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Urząd Patentowy RP - n a 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. 
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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. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 27 czerwca 1994 r. Nr 13 /535/ 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) - n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) - d a n e 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) - s k r ó t opisu 
(61) - n r zgłoszenia głównego 
(62) - n u m e r 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) - d a t a i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) - d a t a i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

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

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

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

Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - o g ł o s z e n i e o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 297090 (22) 92 12 18 5(51) A01C 1/00 

(75) Adamczuk Amelia, Zamość; Adamczuk 
Mirosław, Zamość 

(54) Urządzenie do naświetlania przedsiewnego 
nasion światłem laserowym 

( 5 7 ) Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada komorę 
naświetlania (4), której wnętrze ma kształt pionowo usytuowa-
nego walca, natomiast od góry i od dołu posiada denko górne 
(5) i dolne (6) w kształcie stożków ściętych, przy czym wewnę-
trzne powierzchnie komory (4) są powierzchniami lustrzanymi. 
Komora (4) w swej środkowej części posiada co najmniej jeden 
otwór (10), przez który wpada promień laserowy. Promień ten 
oddalony jest od środka komory naświetlania (4) o wielkość 
stanowiącą 1/8 do 1/3 średnicy wewnętrznej komory (4). Otwory 
(10) wykonane są na różniących się o co najmniej 1 mm wyso-
kościach. Wewnątrz komory (4) znajduje się mechanizm rozpro-
wadzający nasiona utworzony z grzybka. Rynienka zsypowa 
(16) mechanizmu dozującego nasiona wyposażona jest w klap-
kę i wibrator (18). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297202 (22) 92 12 24 5(51) A01K 59/04 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Nachyla Stefan 
(54) Miodarka promieniowa 
( 5 7 ) Miodarka posiada uchwyty (2) ramek osadzone obroto-

wo w elementach konstrukcyjnych wirnika (1). 

Do płyty górnej wirnika ma umocowame elementy amor-
tyzujące w postaci wyprofilowanych sprężystych prętów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297203 (22) 92 12 24 5(51) A01K 59/06 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Nachyla Stefan 
(54) Sposób i urządzenie do pozyskiwania wosku 

z zabudowy woskowej zawartej w ramkach 
ulowych 

( 5 7 ) Sposób polega na tym, że ramki z zabudową woskową 
zanurza się kolejno szybkim ruchem pod powierzchnię wody o 
temperaturze nieco poniżej 100°C w naczyniu z przegrodami i 
filtrem wosku, utrzymuje w niej około 1 minuty, po czym wyjmuje 
się czystą ramkę. 

Urządzenie stanowi naczynie (1), korzystnie prostopadto-
ścienne, uzupełnione wodą i przedzielone od góry przegrodami 
(2, 2a) na przedział wsadowy, przedział wosku i przedział zboin. 
Do przegród umocowane są obrotowo siatkowe filtry (9,10) zamy-
kające od spodu przedział wosku i przedział zboin. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 301460 (22)931213 5(51) A01N 31/415 

(31) 92 4242183 (32) 92 12 15 (33) DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Lunkenheimer Winfried, Haberkorn Axel 
(54) Środek do zwalczania pasożytniczych 

pierwotniaków, sposób jego wytwarzania i 
zastosowania 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy benzimidazoli podstawionych gru-
pą CN o ogólnym wzorze 1, w którym każdy z podstawników X1, 
X , X 3 i A niezależnie od siebie oznacza atom wodoru, atom 
chlorowca, grupę cyjanową, nitrową, ewentualnie podstawioną 
grupę alkilową, alkoksylową, alkilotio, alkilosurfinylową, alki-
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losułfonylową lub cykloalkilową, ewentualnie podstawioną nie-
skondensowaną grupę dioksyalkilenową, grupę hyckoksykarbonyio-
wą, alWokarbonytową, afcoksykarbonylową cyWc*ykitoksykaft»nytową 
ewentualnie podstawioną grupę aminową lub aminokarbonylową 
albo ewentualnie podstawioną grupę aryłową, aryłoksyłową arylo-
tio, arylosurfinylową, arylosułfonylową, arylosutfonyloksylową, 
arylokarbonyIową, aryloksykarbonylową, aryloazową lub arylo-
tiometylosulfonylową, przy czym co najmniej jeden z podstaw-
ników X1, X2, X n X4 ma znaczenie różne niż atom wodoru i atom 
chlorowca, oraz R1 oznacza atom wodoru, grupę alkilową albo 
ewentualnie podstawioną grupę ary Iową i R2 oznacza grupę 
hydroksylową, cyjanową, ewentualnie podstawioną grupę alki-
lową, alkenylową, alkinylową, aikoksylową, alkenyloksylową, 
alkinyloksylową, alkilotio, aminową, alkilokarbonylową alkoksy-

, karbony Iową alkilokarbonyioksylową, dialkoksyfosforylową, (hete-
ro) ary Iową (hetero) arytokarbonylową, (hetero) aryloksykarbonylo-
wą, (hetero)aryloksykarbonylową (hetero)arylokarbonyloksylową 
lub (hetero) aryloaminokarbonyloaminokarbonyloksylową. Związ-
ki te można stosować jako środki do zwalczania posożytniczych 
pierwotniaków, a zwłaszcza kokcydiów. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 297098 (22) 92 12 21 5(51) A01N 57/02 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Śledziński Bohdan, Cieślak Ludwika 
(54) Środek szkodnikobójczy 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy, 

zwłaszcza do zwalczania pasożyta pszczoły miodnej, roztocza 
Varroa jacobsoni, zawierającej przynajmniej jeden ze znanych 
składników kompozycji użytkowych oraz jako substancję aktywną 
tiofosforan 0-/3-bromo-4- metylokumaryn-7-ylo/ 0-etylo-O-propylu 
w ilościach od 0,1 do 99,9% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297099 (22) 92 12 21 5(51) A01N 57/10 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Śledziński Bohdan, Cieślak Ludwika 
(54) Środek warroabójczy 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest środek warroabójczy do 

zwalczania pasożyta pszczoły miodnej, roztocza Varroa jacob-
soni, zawierający przynajmniej jeden ze znanych składników 
kompozycji użytkowych oraz jako substancję aktywną związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom wodoru lub 
chloru, a X oznacza atom bromu lub chloru, w ilościach od 0,1 
do 99,9% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297100 (22) 92 12 21 5(51) A01N 57/10 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Śledzinski Bohdan, Cieślak Ludwika 
(54) Środek warroabójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek warroabójczy do 

zwalczania pasożyta pszczoły miodnej, roztocza Varroa jacob-
soni, zawierający przynajmniej jeden ze znanych składników 
kompozycji użytkowych oraz jako substancję aktywną związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza resztę metylową lub 
izopropylową a, X i Y oznaczają atomy chloru lub bromu, w 
ilościach od 0,1 do 99,9% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297130 (22) 92 12 23 5(51) A01N 59/20 
A01N 25/02 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Mosiński Stefan, Choinka Aniela, Majewski 

Jacek, Gralak Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania środka grzybobójczego 

w postaci stężonej zawiesiny 
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że stosuje się hydroksychlorek 

miedziowy w postaci pasty uzyskanej po filtracji na filtrze dyna-
micznym zawiesiny hydroksychlorku miedziowego uzyskanego 
po reakcji jego syntezy. Otrzymany w ten sposób półprodukt jest 
drobnoziarnisty i nie wymaga mielenia w młynach perełkowych. 
Pastę hydroksychlorku miedziowego dysperguje się bezpośred-
nio w roztworze środków powierzchniowo-czynnych i środka obni-
żającego temperaturę zamarzania, a następnie homogenizuje z 
roztworem zagęstnika 

Środek przeznaczony jest do ochrony roślin przeciwko 
chorobom grzybowym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 302157 (22) 93 05 18 5(51) A23G 9/02 

(31) 92 92201482 (32) 92 05 22 (33) EP 

(86) 93 05 18 PCT/EP93/01257 
(87) 9312 09 WO93/24019 PCT Gazette nr 29/93 
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL 
(72) Lipsch Michael Hubertus Maria, Van Beek 

Marinus Jacobus Jose, Fung Kon Yin John 
Soengo 

(54) Beztłuszczowy ubijany mrożony wyrób 
deserowy 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy beztiuszczowego ubijania mrożo-
nego wyrobu deserowego. Takie wyroby można uważać za 
małokaloryczną alternatywę lodów. W szczególności wynalazek 
dotyczy beztłuszczowego ubijanego mrożonego wyrobu dese-
rowego o ulepszonych właściwościach topienia się. Wyroby 
wykazujące kontrolowane właściwości topienia się wytworzono 
przez zastosowanie, jako emulgatora specjalnej mieszaniny za-
wierającej co najmniej 2 0 % wagowych monoglicerydów. kwasów 
tłuszczowych i co najmniej 10% wagowych diglicerydów kwasów 
tłuszczowych. Emulgator ten ma liczbę jodową większą od 3. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301515 (22) 93 12 16 5(51) A23K 1/16 

(31) 92 994034 (32) 9212 21 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Hancock Deana Lori 
(54) Sposób zwiększania mleczności samic 

turowatych i pasza dla zwierząt 
(57) Sposób zwiększania mleczności samic turowatych po-

lega na tym, że samicy podaje się podczas allometrycznej fazy 
wzrostu gruczołu mlecznego przed pierwszym poczęciem 1-(4-
hydroksyfenylo)- 2 - [1-metylo-3-(4-hydroksy- fenylo) propylo-
aminojetanol lub jego fizjologicznie dopuszczalną sól. 

