania indukcyjności zwarciowej 

maszyny asynchronicznej 
(57) Sposób obejmuje etapy wywoływania stopniowej zmia-

ny napięcia (üs) stojana; pomiar zarówno napięcia (Us) stojana 

jak i pochodnej prądu (îs stojana tak przed jak i po wymienionej 
stopniowej zmianie napięcia stojana; określanie różnicy pomię-
dzy mierzonymi napięciami (üs (ti), üs (te)) stojana i różnicy 

pomiędzy mierzonymi pochodnymi prądu (îs (ti), Ts (tz)); i 
określenie ilorazu różnicy pomiędzy napięciami stojana i różnicy 
pomiędzy pochodnymi prądu stojana dla uzyskania induktancji 
zwarciowej (<5 U). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(86)920827 PCT/US92/07247 5(51)G02B6/26 
G02B6/28 

(87)93 07 08 WO 93/13437 PCT Gazette nr 16/93 
(31)815.963 (32)92 0102 (33)US 

(71)ADC TELECOMMUNICATIONS INC., 
Minneapolis, US 

(72) EMMONS David J., LU Liang-Ju 
(54) Tłumik stapiany na zakładkę 
(57) Sposób wytwarzania tłumika światłowodowego z pier-

wszego i drugiego włókna światłowodowego obejmuje umiesz-
czanie włókien blisko siebie tak, by nachodziły na siebie, dla 
stworzenia nałożonego fragmentu włókien. Wstępnie dostarcza 
się energię do nałożonego fragmentu, dla przynajmniej częścio-
wego stopienia pierwszego i drugiego widma w nałożonym 
fragmencie. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(86)920828 PCT/US92/07342 5(51)G02B6/26 
(87)93 07 08 WO 93/13438 PCT Gazette nr 16/93 
(31)816.106 (32)92 0102 (33)US 
(71)ADC TELECOMMUNICATIONS INC, 

Minneapolis, US 
(72) EMMONS David J. 
(54) Regulowany tłumik światłowodowy 
(57) Regulowany tłumik (10) dla systemu transmisji światło-

wodowej zawiera pierwsze i drugie włókno optyczne (18, 18'), 
które znajdują się we współosiowej linii. Włókna są wyposażone 
w sferyczne powierzchnie polerowane (30, 30'). Promienie (R, 
R') każdej z powierzchni polerowanych mają swój początek na 
osi, która jest przesunięta względem osi rdzeni włókien (20,20'). 

(19 zastrzeżeń) 

Al(86)920902 PCT/US92/07413 5(51)G02B6/38 
(87)93 07 08 WO 93/13442 PCT Gazette nr 16/93 
(31)816.743 (32)92 01 02 (33)US 
(71)ADC TELECOMMUNICATIONS INC., 

Minneapolis, US 
(72) BEARD Michael S., PUETZ Curtis 
(54) Złącze światłowodowe 
(57) Złącze światłowodowe zawiera zespół nasadki (18), ma-

jący włókno wewnątrz nasadki. Nasadka jest umieszczana we-
wnątrz gniazda (20) utrzymywanego przez bęben. Wewnętrzna 
sprężyna odpycha nasadkę i gniazdo od bębna. Do bębna jest 
przymocowana ruchoma nakrętka. Sprężyna zewnętrzna od-
chyla bęben w stronę łączówkowego końca obudowy. 

(20 zastrzeżeń) 
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Al(86)921125 PCT/EP92/02720 5(5l)G06F3/033 
(87)93 07 08 WO 93/13473 PCT Gazette nr 16/99 
(31)816.424 (32)9112 31 (33)US 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, Armonk, US 
(72) HORTON BUSBOOM Leah J., EAGAN 

Stephen Troy, KIEL Harvey Gene, ROMON 
Raymond Francis, VAN HEUKLON Jeffrey 
John 

(54) Obsługa myszy lub podobnego urządzenia 
wskaźnikowego w podrzędnych stacjach robo-
czych systemu przetwarzania danych 