Pasza przeznaczona do podawania samicom turowa-
tych podczas allometrycznej fazy wzrostu gruczołu mlecznego 
przed pierwszym poczęciem zawiera 1-(4-hydroksyfenylo)-2-
1[1-metylo-3-(4-hydroksyfenylo)propyloamino]etanol lub jego 
fizjologicznie dopuszczalną sól. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 301580 (22) 93 12 20 5(51) A23K 1/17 

(31) 92 993430 (32)9212 21 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Schadewald Mary Beth, Vanevenhoven Peter 

Watson 
(54) Przedmieszka paszowa i sposób wytwarzania 

przedmieszki paszowej 
(57) Wynalazek dotyczy przedmieszki paszowej zawierają-

cej granulat kaczanów kukurydzianych, do którego wprowadzo-
no antybiotyk tylozynowy i farmaceutycznie dopuszczalny bufor 
zwiększający odporność antybiotyku tylozynowego na hydroli-
zę. Wytwarza się ją przez kontaktowanie granulatu z roztworem 
antybiotyku i roztworem buforu a następnie wysuszenie produktu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 302156 (22) 93 04 28 5(51) A41D 31/00 
A41D 7/00 

(31) 92 4222582 (32)92 07 09 (33) DE 

(86) 93 04 28 PCT/EP93/01024 
(87) 94 01 20 WO94/01010 PCT Gazette nr 3/94 
(71) SOLAR-Fashion Gmbh & Co.KG, Bindlach, 

DE 
(72) Riedel Herbert 
(54) Materiał, przepuszczający promienie 

słoneczne, oraz wykonany z niego strój 
kąpielowy i strój przeciwsłoneczny 

(57) Przepuszczający promienie słoneczne materiał, zwłasz-
cza na strój kąpielowy lub strój przeciwsłoneczny, utworzony z 
tiulopodobnej, mającej oczka dzianiny, która jest zadrukowana 

kontrastującymi farbami świecącymi, co zapewnia nieprzezro-
czystość, charakteryzuje się tym, że dzianina (11) składa się z 
włókien poliamidowych i elastomeru poliuretanowego oraz ma 
plastrową strukturę z rzędami oczek (15,16,17), które biegną w 
trzech przesuniętych względem siebie kierunkach (a, b, c). 

Strój przeciwsłoneczny jest wykonany z przepuszczają-
cego promienie słoneczne materiału. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 297022 (22) 92 12 14 5(51) A43B 7/00 
(75) Pluta Henryk, Rzeszów 
(54) Obuwie zdrowotne 
(57) Obuwie zdrowotne zawierające podeszwy (1), wkładki 

(3), wierzchy (4) oraz elementy masujące umieszczone pomię-
dzy podeszwami (1) i wkładkami (3), charakteryzuje się tym, że 
elementy masujące mają kształt kulek (2) lub elementów tłocz-
kowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297136 (22) 92 12 23 5(51) A47B 96/00 
A47B 87/00 

(75) Guzdek Adam, Chorzów 
(54) System mebli modułowych 
(57) System mebli modułowych, w którym poszczególne 

moduły łączone są poprzez otwory montażowe, charakteryzuje 
się tym, że tworzą go dowolne ilości trzech modułów posiadają-
cych tę samą głębokość, która jest równa wysokości i szerokości 
modułu (1) i (2), natomiast wysokość i szerokość modułu (3) jest 
dwukrotnie większa. Moduł podstawowy (1) ma postać sześcia-
nu otwartego z jednej strony, moduł (2) ma dwie prostopadłe 
ściany w kształcie kwadratu i dwie przeciwległe ściany w kształ-
cie trójkąta, zaś moduł (3) ma postać prostopadłościanu otwar-
tego od strony większej ściany, a na każdej pełnej ścianie 
modułów są otwory montażowe (4). W module (3) umieszczone 
są półki (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 297089 (22) 92 12 18 5(51) A61C 1/14 
(71) MIFAM Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i 

Dentystycznych, Milanówek 
(72) Tomaszewski Krzysztof, Błahuta Zbigniew 
(54) Głowica z przyciskiem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica z przyciskiem kąt-

nicy do mikrosilnika, stosowana w gabinetach stomatologicz-
nych przy zachowawczym leczeniu zębów. 

Głowica charakteryzuje się tym, że mechanizm moco-
wania i zwalniania narzędzia zbudowany jest z zespołu dźwigni 
(7), umieszczonego w wycięciu wykonanym przelotowo na czo-
pie sprężyny (9), osadzonej w kanałku wykonanym na obwodzie 
czopa wkrętki (5), połączonej za pomocą gwintu z korpusem 
przycisku (4), umieszczonego suwliwie w otworze wkrętki (5), 
podkładki (3), dociśniętej do powierzchni oporowej (13) wkrętką 
(5) oraz sprężyny (6), osadzonej w otworze wkrętki (5) i opiera-
jącej się z jednej strony o podkładkę (3), a z drugiej o powierz-
chnię czołową przycisku (4). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 301514 (22) 93 12 16 5(51) A61F 2/28 
(31) 92 4242889 (32) 92 12 18 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Darmstadt, DE 
(72) Nies Berthol 
(54) Endoprotezy jamiste z wypełnieniem 

przyczyniającym się do zrośnięcia kości 
(57) Wynalazek dotyczy endoprotezy, która posiada co naj-

mniej jedną wszczepialną w łoże kości, zaopatrzoną w otwory, 
strukturę jamistą. Cechą endoprotezy jest według wynalazku to, 
że struktura jamista zawiera przyczyniające się do roenięcia 
kości wypełnienie, składające się z tworzącego porowatą matry-
cę materiału, który zawiera jeden lub kilka peptydowych czyn-
ników wzrostowych. Taka proteza odznacza się zwiększoną 
zdolnością wrastania wszczepu i ma dłuższą trwałość. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 297145 (22) 92 12 24 5(51) A61F 3/00 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Dziubiński Franciszek, Konera Wojciech, 

Lenik Klaudiusz, Gregosiewicz Andrzej, 
Wośko Ignacy Piotr 

(54) Aparat do wydłużania kończyn 
(57) Aparat do wydłużania kończyn składający się z dzielo-

nych pierścieni i podzespołów pomocniczych do mocowania 
drutów Kirschnera, posiada dzielone perforowane pierścienie 
(1) połączone dzielonymi kolumnami (2) mocowanymi w otwo-
rach, z których jedna część związana jest z pierścieniem dal-
szym, druga zaś część związana jest z pierścieniem bliższym, 
pomiędzy nimi umieszczony jest element podatny, korzystnie 
mieszek (3) sprężysty z płynem, którego jeden koniec połączony 
jest z bliższą częścią kolumny (2), a drugi współpracuje z dalszą 
częścią kolumny, przy czym mieszki (3) otoczone są prowadni-
cami (4), a w przestrzenie mieszków (3) włączone są mierniki 
ciśnienia. Mieszki (3) na kolumnach (2) połączone są przewo-
dami (7) z mieszkiem (6) sterującym, a we wspólną przestrzeń 
mieszków włączony jest miernik (8) ciśnienia, zaś miernik ciś-
nienia (8) połączony jest z elektroniczym zespołem sterującym 
silnikiem napędzającym mieszek sterujący (6) w funkcji ciśnie-
nia. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301536 (22) 93 12 17 5(51) A61K 7/075 
(31) 92 9215676 (32) 9212 18 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Cauwet Daniele, Dubief Claude 
(54) Kompozycja do mycia i/lub kondycjonowania 

substancji keratynowych i jej zastosowanie 
do mycia i kondycjonowania włosów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do mycia i/lub 
kondycjonowania substancji keratynowych, która zawiera w śro-
dowisku wodnym 0,1 - 10% wagowo, w przeliczeniu na całą 
kompozycję, kopolimeru diallilodialkiłoamoniowego (70-90% wa-
gowo) i kwasu akrylowego lub metakrylowego (30-10% wagowo) 
oraz 0,1 - 40% wagowo, w przeliczeniu na całą kompozycję, alki-
lopoliglikozydu o wzorze R(CeHio05)xH lub odpowiadającego 
rozwiniętemu wzorowi przedstawionemu na rysunku, w którym 
R oznacza rodnik lub mieszaninę rodników alkilowych lub alke-
nylowych o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o 8-24 ato-
mach węgla, zaś x oznacza liczbę 1-15, przy czym kompozycja 
ta nie zawiera ani silikonu jako środka kondycjonującego, ani 
mydła jako detergentu. 

(15 zastrzeżeń) 
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Al(21) 301575 (22) 93 12 20 5(51) A61K 9/06 

(31) 92 04104 (32) 9212 23 (33) HU 

(71) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapeszt, HU 
(72) Nagy Margit, Hoór Maria, Szeli Maria, Egri 

Jánoš, Balázs Rita, Kovács Marta, Sebestyén 
Gyula, Mosonyi Antal 

(54) Maść farmaceutyczna pozbawiona działania 
drażniącego skórę oraz sposób jej 
wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest maić, która zawiera 0,5 -
10% wagowych proksykamu (piroxicam), 15 - 30% wagowych 
nośników hydrofobowych, 60 - 75% wagowych nośników hydro-
filowych, 0,1 - 10% wagowych dodatków i 2 - 5% wagowych 
emulgatorów składających się z eterów alkilowych lub alkeny-
lowych poli-/etyleno-glikolu/ i estrów sorbrtanowych kwasów 
tłuszczowych albo kwasu oleinowego w stosunku wagowym 3:1 
do 1:3, a także sposób jej wytwarzania. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 301513 (22) 93 12 16 5(51) A61K 9/16 

(31) 92 002885 (32) 921218 (33) IT 

(71) IdB HOLDING S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Seghizzi Roberto, Vítali Romano, Zini 

Luigi, Pifferi Giorgio 
(54) Kompozycja farmaceutyczna uwalniana w 

sposób kontrolowany zawierająca nicergolinę 
(57) Opisano kompozycję farmaceutyczną uwalnianą w spo-

sób kontrolowany, zawierającą jako substancję czynną nicergo-
linę lub jej dopuszczalną wfarmacji sól, która zawiera mieszaninę 
mikrogranulek z osadzoną nicergoliną lub jej solą, powleczonych 
filmową po włóczką, w skład której wchodzi 97 -100% obojętnego 
kopolimeru o średniej masie cząsteczkowej wynoszącej 800.000, 
składającego się z akry lanu etylu i metakrylanu metylu oraz 0 - 3% 
rozpuszczalnych w wodzie substancji. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 291914 (22) 91 10 03 5(51) A61K 31/35 

(31) 90 90118964 (32) 90 10 04 (33) EP 

(71) Madaus Aktiengesellschaft, KOLONIA, DE; 
IBI-Instituto Biochimico Italiano Giovanni 
Lorenzini S.p.A., MEDIOLAN, IT 

(72) Wächter Wilfried, DE; Szejtli József, HU 
(54) Kompleksy inkluzyjne z silibininą, sposób 

ich wytwarzania i zawierające je środki 
farmaceutyczne 

(57) Wynalazek dotyczy nowego rozpuszczalnego w wodzie 
inkluzyjnego kompleksu silibininy z cyklodekstryną wybraną z 
a-, ß-, y- cyklodekstryny i ich odpowiedniej pochodnej o znacz-
nie polepszonej biodostępności w porównaniu z izomerom sili-
bininą. Kompleks ten może być zastosowany do wytwarzania 
środka farmaceutycznego do hepatoterapii. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 301579 (22) 93 12 20 5(51) A61K 31/38 

(31) 92 995222 (32)9212 22 (33) US 

(71Ï Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Black Larry John, Bryant Henry Uhlman, 

Cullinan George Joseph, Kauffman 
Raymond Francis 

(54) Środek farmaceutyczny 
(57) Środek farmaceutyczny do obniżania poziomu chole-

sterolu w surowicy, zawiera jako substancję czynną związek o 
wzorze ogólnym 1, w którym n jest równe 0, 1 lub 2, R oznacza 
grupę hydroksylową, metoksylową alkanoiloksylową C1-C7, cyklo-
aikanoiłoksyłową C3-C7, (Ci-Ce alkoksylo)-Ci-C7 alkanoiloksylową, 
podstawioną lub niepodstawioną aroiloksybwą, lub podstawioną 
albo niepodstawioną aryloksykarbonyloksylową, R1 oznacza wo-
dór, grupę hydroksylową, chlorowiec, grupę metoksylową, grupę 
aikanoiloksylową C1-C7. cykloalkanoiloksylową Ca-Cz, (Ci-Ce alko-
ksylo) - Ci- C7 alkanoiloksylową, podstawioną lub niepodstawioną 
aroSoksylową, lub podstawioną albo niepodstawioną aryloksykar-
bonyloksylową, R2 oznacza pierścień heterocykliczny wybrany z 
grupy składającej się z pirolidyny, piperydyny lub heksamety-
lenoiminy, lub jego dopuszczalną farmaceutycznie sól lub solwat. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301588 (22)93 12 21 5(51) A61K 31/495 

(31) 92 346031 (32)9212 25 (33) JP 

(71) Senju Pharmaceutical Co.Ltd, Osaka, JP 
(72) Ikejiri Yoshifumi, Ogawa Takahiro, 

Tokumochi Fuminori, Sameshima Shogo, 
Kimura Motoko 

(54) Środek przeciwalergiczny do stosowania do 
oczu lub nosa 

(57) Opisano środek przeciwalergiczny do stosowania do 
oczu lub nosa, zawierający jako substancję czynną cetyryzynę 
o wzorze przedstawionym na rysunku lub jej sól. Środek prze-
ciwalergiczny może zawierać dodatkowo związek cyklodekstry-
nowy, a także środek powierzchniowo czynny i/lub rozpuszczal-
ny w wodzie polimer. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301872 (22) 94 01 13 5(51) A61K 33/00 

(75) Nowacki Jan, Warszawa 
(54) Środek farmaceutyczny ogólnie 

wzmacniający i immunostymulujący 
(57) Środek farmaceutyczny ogólnie wzmacniający i immu-

nostymulujący, zawierający sole mineralne, mikro- i makroele-
menty, składa się z trzech zestawów składników: zestawu I, który 
obejmuje fosforan żelazawy i/lub fosforan żelazowy w stosunku 
1:1 oraz ewentualnie fosforan sodu i/lub potasu, przy czym 
fosforany żelaza stanowią 62 do 70% wagowych środka, zesta-
wu II, który stanowi do 15% wagowych całego ciężaru środka i 
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obejmuje kwas glutamiowy (a), jepo sól sodową (b) i/lub pota-
sową (c), w stosunku (a):(b):(c) = 1:1:1 oraz zestawu III, stano-
wiącego pozostałe co najmniej 15% i obejmującego siarczany 
Mg, Mn, Cu, Zn, Co, Ni, K i ewentualnie molibdenian sodu i 
potasu, ewentualnie krzemionkę koloidalną oraz śladowe ilości 
selenianów (1 -2%), ewentualnie śladowe ilości metali szlachet-
nych i półszlachetnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297055 (22) 92 12 18 5(51) A63B 21/00 

(71) Instytut Sportu, Warszawa 
(72) Karpiłowski Bohdan, Staniak Zbigniew, 

Nosarzewski Zdzisław 
(54) Trenażer uderzeń, zwłaszcza dla sportowców 
(57) Trenażer uderzeń przeznaczony dla sportowców, cha

rakteryzuje się tym, że element do uderzeń jest platformą dyna
mometryczną, wyłożoną warstwą sprężystą. W okolicach plat
formy umieszczony jest element sygnalizujący. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 297113 (22) 92 12 21 5(51) B01D 27/04 

(71) Instytut Transportu Samochodowego, 
Warszawa; PZL-SĘDZISZÓW Wytwórnia 
Filtrów, Sędziszów Młp.; Wojskowy Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Służby MPS, 
Warszawa 

(72) Sobańska-Górska Krystyna, Lalicki Andrzej, 
Marciniec Zygmunt, Górski Wiesław, 
Gutkowski Jacek, Kuśmierek Jerzy 

(54) Filtr zespolony 
(57) Filtr zespolony przeznaczony do filtrowania niewod-

nych cieczy roboczych, zwłaszcza produktów naftowych zawie-
ra obudowę (1) połączoną z pokrywą (2) posiadającą kanałek, 
w którym umieszczony jest pierścień uszczelniający (4). Pokry-
wa (2) połączona jest ze wzmocnieniem (3), posiadającym kilka 
otworów wlotowych (5) oraz kołnierz (3A) z centralnym otworem 
gwintowanym (6). Na kołnierzu wzmocnienia (3) osadzona jest 
tulejka (10) filtra. 

Pod wzmocnieniem (3) usytuowana jest membrana gu-
mowa (7) dociskana do wzmocnienia (3) za pomocą tarczy 
dociskającej (8) i sprężyny (9). W obudowie umieszczony jest 
wkład filtrujący (11) dokładnego oczyszczania oraz wkład filtru-
jący (16) wstępnego oczyszczania. 

Są one uszczelnione względem siebie za pomocą pier-
ścienia uszczelniającego (18). Wkład filtrujący (11) dokładnego 
oczyszczania ma w górnej części wewnętrznątulejkę (12) osadzo-
ną na tulejce (10) filtra, posiadającą obwodową, ostrą krawędź 
wciśniętą w czoło wkładu filtrującego (11) oraz w dolnej części 
wewnętrzną tulejkę (14) z tarczą posiadającą otwór przepływowy 
(15) i obwodową ostrą krawędź wciśniętą w drugie czoło wkładu 
filtrującego (11). Między tarczą wewnętrznej tulejki (14) a czołem 
wkładu filtrującego (11) dokładnego oczyszczania usytuowane 
są krążki (13) siatki. Filtr zawiera zawór przelewowy (19) usytuo-
wany wewnątrz wkładu filtrującego (16) wstępnego oczyszcza-
nia oraz sprężynę (17) usytuowaną między obudową (1) a 
wkładem filtrującym (16) wstępnego oczyszczania. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 297038 (22) 92 12 15 5(51) B01D 46/40 
B01D 46/52 

(75) Granowski Włodzimierz, Katowice; Zobek 
Zbigniew, Mysłowice; Chruściel Feliks, 
Dąbrowa Górnicza; Kulicki Zbigniew, 
Katowice; Kasperek Mieczysław, Katowice 

(54) Urządzenie do oddzielania pyłów ze 
strumienia gazu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oddzielania 
pyłów ze strumienia gazu nadające się szczególnie do silnie 
zapylonych gazów, na przykład spalin z kotłów i pieców prze-
mysłowych o dowolnie wysokich stosowanych temperaturach 
gazu. 
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Urządzenie wyposażone jest w płetwowy wkład separa-
cyjny (1) umieszczony w obudowie (4) zamkniętej od góry 
pokrywą a od dołu dnem i lejem zsypowym. Korzystnie, piono-
wo ustawione płetwy (3) na ich krawędziach spływowych gazu 
ukształtowane są w postaci odpływowych komór zbiorczych 
pyłu każda ze szczeliną wlotową. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 301595 (22) 93 12 21 5(51) BOID 47/06 

(31) 92 4243759 (32)9212 23 (33) DE 

(71) NORDDEUTSCHE AFFINERIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg, DE 

(72) Bartsch Arno 
(54) Sposób mokrego oczyszczania gazów i 

urządzenie do mokrego oczyszczania gazów 
(57) Gazy przy oczyszczaniu mokrym natryskiwane są w 

przewodzie cieczą płuczącą, przy czym powstającą mieszaninę 
składającą się z gazu i cieczy przeprowadza się przez oddzie-
lacz odśrodkowy. Natryskiwanie gazu następuje najpierw na 
drodze płukania wstępnego, a następnie gaz zawierający ciecz 
płuczącą przeprowadzany jest przez poziomy, przyspieszający 
odcinek drogi. Na wejściu, powierzchnia przekroju poprzeczne-
go przyspieszającego odcinka drogi jest 1,5 do 8 razy większa 
niż na wyjściu. Wyjście przyspieszającego odcinka drogi połą-
czone jest z oddzielaczem odśrodkowym, a oczyszczony gaz 
odprowadzany jest z oddzielacza odśrodkowego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że kanał prowadzą-
cy gaz składa się z kanału płukania wstępnego (2) mającego 
urządzenia wtryskowe (3, 4), oraz z przylegającego do niego 
poziomego kanału przyspieszającego (8), który połączony jest 
z oddzielaczem odśrodkowym (10). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 301919 (22)94 0117 5(51) B01J 8/00 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Derczynski Mieczysław, Bis Zbigniew, 