(57) Zależny, nieprogramowalny znakowy terminal stanowi-
ska roboczego (Dependent Workstation - DWS) obsługuje mysz. 
Kontroler terminalu DWS (100) przetwarza I wyświetla informa-
cje o ruchu myszy całkowicie wewnętrznie, lecz informacje o 
uruchomieniu przycisku przesyła wraz z informacją o aktualnym 
położeniu myszy do pojedynczego kontrolera (Workstation Con-
troiier - WSC) stanowiska (200) roboczego obsługującego wiele 
stanowisk DWS (100), Stanowisko (200) WSC przetwarza infor-
macje o uruchomieniach zgodnie z zestawem reguł i przesyła 
strumienie danych do procesora głównego (Main Processor -
MP) obsługującego wiele stanowisk (200) WSC. Procesor MP 
wykonuje programy aplikacyjne użytkownika, częściowo w od-
powiedzi na strumienie danych reprezentujące sytuacje myszy. 
Procesor MP może również w strumieniach danych przesyłać 
do W3C zestawy reguł obsługi myszy. 

(37 zastrzeżeń) 

Al(86)930112 PCT/DE93/00039 5(5l)G07D 1/00 
E05G7/00 

(87)93 08 05 WO 93/15479 PCT Gazette nr 19/93 
(31)P 42 01 969.9 (32)92 01 22 (33)DE 
(71) INKiESS MARGOT VOSS GMBH, Berlin, 

DE 
(72) KLEIN Fritz 
(54) Schowek z blokadą czasową dla zabezpieczania 

zasobów banknotów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest schowek umożliwiający 

dostęp do coraz większych ilości pieniędzy we wstępnie ustalo-
nym takcie. W obudowie (1) umieszczona jest przesuwna i 
ryglowana szuflada (2), która w kierunku wysuwania (S) podzie-
lona jest na (n) przegród (2.1), (2.2), (2.n) o odpowiednich 
głębokościach (an). Szufiada ma sterowany czasowo mecha-
nizm odblokowania i wysuwania szuflady (2), przy pomocy 
którego odblokowywanie szuflady (2) przebiega kolejno we 
wstępnie ustalonym takcie. Szufiada (2) jest wysuwana z obu-
dowy (1) zaczynając od pierwszej przegrody (ai) każdorazowo 
o jedną głębokość przegrody (an). Po wsunięciu szuflady (2) do 
pozycji zamknięcia zostaje ona znów zablokowana a mecha-
nizm odblokowujący zostaje wyłączony. 

(10 zastrzeżeń) 



98 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (531) 1994 

DZIAŁ II 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(86)930128 PCT/DK93/00034 5(51)H01H 13/70 
H03K17/96 

(87)93 08 05 WO 93/15518 PCT Gazette nr 19/93 
(31)100/92 (32)92 0128 (33)DK 
(75) NICOLAISEN Mogens, Randers, DK 
(54) Tablica sterownicza, czuła na dotyk 
(57) Elektryczne tabiice sterownicze czułe na dotyk palcem 

oznakowanych obszarów na czołowej płytce używane są w 
coraz większym stopniu, przy czym dotyk taki ustaia połączenie 
dia obszarów (10) elektrod lub innych elementów czujnikowych 
znajdujących się na odwrotnej stronie płytki. Zgodnie z wyna-
lazkiem, odwrotna strona czołowej płytki używana jest bezpośrednio 
jako podstawa mocowania dla elektronicznych i pomocniczych 
elementów (12) składowych, przez co uzyskuje się zintegrowany 
zespół o wysoce operacyjnym bezpieczeństwie. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(86)921204 PCT/DE92/01006 5(51 )H01H73/18 
(87)93 07 08 WO 93/13538 PCT Gazette nr 16/93 
(31)G9115905.9U (32)9112 21 (33)DE 
(71) L I C E N T I A 

PATENT-VERWALTUNGS-GMBH, 
Frankfurt, DE 

(72) OSTERMANN Werner. LIESENJOHANN 
Klaus, FEUERHAKE Jürgen 

(54) Wyłącznik zabezpieczania linii z komorą łuku 
elektrycznego 

(57) Wyłącznik ma wewnątrz obudowy (1) komorę łuku ele-
ktrycznego (2) zawierającą pakiet blach gaszących (3), która to 
komora przechodzi za ścianką działową (2a) ze szczelinami 
(2b), w otwartą na zewnątrz komorę wydmuchową (4). Da 
zmniejszenia wydalania przewodzących gorących gazów łuku 
elektrycznego i wykluczenia wystąpienia płomieni na zewnątrz 
obudowy przy wyższej sprawności wyłączania, zastosowano 
utworzoną z dwóch części składowych (1a, 1b) obudowy (1) 
komorę wydmuchową (4) z wieloma poprzecznymi w stosunku 
do kierunku przepływu głównego, tworzącymi łamany tor, ścian-
kami (4a), co znacznie wydłuża drogę strumienia gazu. Ponad-
to, ścianki (4a) posiadają na swoich, prawie równoległych do 
powierzchni dzielącej obie części obudowy (1a, 1b) górnych 
powierzchniach, grzebykowate zęby (4a'), povyodujace zawiro-
wania i chłodzenia gazów łuku elektrycznego. Ścianki (4a) usta-