Gajewski Władysław, Jasiński Józef, Nowak 
Wojciech 

(54) Urządzenie do fluidyzacji materiałów 
drobnoziarnistych 

(57) Urządzenie zawiera komorę fluidyzacyjną (1), ograni-
czoną od dołu rozdzielaczem (2) czynnika fluidyzującego. Po-
wyżej rozdzielacza (2) komora fluidyzacyjna (1) jest połączona 
z przewodem (3), w którym jest umieszczona membrana (4), 
wprowadzana w drgania przez źródło akustyczne, przykładowo 
głośnik. Membrany (4) są usytuowane w odległości zapewnia-

jącej powstanie pod wpływem ich drgań podłużnej fali akusty-
cznej, oddziałującej z maksymalną amplitudą na warstwę (5) 
fluidyzowanego materiału. Urządzenie jest dodatkowo wyposa-
żone w króciec (6), usytuowany w przewodzie (3), służący do 
odprowadzania z urządzenia czynnika fluidyzującego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301920 (22) 94 01 17 5(51) B01J 8/00 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Derczynski Mieczysław, Bis Zbigniew, 

Gajewski Władysław, Jasiński Józef, Nowak 
Wojciech 

(54) Urządzenie do fluidyzacji materiałów 
drobnoziarnistych 

(57) Urządzenie zawiera komorę fluidyzacyjną (1), otwartą 
od góry, ograniczoną od dołu rozdzielaczem (2) czynnika flui-
dyzującego. Poniżej rozdzielacza (2) urządzenie jest połączone 
z przewodem (3), w którym jest umieszczona membrana (4), 
wprowadzana w drgania przez źródło akustyczne, przykładowo 
głośnik. Membrany (4) są usytuowane w odległości zapewnia-
jącej powstanie pod wpływem ich drgań podłużnej fali akusty-
cznej, oddziałującej z maksymalną amplitudą na warstwę (5) 
fluidyzowanego materiału. Czynnik fluidyzujący jest dostarcza-
ny do urządzenia poprzez króciec (6), usytuowany w przewo-
dzie (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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(22) 92 12 23 5(51) B05B 17/06 

A1(21) 297105 (22)9212 22 5(51) B09B 3/00 

(75) Kocur Gregor, Cieszyn 
(54) Sposób zbierania i odzyskiwania surowców 

wtórnych z odpadów 
(57) Sposób polega na tym, że do pojemnika z ruchomymi 

przegrodami znajdującego się w kuchni, wrzuca się odpowiedni 
rodzaj odpadów, które następnie wrzuca się do ustawionych 
przed domem pojemników posiadających również ruchome 
przegrody, a następnie takie odpady wywozi się do sortowni (1) 
gdzie zostają kumulowane w zależności od rodzaju, a następnie 
przerabia się je na stanowisku (2) lub magazynuje w modułach 
(3,4,5,6,7,8) odizolowanych od siebie i od podłoża, przy czym 
jeden z modułów pozostaje pusty. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301484 (22) 93 12 14 5(51) B23B 27/16 

(31) 92 4242465 (32) 92 12 16 (33) DE 

(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Stock Maximilian, Wohlwend Ernst, Ott 

William 

(54) Koronka wiertła rurowego z czołowymi 
wkładkami tnącymi 

(57) Koronka ma wkładki tnące (2, 3, 4), umieszczone na 
korpusie nośnym (1), jako zespół tnący. Szerokość powierzchni 
tnących (2a, 3a, 4a) wkładek tnących (2,3,4) wzrasta przeciwnie 
do kierunku obrotu. Powierzchnie tnące (2a, 3a, 4a) wkładek 
tnących (3, 4), umieszczonych przeciwnie do kierunku obrotu 
są cofnięte wobec leżącej przed nimi wkładki tnącej (2, 3), w 
sensie zwiększenia swojej wielkości o wysokość (h) mierzoną 
równolegle do osi koronki. 

Ustawienie powierzchni tnących (2a, 3a, 4a) powoduje, 
że każda wkładka tnąca (2, 3, 4) przy zwykłych siłach docisku 
wystarczająco głęboko zagłębia się w obrabiany materiał tak, że 
nie dochodzi do ścieralnego zużycia, prowadzącego do wcześ-
niejszego uszkodzenia koronki. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 297051 (22) 92 12 16 5(51) B23K 9/133 

(71) BESTER Zakłady Urządzeń 
Technologicznych, Bielawa 

(72) Antczyk Kazimierz 
(54) Rolka składana 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rolka składana, mająca 

zastosowanie do podawania drutu, zwłaszcza w podajnikach 
urządzeń spawalniczych. 

Rolka składa się z dwóch części, rolki (1) i pierścienia 
dystansowego (2), połączonych współosiowo ze sobą, przy 
czym na rolce (1) nacięte są 3 lub 4 rowki o różnych wymiarach 
i kształtach, związanych ze średnicą i rodzajem prowadzonego 
drutu (4). Przy dowolnym połączeniu rolki (1) z pierścieniem 
dystansowym (2) oraz przy dowolnym osadzeniu jej na osi 
silnika, zawsze jeden z rowków (3a), (3b), (3c) lub (3d) rolki (1) 
znajduje się w stałej odległości od pierścienia osadczego ma-
szyny. 



10 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

Pierścień dystansowy (2) wykonany jest z tworzywa o 
odpowiedniej sprężystości, co umożliwia ciasne połączenie go 
z rolką (1), a jednocześnie łatwe rozłączenie tych dwóch części 
bez pomocy narzędzi. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297092 (22) 92 12 18 5(51) B24B 1/00 
B23H3/00 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Spadło Sławomir 
(54) Sposób obróbki gładkościowej powierzchni, 

zwłaszcza o złożonych kształtach 
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że obróbkę prowadzi się przy 

użyciu elastycznej elektrody będącej w stałym kontakcie mecha-
nicznym z obrabianą powierzchnią. Jako elastyczną elektrodę 
korzystnie stosuje się szczotkę drucianą. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301516 (22)931216 5(51) B24D 5/12 
B24D 3/00 

(31) 92 4243017 (32)921218 (33) DE 

(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Udert Karl Ernst, Dorfmeister Johann 
(54) Narzędzie ścierne w postí» ci tarczy 
( 5 7 ) Narzędzie ścierne składa się z korpusu nośnego (1) w 

postaci tarczy, który w środkowym obszarze posiada otwór 
przelotowy (6), który służy do ustalania narzędzia ściernego na 
wrzecionie napędowym przyrządu roboczego. Na zewnętrznym 
obwodzie (2) i w przylegającym, bliskoobwodowym obszarze 
powierzchni bocznych (3) korpus nośny (1) jest jednowarstwo-
wo obłożony pojedynczymi elementami tnącymi (4). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 301670 (22) 93 12 27 5(51) B24D 11/02 

(71) Wyższa Szkota Inżynierska, Koszalin 
(72) Kacalak Wojciech, Lewkowicz Ryszard, 

Ściegienka Ryszard 
(54) Taśma ścierna 
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy taśmy ściernej, stosowanej powszech-

nie do obróbki różnych materiałów, szczególnie do obróbki wykań-
czającej dużych płaskich powierzchni, jak również przy obróbce 
powierzchni niepłaskich. 

Taśma ścierna, zbudowana jest z taśmy (1) nośnej, do 
której po stronie roboczej przymocowane są warstwą kleju ziar-
na ścierne (2). Powierzchnia robocza taśmy (1) pokryta jest na 
zewnątrz ściśle przylegającą do niej cienką warstwą tworzywa, 
korzystnie w postaci folii (4), umocowanej warstwą kleju (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297201 (22) 92 12 24 5(51) B25B 27/08 

(71) Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Katowice 

(72) Izdebski Marian, Kwaśniewicz Wiesław, 
Blaszkę Marek, Tokarz Adam, Skubacz Piotr 

(54) Układ technologiczny do wyciskania sworzni 
obudowy zmechanizowanej przy 
wykorzystaniu mułtiplikacji ciśnienia 

( 5 7 ) Układ składa się z agregatu (1), rozdzielacza trój poło-
żeniowego (2), zaworu rozdzielającego (3), wyciskanego sworz-
nia (4), siłownika wyciskającego sworzeń (5), zaworu zwrotnego 
(6), siłownika zwielokrotniającego ciśnienia (murtiplikatora) (7) 
oraz zaworów odcinających (8). 



Nr 13 (535) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 11 

W układzie tym elementy (4, 5, 7) zasilane ciśnieniem 
medium znajdują się poza stanowiskiem obsługi, zas urządze-
nie sterownicze (2, 3, 8) zasilane ciśnieniem wstępnym zlokali-
zowane jest z dala od elementu wykonawczego (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297103 (22) 92 12 22 5(51) B29C 33/30 

(75) Olpiński Mieczysław, Otwock 
(54) Urządzenie, w szczególności do mocowania 

form wytwarzających elementy z tworzyw 
sztucznych metodą rozdmuchu 

(57) Urządzenie posiada podstawę (1) wyposażoną w dwa 
wsporniki (2) i (3) usytuowane na jej krańcach. Na podstawie 
osadzony jest układ dwóch par wałków (4) i (5) połączonych 
czterema płytami (6), (7) i (8), (9), przy czym na wsporniku (3) 
znajduje się napędzający mechanizm składający się co najmniej 
z jednej pary owalnych płytek (10) i (11) wyprofilowanych po 
łuku, posiadających po dwa otwory, przy czym płytka (10) 
jednym końcem osadzona jest na płycie (8), a płytka (11 ) jednym 
końcem osadzona jest na płycie (9), natomist drugimi końcami 
osadzone są na napędzającym mechanizmie (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301481 (22) 93 12 14 5(51) B41F 9/10 

(31) 92 4242582 (32)921216 (33) DE 

(71) U. E. Sebald Druck und Verlag GmbH, 
Norymberga, DE 

(72) Straubinger Werner 

(54) Układ rakla 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia cza-

sów postoju maszyny drukarskiej rotograwiurowej, jak również 
ilości powstającej makulatury. 

W tym celu przewidziano w układzie rakla, w którym, dla 
zgarniania nadmiaru farby, dociska się do powierzchni płaszcza 
cylindra formowego, za pomocą belki raklowej (25), rakiel prze-
biegający równolegle do osi obrotów cylindra formowego (1) to, 
że ma postać taśmy (20), która jest tak giętka, iż może być 
nawijana na osie lub odwijana z osi, przebiegających prosto-
padle do jej kierunku podłużnego, przy czym taśma raklowajest 
tak ułożona i prowadzona w belce raklowej, iż jest przesuwalna 
w kierunku podłużnym, w stosunku do belki raklowej. 

Długość taśmy raklowej jest znacznie większa od długo-
ści osiowej cylindra formowego i w obszarze każdego z końców 
osiowych cylindra formowego jest umieszczona nawijarka (28, 
29) do nawijania lub odwijania taśmy raklowej. 

Za pomocą mechanizmu napędowego, taśma raklowa 
może być przesuwana w kierunku podłużnym, podczas trwania 
operacji drukowania, przy czym jest ona odwijana z jednej 
nawijarki i nawijana na drugą nawijarkę. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 297139 (22) 92 12 23 5(51) B60R 3/00 
B60R 1/08 

(75) A1brecht Maciej, Wrocław 
(54) Szyba drzwi przednich samochodu i 

odblaskowy filtr do tej szyby 
(57) Szyba (1) wyposażona jest w odblaskowy filtr (2) zbu-

dowany z folii półprzepuszczalnej o dowolnym kształcie pokry-
tej jednostronnie klejem. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 301585 (22) 93 12 21 5(51) B60R 21/16 
(31) 92 993675 (32)9212 21 (33) US 
(71) DAVIDSON TEXTRON INC, New 

Hampshire, US 
(72) Mills Daniel H. 
(54) Sposób kształtowania drzwi zespołu 

poduszki powietrznej w desce rozdzielczej 
pojazdu 

(57) Sposób kształtowania drzwi zespołu poduszki powietrz-
nej w desce rozdzielczej pojazdu polega na tym, że przykleja 
się jeden ciągły arkusz materiału pokryciowego na ukształtowa-
ną płytę drzwi i oddzielnie ukształtowaną płytę deski rozdziel-
czej. 

Obie płyty napyla się klejem i umieszcza się na formie 
podporowej, przy czym płytę drzwi ustawia się w jednej osi z 
otworem drzwiowym płyty deski rozdzielczej i wyżej niż płyta 
deski rozdzielczej. 

Na płytach układa się materiał pokryciowy i kształtuje 
się zewnętrzną warstwę płyt za pomocą próżni. 

Następnie materiał obcina się wokół płyty drzwi, a płytę 
drzwi z warstwą zewnętrzną zdejmuje się z formy podporowej. 

Drzwi zespołu poduszki powietrznej montuje się nastę-
pnie do deski rozdzielczej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 297536 (22) 92 12 17 5(51) B60R 25/10 
(75) Sułkowski Michał, Łódź 
(54) Urządzenie zabezpieczające samochód przed 

niepowołanym uruchomieniem 
(57) Urządzenie zawiera włączany w przewód paliwowy ele-

ktrozawór wyposażony w usytuowaną centrycznie w osi otworu 
z króćcem wylotowym (9), iglicę (10) połączoną z ruchomym 
rdzeniem (11) współpracującym poprzez sprężynę (12) z cewką 
elektromagnesu (13). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301499 (22) 93 12 15 5(51) B61F 5/00 
(31) 92 4242685 (32) 92 12 17 (33) DE 
(71) Waggonbau Niesky GmbH, Niesky, DE 
(72) Rode Walter, Koch Hartmut, Lange 

Rudiger, Ohnesorge Klaus, Petrick Renee, 
Streich Rudiger, Wenke Siegbert 

(54) Zespół jezdny pojazdu szynowego 
(57) Ujawniono zespół jezdny z poziomo odchylným i nakie-

rowywanym w poziome położenie środkowe zestawem kołowym, 

w którym rama (1) podwozia wspiera się za pośrednictwem 
sprężyn śrubowych na łożyskach osiowych (3), przy czym łoży-
ska osiowe (3) mają możliwość ograniczonego ruchu względem 
ramy (1) podwozia oraz podlegają oddziaływaniu tłumików cier-
nych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dalszej poprawy mo-
żliwości oddziaływania na poziome tłumienie wzdłużne i poprze-
czne oraz możliwości promieniowego ustawienia zestawu kołowe-
go. 

Każdy wodzik osiowy (5) jest umocowany bezluzowo i 
wahliwie na ramie (1) zespołu jezdnego. 

Pod kątem ostrym do powierzchni ciernej na zwróco-
nym ku tej ramie pionowym boku wodzika osiowego (5) umie-
szczono następną powierzchnię cierną (8'), której odpowiada 
powierzchnia cierna (8") na ramie (1) zespołu jezdnego, usy-
tuowana w przybliżeniu w kierunku wzdłużnym tego zespołu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 301909 (22) 94 01 13 5(51) B63B 25/24 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Gulbinowicz Piotr, Tomkowicz Marian 
(54) Prowadnice do kontenerów na statku 

wodnym 
(57) Prowadnice wykonane są z kształtowników o ciągłej 

konstrukcji i zaopatrzone są w stopery (2) rozmieszczone z 
ustaloną podziałką wzdłuż każdej z prowadnic (1). 

Każdy ze stoperów (2) ma płytę poziomą (3) obrotowo i 
przesuwnie osadzoną na pionowej osi (4), która jest utwierdzo-
na do półki (13) prowadnicy, zaś przeciwległa końcówka płyty 
poziomej osadzona jest na wsporniku (5) utwierdzonym do 
drugiej półki prowadnicy. 

W pozycji odblokowanej dla załadunku bądź wyładun-
ku kontenerów, płyta pozioma (3) jest obrócona o kąt 225° i jej 
swobodna końcówka jest wówczas oparta na uchwycie odstaw-
czym (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 297126 (22) 92 12 22 5(51) B64D 45/00 
B64C 19/00 
G01D 1/18 

(71) PZL-ŚWIDNIK Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego Spółka Akcyjna, Świdnik 

(72) Iwanowicz Grigoriew Iwan 
(54) Sygnalizator dopuszczalnych prędkości lotu 

śmigłowca 
(57) Sygnalizator zbudowany na bazie sumatora na wejścia, 

do którego są wprowadzane parametry lotu i ze wskaźnika pręd-
kości lotu z elementem ostrzegawczym uruchamianym sygnałem 
z układu wykonawczego połączonego z sumatorem, charakteryzu-
je się tym, że element ostrzegawczy usytuowany na wskaźniku 
prędkości (4) stanowi ruchomy pierścień (5) z barwnymi polami 
(7), (8), (9) określającymi prędkości dopuszczalne, prędkości do-
zwolone krótkotrwale oraz prędkości niedozwolone w związku ze 
zmianą parametrów lotu śmigłowca. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301538 (22) 93 12 17 5(51) B65D 6/26 
(31) 92 4242679 (32) 92 12 17 (33) DE 
(71) Gebr. Otto KG, Kreuztal, DE 
(72) Schafhausen Urlich Otto, Kessler Volker 
(54) Składany pojemnik transportowy jako 

opakowanie wielokrotne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest składany pojemnik trans-

portowy w kształcie prostopadłościanu, stosowany zwłaszcza 
jako wielokrotne opakowanie transportowe, z denkiem (1), po-
krywą (2) i mocowaną w sposób rozłączny między denkiem (1) 

i pokrywą (2), tworzącą boczne ścianki, składaną ramą (3), której 
wnętrze tworzy otwór (5). 

Przekrój otworu odpowiada poziomemu przekrojowi we-
wnętrznemu pojemnika, przy czym składana rama posiada ramę 
podstawową (4) o niewielkiej wysokości, której zewnętrzne powie-
rzchnie leżą wewnątrz pionowych powierzchni zewnętrznych po-
jemnika i są zamocowane przegubowo na ściankach bocznych 
(7), które przy pełnym pojemniku są ustawione pionowo, a przy 
pustym pojemniku są składane do wewnątrz do położenia pozio-
mego. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 301498 (22) 93 12 15 5(51) B65D 8/02 
B29C 65/20 

(31) 92 4242370 (32) 92 12 16 (33) DE 

(71) Schutz-Werke GmbH und Co. KG., Selters, 
DE 

(72) Schutz Udo 
(54) Pojemnik wielokrotnego użytku z tworzywa 

sztucznego oraz sposób wytwarzania 
pojemnika wielokrotnego użytku z tworzywa 
sztucznego 

(57) Pojemnik (1) jest wyposażony w pokrywę (6) z czopem, 
która posiada zatyczkę (11) do napełniania i opróżniania oraz 
zatyczkę (12) napowietrzającą i odpowietrzającą, a kołnierz (17) 
pokrywy i obrzeże (18) pojemnika, które przy zamkniętej pokry-
wie znajdują się w odstępie (a) są zgrzane ze sobą przebiega-
jącym współosiowo względem osi (19-19) pojemnika mostkiem 
łączącym (20). 