wione są na przemian na obu częściach obudowy (1 a, 1 b) w 
niewielkich odległościach i przynajmniej częściowo zachodzą 
na siebie. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(86)930212 PCT/GB93/00293 5(51)H01R43/01 
(87)93 08 19 WO 93/16510 PCT Gazette nr 20/93 
(31)P 42 04 038.8 (32)92 02 12 (33)DE 

G9216606.7U 9212 05 DE 
9226446.4 921218 GB 

(71) WALTER ROSE GMBH & CO KG, Hagen, 
DE 

(72) SPENNER Wilhelm, GRZANNA Ortwin 
(54) Urządzenie do wykonywania połączeń elektry-

cznych w złączu wielokrotnym 
(57) Urządzenie zaopatrzone jest w środki (4) do przytrzymy-

wania dopasowanych części, górnej i dolnej, złącza wielokrot-
nego i w belkę dociskową (9) do wzajemnego dociskania części 
górnej i dolnej, oraz w ramę ncśną (2), na której wsparte są 
elementy prowadzące (8) do prowadzenia belki dociskowej (9) 
i środki mocujące (14) służące do zamocowania wejściowych i 
wyjściowych kabli wieloprzewodowych. Urządzenie może być 
uruchamiane ręcznie. 

(14 zastrzeżeń) 
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Al(86)930203 PCT/SE93/00091 5(51)H04B7/26 
H04Q7/00 

(87)93 08 05 WO 93/15565 PCT Gazette nr 19/93 
(31)9200283-1 (32)92 02 03 (33)SE 
(71) INVENTAHL AB, Malino, SE 
(72) AHL Peter 
(54) System dynamicznego przełączania stacji ra-

diowej 
(57) Ujawniono sposób stosowany w systemie dalekiego 

zasięgu, pracującym z podziałem czasu i złożonym z dwóch lub 
kiiku podsystemów, z których każdy zawiera przynajmniej jedną 
stację centralną (CS) i jedną iub kilka stacji peryferyjnych (PS), 
pokrywający obszar, którego zasięg w zasadzie zależy od opty-
cznego zasięgu radiowego każdej stacji centralnej i przyporząd-
kowanych jej stacji peryferyjnych, przy czym łączność wewnątrz 
podsystemów i między rozproszonymi geograficznie podsyste-
mami odbywa się za pośrednictwem każdej stacji centralnej. 
Stacja centralna przełączana jest na pracę w charakterze stacji 
centralnej do nadawania i odbioru informacji do i od przypo-
rządkowanych jej stacji peryferyjnych, albo na odbiór i nadawa-
nie informacji w charakterze stacji peryferyjnej (PS) od i do innej 
stacji centralnej. 

(i zastrzeżenie) 

Al(86)920914 PCT/GB92/01679 5(51)H04N5/76 
H04N7/18 

H04N1/387 
G03B17/53 

(87)93 04 15 WO 93/07710 PCT Gazette nr 10/93 
(31)9120667.2 (32)9109 28 (33)GB 

9206295.9 92 03 23 GB 
(71) PMI PHOTOMAGIC LIMITED, Surrey, GB 
(72) DAVID Daniel, HECHT Yehuda 
(54) Urządzenie do wykonywania fotograficznych 

autoportretów 
(57) Ujawniono urządzenie zaopatrzone w aparaturę foto-vi-

deo (1) z kamerą video (2) do przekazywania obrazu użytkow-
nika na monitorze (10), na którym użytkownik może zobaczyć 
swój rzeczywisty portret będący na drugim planie w stosunku 
do znajdującego sie na pierwszym planie wybranego cyfrowo 
przez komputer obrazu. Użytkownik może wybrać i zatrzymać 
odpowiednią pozę swego portretu, następnie przeirzeć i wybrać 
komputerowy obraz, wykonać kompozycję obrazu komputero-
wego ze swym portretem i wydrukować skomponowany obraz. 
Urządzenie może być umieszczone w kabinie iub na oiwartej 
przestrzeni. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (86)93 0113 PCT/US93/00071 5(51)H04N 7/12 
H04N7/12 
H04N5/44 