Sposób wytwarzania pojemnika wielokrotnego użytku 
polega na tym, że na obrzeżu (18) korpusu (2) pojemnika 
nakłada się pod ciśnieniem od góry obiegający element grzejny, 
a na element grzejny pokrywę (6) z zatyczką, z uformowanym 
na dolnej stronie kołnierza (17) pokrywy i współosiowo wzglę-
dem osi pokrywy, pierścieniowym występem, przy czym po 
okresie nagrzewania dla stopienia umieszczonego na kołnierzu 
(17) pokrywy pierścieniowego występu i obszaru powierzchnio-
wego obrzeża (18) podnosi się pokrywę (6) i element grzejny, a 
potem nakłada się pokrywę (6) z pierścieniowym występem pod 
ciśnieniem i naprężeniem wstępnym uszczelnienia pokrywy na 
obrzeże (18) pojemnika, przy czym pierścieniowy występ z 
obrzeżem (18) pojemnika tworzą łączący wzajemnie do kołnie-
rza (17) i obrzeża (18) pierścieniowy mostek łączący (20). Po 
początkowym lub wielokrotnym użyciu w celu uzdatnienia poje-
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mnika (1) pokrywy (6) jest oddzielana od korpusu (2) o szerokiej 
szyjce poprzez usunięcie mostków łączących (20). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 301609 (22) 93 12 22 5(51) B65D 65/40 
(31) 92 4244000 (32)9212 23 (33) DE 
(71) Buck Werke GmbH und Co., Bad 

Überkirchen, DE 
(72) Schroeter Johannes, Kammerstetter Heribert 
(54) Biodegradowalne tworzywo opakowaniowe, 

sposób jego wytwarzania i sposób 
opakowywania środków spożywczych 

(57) Biodegradowalne tworzywo opakowaniowe ma bariero-
wą dla tlenu warstwę rdzeniową z polialkoholu winylowego, 
która na obu stronach jest zaopatrzona w barierową dla pary 
wodnej warstwę z polihydroksymaślanu, polihydroksywaleria-
nianu lub z ich kopolimeru, przy czym na każdej z tych obu, dla 
pary wodnej barierowych warstw jest ułożona jeszcze warstwa 
z pochodnej celulozy i/lub z papieru. 

Sposób wytwarzania polega na tym, że na barierową dla 
tlenu warstwę rdzeniową z polialkoholu winylowego nanosi się 
obie barierowe dla pary wodnej warstwy i dalsze warstwy z po-
chodnej celulozy bądź z papieru na drodze wylewania, współwy-
tiaczania, powlekania lub laminowania za pomocą kleju. 

Sposób opakowywania środków spożywczych polega 
na użyciu do opakowania tworzywa biodegradowalnego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 302032 (22) 93 05 10 5(51) B65F 1/12 

(31) 92 9206283 (32) 92 05 13 (33) DE 

(86) 93 0510 PCT/EP93/01140 
(87) 93 11 25 W093/23316 PCT Gazette nr 28/93 
(71) HEINZ GRUMBACH, Harsewinkel, DE 
(72) Grumbach Udo 
(54) Pojemnik składany z należącym do niego 

dźwigiem 
(57) Pojemnik z należącym do niego dźwigiem (14) składa 

się z dwóch pionowych połówek (2), które są połączone ze sobą 
za pomocą leżących w płaszczyźnie podziału, umieszczonych 

na górze, przegubów (13) i mają znajdujące się nad nimi, 
wystające ku górze, elementy zaczepowe (7) dla dźwigu, który 
ma przesuwane poziomo, współpracujące z elementami zacze-
powymi elementy zaczepowe (23) na belce poprzecznej (15). 

Elementy zaczepowe są umieszczone naprzeciw siebie 
na górnej krawędzi (5) obu, ustawionych poprzecznie do osi 
przegubów, ścianek bocznych (4) każdej połówki, a elementy 
zaczepowe na belce poprzecznej stanowią drążki lub belki 
nośne (19), dopasowane do odstępu między elementami zacze-
powymi każdej połówki. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 301412 (22) 93 12 10 5(51) B65G 23/08 

(31) 92 4241972 (32) 92 12 12 (33) DE 
93 4340251 291193 DE 

(71) Dorstener Maschinenfabrik 
Aktiengesellschaft, Dorsten, DE 

(72) Briehl Gerhard 
(54) Stanowisko napędowe dla maszyn 

wydobywczych i zgarniakowych 
przenośników łańcuchowych 

(57) Wynalazek przedstawia stanowisko napędowe dla ma-
szyn wydobywczych i zgarniakowych przenośników łańcucho-
wych stosowanych w operacjach wydobywczych, z głównym 
napędem i pomocniczym napędem, z zespołem pomiarowym i 
sterującym dla silników napędowych i przeciążeniowych sprzę-
gieł poślizgowych. Podczas ciężkiego rozruchu i ciężkiego bie-
gu, odpowiednio, kontrolne czujniki pomiarowe wykrywają nie 
osiąganie granicznej prędkości silników napędowych, które są 
wstępnie dobierane zgodnie z programem i sterowanie napędu 
przedstawia równocześnie lub kolejno na stopień niskiej pręd-
kości. Ponadto podczas procesu rozruchowego może być regu-
lowana siła napędowa przeciążeniowych sprzęgieł poślizgo-
wych. 

(8 zastrzeżeń) 



Nr 13 (535) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 15 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 301487 (22) 93 12 14 5(51) C01B 13/00 

(31) 92 991663 (32) 921216 (33) US 

(71) The BOC Group, Inc., New Providence, US 
(72) Sweeney Paul A, Krishnamurthy 

Ramachandran 
(54) Urządzenie i proces kriogenicznego 

rozdzielania powietrza 
(57) Sposób dotyczy kriogenicznego rozdzielania powie

trza, w którym powietrze zostaje ocNodzone i po sprężeniu i 
oczyszczeniu jest następnie rektyfikowane w kolumnie rektyfika
cyjnej w celu wytworzenia cieczy bogatej w tlen. 

Strumień argonowo - tlenowy zawierający ciecz ubogą 
w azot zostaje rozdzielony w celu uzyskania strumieni tlenu i 
argonu. Para argonu zostaje skroplona w celu dostarczenia 
powrotu do kolumny argonowej. Strumień cieczowy bogaty w 
tlen zostaje rozprężony do ciśnienia przy jakim ciecz bogata w 
tlen jest o temperaturze skraplania pary argonu lub poniżej niej 
i zostaje następnie odparowana przy skraplaniu pary argonu. 
Odparowana ciecz bogata w tlen zostaje następnie wprowadzo
na do kolumny odpędowej azotu i zostaje z niej odpędzony azot 
za pomocą gazu odpędowego, w celu wytworzenia cieczy argo-
nowo-tlenowej, która zostaje wprowadzona do kolumny argono
wej. Kolumna odpędowa azotu jest regulowana do pracy przy 
wcześniej określonym zakresie ciśnienia tak, że poziom wejścio
wy przy jakim tlen wchodzi do kolumny odpędowej azotu ma 
poziom ciśnienia nie większy od ciśnienia cieczy bogatej w tlen 
po rozprężeniu. Argon zostaje usunięty jako produkt ze szczytu 
kolumny argonowej. Sposób i urządzenie można zastosować w 
celu produkcji pary argonu o wysokiej czystości lub cieczy 
bardzo ubogiej w azot i tlen przy zastosowaniu talerzy i/lub 
wbudowanego wypełnienia w kolumnach jako elementów wy
miany masy styku cieczowego. Za pomocą takiego procesu i 
urządzenia dodatkowo mogą być również wytworzone produkty 
tlenowe i azotowe o wysokiej czystości. 

Urządzenie zawiera: środki sprężania powietrza, środki 
oczyszczania połączone z środkami sprężania, środki chłodze-
nia powietrza do temperatury odpowiedniej do jego rektyfikacji 
oraz zawiera instalację kolumny destylacyjnej mającą kolumnę 
rektyfikacyjną (26), kolumnę argonową (50), zawór rozprężony 
połączony z kolumną rektyfikacyjną, skraplacz górny (59), kolu-
mnę odpędowa (42), zawór zmniejszenia ciśnienia. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 297101 (22) 92 12 21 5(51) C02F 3/00 

(71) ITT FLYGT, Warszawa-Dawidy 
(72) Henneberg Jan, Potyra Wojciech, Rybacki 

Robert 
(54) Sposób biochemicznego oczyszczania 

ścieków komunalnych i układ do 
biochemicznego oczyszczania ścieków 
komunalnych 

(57) Sposób polega na tym, że przygotowane do oczyszczaniaścieki 
surowe kieruje się cyklicznie do kompleksu zblokowanych wzajemnie, 
kolejno połączonych hermetyzowanych zbiorników. Kompleks zawiera 
zbiornik oczyszczania biologicznego (2), zbiornik oczyszczania che-
micznego (3) oraz korzystnie zbiornik dezynfekcji (4), przy czym w 
zbiorniku oczyszczania biologicznego (2) sekwencyjnie po so-
bie realizuje się bioutlenianie, nitryfikację, denrtryfikację, sedy-
mentację i dekantację stosując mieszanie i napowietrzanie w 
warunkach przemiennie tlenowo-beztlenowych przy wykorzy-
staniu podwodnych urządzeń mechanicznych osadzonych we-
wnątrz zbiornika, zaś w zbiorniku oczyszczania chemicznego 
(3) realizuje się sekwencyjnie po sobie flokulację, koagulację, 
sedymentację i dekantację. 