(87)93 09 02 WO 93/17523 PCT Gazette nr 21/93 
(31)839.161 (32)92 02 21 (33)US 
(71)RCA THOMSON LICENSING 

CORPORATION, Princeton, US 
(72) NG Sheau-Bao 
(54) Odbiorniki HDTV o mniejszej rozdzielności 
(57) Odbiornik do odbioru kodowanych blokowo, podda-

nych kompresji, cyfrowych sygnałów wizyjnych HDTV sprowa-
dza do systemu dziesiętnego (304, 310, 311) dane w każdym 
bloku dla wytwarzania obrazów o rozdzielczości NTSC lecz przy 
znacznych oszczędnościach oprzyrządowania odbiornika. 

(13 zastrzeżeń) 
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Nr 
zgłoszenia 

1 

Int.Cl5 

2 

Strona 

3 
296280 
296281 
296285 
296286 
296288 
296289 
296293 
296294 
296295 
296296 
296297 
296303 
296304 
296305 
296307 
296309 
296310 
296311 
296318 
296330 
296331 
296332 
296333 
296335 
296336 
296339 
296345 
296346 
296347 
296348 
296349 
296351 
296353 
296354 
296357 
296358 
296360 
296363 
296365 
296367 
296375 
296376 
296391 
296392 
296394 
296395 
296396 
296397 
296398 
296401 

H04N 
H04N 
E04C 
F16H 
GUB 
G06F 
C09D 
A61N 
B08B 
E01C 
B60P 
A01C 
C05D 
E21F 
A24D 
A41D 
G05D 
A01K 
G01R 
E21D 
A01G 
E21F 
B01D 
C07D 
F02M 
C21C 
C03B 
B61J 
G01B 
E21C 
G08B 
G01F 
F24H 
C07D 
G05F 
C09D 
B66C 
C23G 
B09B 
A41F 
A23C 
F23B 
A61N 
C10K 
B08B 
F04B 
B02C 
B23Q 
F41F 
C01B 

57 
57 
42 
46 
53 
52 
36 

9 
14 
40 
19 
2 

28 
45 

5 
5 

52 
3 

51 
44 

44 
11 
30 
46 
38 
27 
20 
50 
44 
53 
50 
49 
30 
52 
36 
24 
38 
14 
5 
3 

47 
9 

37 
13 
46 
12 
16 
50 
25 

... 
Nr 

zgłoszenia 

1 
296402 
296403 
296414 
296415 
296416 
296417 
296418 
296419 
296420 
296421 
296422 
296423 
296424 
296425 
296426 
296427 
296428 
296430 
296433 
296435 
296441 
296442 
296443 
296445 
296446 
296447 
296448 
296451 
296502 
297474 
298405 
298777 
298816 
298817 
298847 
298888 
299095 
299097 
299758 
300043 
300061 
300084 
300113 
300133 
300136 
300137 
300138 
300139 
300140 
300141 

Int.Cl5 

2 
C01B 
C22F 
B23P 
D06F 
F04B 
A61K 
B28B 
G01R 
A63F 
C02F 
B31D 
G02C 
A61K 
H02M 
H02M 
B21K 
B23P 
E04B 
B60K 
C07C 
F02B 
H02K 
F04D 
G01F 
H02P 
E03D 
H01J 
C22C 
C02F 
B23Q 
A61B 
D06F 
B60N 
B60N 
H04M 
A61M 
C10L 
F26B 
B01D 
C12P 
B27N 
B60R 
E04B 
H04Q 
B63B 
B63B 
B63B 
B63B 
B63B 
B63B 

Strona 

3 
25 
38 
16 
39 
46 

8 
17 
51 

9 
25 
17 
51 

7 
55 
55 
15 
16 
42 
18 
29 
45 
55 
46 
50 
56 
41 
54 
38 
26 
16 
6 

39 
18 
18 
57 

9 
37 
49 
11 
38 
17 
19 
41 
58 
21 
22 
22 
21 
20 
21 

Nr 
zgłoszenia 

1 
300143 
300145 
300191 
300192 
300206 
300238 
300250 
300251 
300252 
300259 
300291 
300312 
300353 
300411 
300420 
300422 
300423 
300424 
300439 
300465 
300473 
300474 
300475 
300476 
300477 
300480 
300481 
300482 
300487 
300495 
300519 
300538 
300539 
300550 
300560 
300577 
300578 
300583 
300594 
300595 
300596 
300599 
300600 
300613 
300622 
300626 
30062.7 
300631 
300633 
300647 

Int.Cl5 

2 
F24F 
A61K 
E21B 
F17C 
B01D 
A01N 
C07D 
C08L 
E05B 
B01D 
C07D 
E01D 
C03B 
C10K 
B65F 
A24D 
A24D 
E04G 
A01N 
C12N 
C07K 
H04B 
C01B 
H04B 
C07K 
C23C 
C03C 
B32B 
C07D 
H02K 
C02F 
B01J 
C02F 
B61F 
F23J 
C08F 
C07C 
C08G 
C07K 
A23C 
B65D 
C08G 
G01M 
C03B 
B21F 
B61D 
A01G 
A61K 
C03B 
A61K 

Strona 

48 
7 

43 
47 
10 
3 

30 
36 
43 
11 
31 
41 
27 
37 
24 

4 
5 

43 
3 

37 
34 
56 
25 
57 
34 
38 
28 
17 
33 
55 
26 
12 
26 
20 
48 
35 
29 
35 
33 

3 
23 
35 
51 
27 
15 
19 
2 
7 

27 

J 



Nr 9 (531) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 101 

1 
300727 
300728 
300740 
300744 
300746 
300749 
300751 
300754 
300762 
300768 
300769 
300770 
300790 
300791 
300792 
300806 
300809 
300823 
300824 

2 
C07C 
E01D 
B63B 
C08F 
C11D 
B04C 
A61M 
C08J 
B65D 
C07D 
A61H 
H01F 
B09B 
C07C 
B08B 
A61K 
C11D 
A23L 
A23L 

3 
29 
40 
20 
34 
37 
12 
8 

35 
23 
32 

6 
54 
14 
28 
13 
7 

37 
4 
4 

1 
300825 
300826 
300829 
300846 
300854 
300859 
300868 
300871 
300878 
300879 
300880 
300891 
300895 
300896 
300975 
301011 
301016 
301072 
301087 

2 
C07D 
A61K 
C07D 
B23B 
B65G 
A61K 
C02F 
H01T 
D21C 
C07D 
C07F 
C08K 
A61F 
C07C 
B08B 
B65D 
C09K 
C07C 
B65G 

3 

32 
7 

31 
15 
24 
8 

26 
54 
39 
31 
33 
36 

6 
29 
14 
23 
36 
28 
24 

1 
301107 
301111 
301112 
301113 
301130 
301140 
301153 
301158 
301275 
301276 
301315 
301366 
301367 
301373 
301421 
301475 
301476 

2 
E04F 
A23L 
E01C 
B03C 
F21V 
A23D 
A 6 1 M 
H03F 
G09B 
F27D 
B21B 
F23D 
B01D 
B01D 
F23D 
C02F 
B42F 

3 
42 

4 
40 
12 
47 

4 
8 

56 
53 
49 
14 
48 
10 
10 
48 
25 
18 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 9/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96246 
96310 
96328 
96332 
97296 
97343 
97523 