Układ charakteryzuje się tym, że stanowi go kompleks 
zblokowanych wzajemnie kolejno połączonych hermetyzowa-
nych zbiorników, zawierający za zbiornikiem oczyszczania bio-
logicznego (2) kolejno zbiornik oczyszczania chemicznego (3) 
oraz korzystnie zbiornik dezynfekcji (4) i zbiornik magazynowa-
nia i zagęszczania osadu nadmiernego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 301410 (22) 93 12 10 5(51) C03C 3/083 
H01J 17/16 

(31) 92 92203890 (32) 92 12 14 (33) EP 

(71) Philips Electronics N.V., Eindhoven, NL 
(72) Filmer Bartholomeus 
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(54) Mieszanka szklana przeznaczona do użycia 
w lampach elektrycznych, trzonek z niej 
wytworzony i lampa fluoroscencyjna z bańką 
z tej mieszanki szklanej 

(57) Wynalazek przedstawia rodzaj szkła bezołowiowego prze-
znaczony do użycia w szklanych elementach lamp elektrycznych. 
Szkło w większości składników zawiera S1O2, BaO, NagO, K2O, 
nie zawiera natomiast PbO, F i EfcOa. Ze szkła tego wykonane 
są elemnety trzonka lampy. Lampa fluoroscencyjna ma lampo-
wą bańkę próżniową wytworzoną ze szkła bezołowiowego za-
wierającego dodatkowo 0,02 - 0,05% wagowego Fe2O3. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301605 (22) 93 12 22 5(51) C04B 2/12 

(31) 92 4244130 (32) 92 12 24 (33) DE 

(71) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, 
Trostberg, DE 

(72) Oellinger Quirin, Dietz Gerfried 
(54) Palnik oraz sposób palenia wapienia za 

pomocą tego palnika 
(57) Palnik, zwłaszcza do pieca szybowego do palenia wa-

pienia, zawiera głowicę paliwową (20) z wieloma szczelinami 
wylotowymi (76, 66, 58, 48, 60) do promieniowego wypływu 
powietrza, względnie paliwa, umieszczonymi zasadniczo jedna 
nad drugą w kierunku osi wzdłużnej (A) pieca szybowego, przy 
czym są przewidziane co najmniej dwie szczeliny wylotowe (58, 
60) dla powietrza i co najmniej jedna szczelina wylotowa (48) 
dla paliwa, umieszczona pomiędzy co najmniej dwoma szczeli-
nami wylotowymi (58, 60) dla powietrza, przy czym efektywny 
przekrój poprzeczny przepływu co najmniej jednej z obu szcze-
lin wylotowych (58, 60) dla powietrza, sąsiadującej bezpośred-
nio z co najmniej jedną szczeliną wylotową (48) dla paliwa, jest 
zmienialny. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 297029 (22) 92 12 16 5(51) C04B 26/00 

(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
(72) Szczepaniak Zenon, Niedzielski Zbigniew 
(54) Mieszanka mineralno-organiczna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszanka mineralno-or-

ganiczna przeznaczona, zwłaszcza do wykonywania napraw 
nawierzchni bitumicznych i betonowych. 

Mieszanka, składająca się z kruszywa mineralnego, wy-
pełniacza i lepiszcza organicznego, charakteryzuje się tym, że 
lepiszcze składa się z żywicy węglowodorowej kumaronowo-in-
denowej w ilości od 30 do 60% wagowych i ciężkiego oleju 
pochodzącego z ekstrakcji olejów produktów destylacji ropy 
naftowej w ilości od 10 do 80% wagowych, polistyrenu w ilości 
od 0,5 do 10% wagowych, rozpuszczalnika aromatycznego w 
ilości od 5 do 30% wagowych i środka adhezyjnego w ilości od 
0,05 do 2% wagowych. 

(5 zastrzeżeń) 

A3(21) 296832 (22) 92 12 01 5(51) C07C 15/24 

(61) 162764 
(71) BLACHOWNIA Zakłady Chemiczne, 

Kędzierzyn-Koźle; Politechnika Śląska, 
Gliwice 

(72) Najnert Beata, Dudziński Ryszard, Smolnik 
Ryszard, Kościuk Ryszard, Cwieczkowski 
Józef, Mauzagen Zofia, Tworek Józef, 
Koterba Marek, Niezborała Janusz 

(54) Sposób oczyszczania naftalenu odpadowego 
(57) Rekrystalizacji poddaje się naftalen odpadowy zawiera-

jący 10 - 30% wagowych zanieczyszczeń, w tym tionaftenu 5 -
9% wagowych, w roztworze metanolowym o zawartości 75 - 80% 
wagowych metanolu, ok. 3,0% wagowych wody i do 3% wago-
wych acetonu, 9 - 1 1 % wagowych naftalenu oraz 2 - 6% wago-
wych zanieczyszczeń; w tym tionaftenu 0,6 -1,3% wagowych. 
Stosunek wagowy naftalenu do zanieczyszczeń w rozpuszczal-
niku, w tym tionaftenu, jest taki sam, jak stosunek wagowy 
naftalenu do zanieczyszczeń, w tym tionaftenu, w naftalenie 
odpadowym, zaś stosunek wagowy metanolu do naftalenu w 
mieszaninie krystalizacyjnej wynosi (0,7 -1,0) : (1,0). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301415 (22)931210 5(51) C07C 229/40 
A61K 31/195 

(31) 92 9202523 (32) 921214 (33) ES 

(71) PRODESFARMA, S.A., Sant Just Desvern, 
ES 

(72) Surroca Juan José Artús, Jané Lorenzo 
Rafecas 

(54) Nowe pochodne kwasu fenylooctowego, 
sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
fenylooctowego, środek farmaceutyczny i 
sposób wytwarzania kwasu 
/2-(2,6-dichloroanilino)fenylo/-
-acetoksyoctowego 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne kwasu feny-
looctowego o ogólnym wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 niezależnie 
oznaczają metyl, etyl lub propyl, względnie R2 i R3 połączone z 
sobą w sposób zilustrowany przerywaną linią, tworzą razem 
rodnik o wzorze -(CH2)n-, w którym n oznacza 4 i 5, z wyjątkiem 
związku o wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 wszystkie oznaczają 
metyle, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne solwaty. 

Wynalazek obejmuje także środek farmaceutyczny, zwłasz-
cza przeciwbólowy i przeciwzapalny, zawierający jako substancję 
czynną związek o ogólnym 3 lub jego farmaceutycznie dopuszczal-
ny solwat 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania 
pochodnych kwasu fenylooctowego o ogólnym wzorze 3, a 
także ich farmaceutycznie dopuszczalnych solwatów, który po-
lega na tym, że sól potasową lub sodową kwasu [2-(2,6- dichloro-
anilino)fenylo]octowego poddaje się reakcji z chlorowcooctanem 
alkilowym o ogólnym wzorze X-CHs-COO-CR^R3, w którym X 
oznacza atom chloru lub bromu, a R1, R2 i R3 mają wyżej podane 
znaczenie, w jednorodnym środowisku, w obecności nieprotonowe-
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go rozpuszczalnika, w którym rozpuszczalne są związki wyjścio-
we. Sposób wytwarzania kwasu [2-(2,6-dichloroanilino)fenylo] 
acetoksyoctowego o wzorze 2, według wynalazku polega na 
tym, że pochodną kwasu fenylooctowego o wzorze 3, w którym 
R1, R2 i R3 niezależnie oznaczają metyl, etyl lub propyl, względ-
nie R2 i R3 połączone ze sobą w sposób zilustrowany przerywa-
ną linią, tworzą razem rodnik o wzorze -(CH2)n-, w którym n 
oznacza 4 i 5, poddaje się działaniu kwasu lub mieszaniny 
kwasów w rozpuszczalniku. 

Kwas [2- (2,6- dichloroanilino)fenylo] acetoksyoctowy 
jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 301101 (22)93 1119 5(51) C07C 233/34 
C07C 311/01 
A61K 31/135 

(31) 92 4239151 (32)921120 (33) DE 
(71) Dr.Karl Thomae Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Biberach an der Riss, 
DE 

(72) Maier Rolaad, Müller Peter, Woitun 
Eberhard, Hurnaus Rudolf, Mark Michael, 
Eisele Bernhard, Budzinski Ralph-Michael, 
Hallermayer Gerhard 

(54) N,N-dipodstawione arylocykloalkiloaminy, 
ich sole,środki lecznicze zawierające te 
związki, zastosowanie ich oraz sposób ich 
wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są N, N-dipodstawione arylo-
cykloalkiloaminy o wzorze ogólnym 1, w którym n oznacza 
liczby 1 albo 2, m oznacza liczby 0 albo 1, A oznacza pojedyncze 
wiązanie, prostą albo rozgałęzioną grupę alkilenową o 1 - 17 
atomach węgla, grupę alkenylenową o 2 - 17 atomach węgla 
albo grupę alkinylenową o 2 - 4 atomach węgla, X oznacza 
grupę karbonylową albo sulfonylową, R1 oznacza prostą albo 
rozgałęzioną grupę alkilową o 1 - 5 atomach węgla, R2 oznacza 
prostą albo rozgałęzioną grupę alkilową o 1 - 5 atomach węgla, 
która jest ewentualnie podstawiona, R\ R4 i R5 są jednakowe 
albo różne i każdorazowo oznaczają atom wodoru albo grupę 
alkilową, R6 oznacza atom wodoru, prostą albo rozgałęzioną 
grupę alkilową o 1 - 6 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3 
- 6 atomach węgla, grupę alkilową, propargilową albo ewentu-
alnie podstawioną atomem chlorowca grupę benzylową, R7 

oznacza atom wodoru, grupę cykloalkilową o 3 -6 atomach 
węgla, ewentualnie podstawioną, przy czym A jest różne od 
pojedynczego wiązania w określonych warunkach. 

Wynalazek obejmuje także enancjomery, diastereoizomery 
oraz fizjologicznie tolerowane sole związków o wzorze 1. 

Związki będące przedmiotem wynalazku nadają się do 
leczenia i profilaktyki hiperlipemii, hipercholesterolemii i miaż-
dżycy naczyń. Dalszymi możliwymi dziedzinami zastosowania 

ich jest leczenie hiperproliferacyjnych schorzeń skóry i naczyń, 
guzów, kamicy żółciowej oraz grzybic. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 301611 (22)93 12 22 5(51) C07C 243/10 
C07DX 

A01N 31/15 
(31) 92 3942 (32) 9212 23 (33) CH 
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(72) Fässler A1exander, CH; Bold Guido, CH; 

Lang Marc, FR; Bhagwat Shripad, IN 
(54) Przeciwretrowirusowe pochodne hydrazyny 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze 1, w któ-

rym Ri i Rs niezależnie do siebie oznaczają wodór, acyl, niepod-
stawiony lub podstawiony alkil, grupę sulfonową lub podstawiony 
sulfonyl, pod warunkiem, że co najwyżej jeden z rodników Ri i Re 
oznacza wodór, każdy z symboli RŹ i Ra niezależnie od siebie 
oznacza wodór lub niepodstawiony lub podstawiony alkil, R3 i 
R4 niezależnie od siebie oznaczają wodór, niepodstawiony lub 
podstawiony alkil, niepodstawiony lub podstawiony cykloalkil 
lub aryl, R5 oznacza acyloksyl, Re oznacza wodór, a R7 oznacza 
niepodstawiony lub podstawiony alkil, niepodstawiony lub pod-
stawiony cykloalkil lub aryl, jak również sole wyżej wymienio-
nych związków, jeżeli występują w nich grupy solotwórcze, przy 
czym wykluczony jest związek, w którym każdy z symboli Ri i 
Re oznacza acetyl, każdy z symboli R2, R3, R4, Re i Ra oznacza 
wodór, R5 oznacza acetyloksyl, a R7 oznacza 2,2-[N-etoksy-
karbonylometylo)-N-metylo] hydrazyn-1 -ylokarbonylometyl. 