Int.CI5 

2 
A47G 
A23C 
F15B 
B02C 
B65D 
G11 
F24C 

Strona 

3 
59 
59 
62 
60 
61 
64 
64 

Nr 
zgłoszenia 

1 
97704 
97705 
97706 
97718 
98901 
98934 
99000 

Int.CI5 

2 
F16K 
F16K 
F16K 
A47C 
H01Q 
B65D 
E05F 

Strona 

3 
63 
63 
63 
59 
65 
61 
62 

Nr 
zgłoszenia 

1 
99024 
99042 
99043 
99044 
99118 
99163 

Int.CI5 

2 
B63C 
A47J 
A47J 
A47J 
G08B 
F16L 

Strona 

3 
61 
60 
60 
60 
64 
63 



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

Numer zgłoszenia 

92 00054 BE 
92 00060 HU 
92 00078 SE 
92 00127 US 
92 00354 FI 
92 00363 FI 
92 00379 DK 
92 00380 DK 
92 00387 DK 
92 00388 DK 
92 00395 DK 
92 00396 DK 
92 00473 CA 
92 00474 CA 
92 00897 SE 
92 00898 SE 
92 01006 DE 
92 01135 FR 
92 01143 FR 
92 01227 FR 
92 01679 GB 
92 02233 GB 
92 02234 EP 
92 02270 GB 
92 02323 GB 
92 02334 GB 
92 02357 GB 
92 02358 GB 
92 02359 GB 
92 02387 GB 
92 02394 GB 
92 02452 EP 
92 02472 EP 
92 02720 EP 
92 02741 EP 
92 02777 EP 
92 02792 EP 
92 02814 EP 
92 02840 EP 
92 02844 EP 

Int 

Cl5 

B65D 
A61K 
A61F 
B01D 
G01R 
D01F 
A61K 
E04B 
A01N 
C12P 
B29C 
E04B 
A24D 
A24D 
B61H 
A61F 
H01H 
A61K 
C08J 
F26B 
H04N 
D01F 
C12N 
A01M 
C07C 
C07D 
E01B 
E01B 
E01B 
C07C 
C12Q 
B65D 
C07K 
G06F 
C07D 
E06B 
A44C 
A61K 
E06B 
E04H 

Strona 

76 
70 
69 
72 
96 
89 
70 
91 
67 
88 
73 
91 
68 
68 
74 
69 
98 
71 
86 
95 
99 
89 
87 
66 
77 
81 
90 
90 
91 
77 
88 
76 
85 
97 
84 
92 
68 
70 
92 

91 

Numer zgłoszenia 

92 02867 EP 
92 02887 EP 
92 02899 EP 
92 02900 EP 
92 02901 EP 
92 02904 EP 
92 02907 EP 
92 02946 EP 
92 03007 EP 
92 05584 US 
92 07247 US 
92 07342 US 
92 07413 US 
92 07466 US 
92 08306 US 
92 08476 US 
92 08555 US 
92 09496 US 
92 09658 US 
92 09790 US 
92 09929 US 
92 10070 US 
92 10189 US 
93 00009 NO 
93 00018 AU 
93 00018 NL 
93 00020 FI 
93 00021 CA 
93 00026 SE 
93 00028 DK 
93 00029 DK 
93 00030 DK 
93 00030 EP 
93 00032 AU 
93 00034 DK 
93 00035 EP 
93 00039 AU 
93 00039 DE 
93 00044 CA 
93 00047 US 

Int 
Cl5 

A61M 
C07C 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C22B 
G01F 
G02B 
G02B 
G02B 
C07D 
C07D 
C12N 
C07D 
C07D 
B26B 
F16H 
C07D 
A61K 
C12P 
B65B 
A01N 
C02F 
C21B 
A62D 
G01F 
A23L 
C08B 
A23L 
C12N 
A01N 
H01H 
C21D 
C07K 
GG7D 
F23C 
F16C 

Strona 

71 
78 
80 
80 
84 
82 
81 
79 
89 
95 
96 
96 
96 
80 
79 
87 
83 
82 

73 
94 

79 
70 
87 
74 
66 
76 
88 
71 
95 
68 
85 
68 
87 
66 
98 
88 
85 
97 
94 
93 

Numer zgłoszenia 

93 00055 SE 
93 00058 AU 
93 00059 US 
93 00060 EP 
93 00070 EP 
93 00071 US 
93 00075 GB 
93 00078 US 
93 00079 US 
93 00080 EP 
93 00081 EP 
93 00087 SE 
93 00091 SE 
93 00095 GB 
93 00098 EP 
93 00099 EP 
93 00105 US 
93 00109 EP 
93 00110 FR 
93 00111 FR 
93 00122 EP 
93 00126 GB 
93 00136 US 
93 00145 EP 
93 00171 US 
93 00174 GB 
93 00177 GB 
93 00180 GB 
93 00183 GB 
93 00192 EP 
93 00208 GB 
93 00211 GB 
93 00234 GB 
93 00262 EP 
93 00263 EP 
93 00293 GB 
93 00398 US 
93 00501 US 

InL 
Cl5 

Strona 

A61F 
F02D 
A61B 
C07D 
C07C 
H04N 
A21C 
C07J 
C07J 
C07D 
C10L 
D04H 
H04B 
A01N 
C07D 
C07D 
C03C 
B02C 
C07D 
C07D 
B65B 
C07D 
A61K 
C08G 
B03C 
C07D 
B32B 
F16B 
B32B 
C09D 
A01N 
C02F 
F16H 
C11D 
B01D 
HOIR 
B65D 
C07D 



Ogłoszenia o podjęciu postępowania przed UP RP jako urzędem wybranym 
w sprawach zgłoszeń PCT opublikowanych we wcześniejszych numerach BUP 

Nr zgłoszenia 

1 

295539 
298949 
299317 
299832 
300047 
300147 
300294 
300297 
300300 
300498 
300499 
300616 
300710 
300711 
300712 
300765 
300812 
300998 
301105 
301117 
301118 
301210 
301214 
301284 
301318 
301320 
301321 
301338 
301369 
301419 
301466 
301788 
301890 
301951 
301956 
302033 
302049 
302050 
302056 

Int.Cl5 

2 

A61K 
C11D 
C07K 
B04C 
A61K 
C07D 
A61K 
B65D 
B65D 
C07D 
C07D 
C11D 
A61K 
C07D 
C07D 
B32B 
C07D 
C07D 
F16K 
C01B 
B60N 
C12Q 
C12N 
C07K 
C07D 
A61F 
A61F 
E06B 
B63B 
B29D 
H01T 
A61J 
E01B 
A61K 
B29C 
A01N 
D21H 
C07J 
C11D 

Nr zgłoszenia PCT 

3 

PCT/SE91/00053 
PCT/US91/07606 
PCT/EP/91/01934 
PC17AT91/00127 
PCr/US92/00024 
PCT/EP92/00304 
PCT/GB92/00262 
PCT/EP92/00148 
PCT/CA92/00062 
PCT/US92/01528 
PCT/US92/01224 
PCT/US92/00689 
PCT/US92/01680 
PCT/US92/01605 
PCT/US92/01603 
PCT/US92/01372 
PCT/US92/02661 
PCT/US92/02131 
PCT/NO92/00051 
PCT/EP92/00885 
PCT/EP92/01145 
PCT/EP92/00949 
PCT/GB92/00824 
PCT/SE92/00316 
PCT/GB92/00888 
PCT/EP92/01017 
PCT/EP92/01018 
PCT/EP92/00837 
PCT/GB92/00921 
PCT/IT92/00059 

PCT/DE92/00496 
PCT/SE92/00426 
PCT/FI92/00197 
PCT/US92/05066 
PCT/SE92/00458 
PCT/GB92/01248 
PCT/US92/04527 
PCT/FR92/00697 
PCT/US92/05659 

Nr BUP, w którym 
zgłoszenie PCT 
opublikowano 

4 

3/92 
25/92 
12/93 
25/92 
4/93 
7/93 
7/93 
4/93 
7/93 
12/93 
12/93 
7/93 
7/93 
7/93 
12/93 
12/93 
12/93 
7/93 
7/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
12/93 
16/93 
12/93 
12/93 
16/93 
23/93 
16/93 
16/93 
16/93 



Nr 9 (531) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 105 

1 

302076 
302161 
302287 
302289 
302308 
302378 
302379 

2 

G06F 
C07D 
G05B 
C07D 
F16L 
A61F 
A61L 

3 

PCT/EP92/01347 
PCT/FR92/00725 
PCT/EP92/01725 
PCT/SE92/00533 
PCT/EP92/01929 
PCT/US92/06709 
PCT/US92/06710 

4 

3/94 
16/93 
16/93 
16/93 
1/94 

20/93 
23/93 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO", "WIADOMOŚCI 
URZĘDU PATENTOWEGO", "BIULETYNU INFORMACYJNEGO 
URZĘDU PATENTOWEGO RP", Polskich Opisów Patentowych. 

Cena poszczególnych wydawnictw wynosi: 

BUP - 35 000 zł 
WUP - 30 000 zł 
BIUPRP - 10 000 zł 
Opis - 10 000 zł 

Koszt prenumeraty w 1994 r. będzie wynosił: 

BUP - - 910 000 zł 
WUP - 360 000 zł 
BIUPRP - 120 000 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1 Dz. 99 Rozdz. 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. 