Wynalazek dotyczy także sposobów otrzymywania związ-
ków o wzorze 1 i ich soli, preparatów farmaceutycznych zawiera-
jących te związki, stosowania tych związków do leczenia, a także 
nowych związków pośrednich. 

Związki, które są przedmiotem tego wynalazku, wyka-
zują działanie przeciwretrowirusowe i mogą być stosowane do 
leczenia AIDS. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(21) 301581 (22)93 12 20 5(51) C07D 207/00 
A61K 37/64 

(31) 92 995256 (32) 9212 22 (33) US 
93 134329 1210 93 US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Jungheim Luis Nickolaus, Shepherd 

Timothy A1an 
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(54) Nowe inhibitory proteazy HIV, sposób 
wytwarzania nowych inhibitorów proteazy 
HIV i środek farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe inhibitory proteazy 
HIV o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze 
2, R2 oznacza boczny łańcuch aminokwasu lub grupę o wzorze 
-(CH2)y-X-R2a, y oznacza 0, 1 lub 2, X oznacza wiązanie, dwu-
wartościowy C2- C4-alkenyl, dwuwartościowy C2-C4-alkinyl, -
C(O)-O-, -O-0(O)-, -CPJ-NR21'-, -NR2b-C(O)-, -NR26-, -C(O)-, 
-O-, -S-, -S(O)- lub -S(0)2-, R2* oznacza aryl, nienasycony hete-
rocyklil, heterocyklil, arylo-Ci-C4-alkil, nienasycony heterocykli-
lo-Ci-C4-alkil, heterocyklilo-Ci-C4-alkil, tetrazolil, N-Ci-C4-alki-
lotetrazolil lub N-arylotetrazolil, R2*3 oznacza atom wodoru lub 
Ci-C4-alkil, R0 oznacza atom wodoru, karbamoil, formyl, C2-C6-
alkanoil, Ci-C4-alkoksykarbonyl, -C(O)CFa lub -S(O)2-Z, Z ozna-
cza C-i-Ce-alkil, grupę aminową, grupę Ci-C^-alkiloaminową, 
trifluorometyl lub grupę di (Ci-C4-alkilo) aminową, centrum asy-
metrii a ma nienaturalną konfigurację, R1 oznacza aryl, C5-C7-
cykloalkil lub grupę o wzorze -S-R1x, w którym R1x oznacza aryl 
lub Cs-Cy-cykloalkil, A oznacza grupę -CH2- lub -C(=O)-, Y1 

oznacza heterocyklil, R3 oznacza grupę o wzorze -C(Ó)-NR4R4. 
grupę o wzorze 3 lub grupę o wzorze 4, p oznacza 4 lub 5, R 
niezależnie oznaczają atom wodoru, Ci-Ce-alkil lub hydroksy-
Ci-C4-alkil, a R5 i R6 niezależnie oznaczają atom wodoru, hydro-
ksyl, Ci-Ce-alkil, Ci-Ce-alkoksyl, grupę aminową, grupę Ci-C4-alki-
loaminową, hydroksy- C1-C4 - alkil, karboksyl, C1-C4- alkoksykarbo-
-ksyl, karbamoil, N-Ci-Gł-alkilokarbamoil, aryl, heterocyklil lub niena-
sycony heterocyklil, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 301576 (22)93 12 20 5(51) C07D 215/00 
A61K 37/64 

(31) 92 994871 (32)9212 22 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Hammond Marlys, Kaldor Stephen Warren, 

Fritz James Erwin 
(54) Nowe inhibitory proteazy HIV, sposób 

wytwarzania nowych inhibitorów proteazy 
HIV, środek farmaceutyczny i nowe związki 
wyjściowe 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe inhibitory proteazy 
HIV o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza aryl, heterocyklil 
lub nienasycony heterocyklil, A oznacza wiązanie, grupę o 
wzorze -(Chfejv-, grupę o wzorze -(CH2)m-O-(CH2)n- lub grupę o 
wzorze -(CH2)m-NR -(CH2)n-, m i n niezależnie oznaczają 0, 1 
lub 2, v oznacza 0, 1, 2 lub 3; R0 oznacza atom wodoru lub 
Ci-C4-alkil, q oznacza 0,1 lub 2, R1 oznacza aryl lub Cs-Cz-cy-
kloalkil, R2 oznacza boczny łańcuch aminokwasu lub grupę o 
wzorze -CH2-R2*, grupę o wzorze -CH2- CfOJ-NFř-A-R2* lub 
grupę o wzorze -CH^CfOJ-OR2*, R2* oznacza aryl, heterocyklil 
lub nienasycony heterocyklil, X oznacza grupę o wzorze 2,3 lub 

4, Y oznacza aryl lub nienasycony heterocyklil, Y1 oznacza 
heterocyklil, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, 
środek farmaceutyczny zawierający te związki jako substancję 
czynną, sposób wytwarzania tych związków oraz nowe związki 
wyjściowe do wytwarzania związków o wzorze 1. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 301577 (22)93 12 20 5(51) C07D 215/00 
C07D 223/00 

A61K 37/64 
(31) 92 995620 (32) 9212 22 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Jungheim Luis Nickolaus, Shepherd 

Timothy Alan, Hui Kwan Yuk, Jones 
Charles David 

(54) Nowe inhibitory proteazy HIV, sposób 
wytwarzania nowych pochodnych proteazy 
HIV i środek farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe inhibitory proteazy 
HIV o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza atom wodoru, 
formyl, karbamoil, C2-Ce-alkanoil, Ci-C4-alkoksy karbony I, gru-
pę o wzorze -C(O)CF3 lub grupę o wzorze -S(O)2-R, R oznacza 
Ci-Ce-alkil, grupę aminową, trifluorometyl, grupę Ci-C4-alkilo-
aminową, grupę di-d-Cł-alkiloaminową, aryl, arylo-Ci-04-alkil. 
heterocyklil, nienasycony heterocyklil lub C5-C7-cykloalkil; R 
oznacza aryl, Cs-Cz-cykloalkil lub grupę o wzorze -S-R1x, w 
którym R1x oznacza aryl lub Cs-Cy-cykloalkil; R2 oznacza bocz-
ny łańcuch aminokwasu lub grupę o wzorze -(CHteJy-X-R28, 
cyjano-Ci-C4-alkil lub grupę o wzorze -(CH2)y-S(O)w-[1-N(R2c) -
tetrazol-5-il], w którym y oznacza 0, 1, 2 lub 3, X oznacza 
wiązanie, dwuwartościowy C2-C4-alkenyl, dwuwartościowy C2-
C4-alkinyl, -C(O)-O-, -O-0(O)-, -C(O)-NR^b-, -NR^-CO-, -NR26-

-C(O)-, -O- lub -S(0)w-; w oznacza 0, 1 lub 2; R oznacza 
Ci-Ce-alkil, aryl, nienasycony heterocyklil, heterocyklil, arylo-
Ci-C4-alkil, nienasycony heterocyklilo-Ci-C4-alkil lub heterocy-
klilo-Ci-C4-alkil; R b oznacza atom wodoru lub Ci-C4-alkil; Frc 

oznacza atom wodoru, Ci-Ce-alkil, aryl, nienasycony heterocy-
klil, arylo-Ci-C4-alkil lub nienasycony heterocyklilo-Ci-04-alkil; 
Y oznacza aryl lub nienasycony heterocyklil; R oznacza grupę 
o wzorze -C(=O)-NR4R4, -N(R5)C(=O)R6, -N(R4)C(=O)NR4R4 

lub grupę o wzorze 2, 3 lub 6; p oznacza 4 lub 5; I oznacza 3,4 
lub 5; R niezależnie oznaczają atom wodoru, Ci-Oe-alkil lub 
hydroksy-Ci-C4-alkil, a R5 i R6 niezależnie oznaczają atom wo-
doru, hydroksyl, Ci-Ce-alkil, Ci-Ce-alkoksyl, grupę aminową, 
grupę Ci-C4-alkiloaminową, hydroksy-Oi-C4- alkil, karboksyl, 
Ci-C^alkoksykarboksyl, karbamoil, N-O=-C4- alkilokarbamoil, 
aryl, heterocyklil lub nienasycony heterocyklil, z tym, że R1 

oznacza aryl lub Cs-Cy-cykloalkil dla określonych podstawni-
ków Z i Fr, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, 
środek farmaceutyczny zawierający te związki jako substancję 
czynną i sposób wytwarzania tych związków. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301590 (22)93 12 21 5(51) C07D 233/18 
D06M 13/46 

(31) 92 4243862 (32)9212 23 (33) DE 
(71) Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE 
(72) Brock Michael, Hardt Peter, Klimmek 

Helmut, Stockhausen Dolf 
(54) Sposób czwartorzędowania estrów kwasów 

tłuszczowych z trójetanoloaminą i amidów 
imidazoliny oraz środek do zmiękczającego 
płukania bielizny 

(57) Cechą sposobu jest według wynalazku to, że jako śro-
dowisko reakcji stosuje się alkoksylowane naturalne tłuszcze 
lub oleje albo ich mieszaniny z wolnymi kwasami tłuszczowymi, 
mono- i/lub dwuglicerydami. 

Czwartorzędowanie prowadzi się za pomocą zwykle 
stosowanych środków. 

Wynalazek dotyczy także środka do zmiękczającego 
płukania bielizny. 

Cechą środka jest według wynalazku to, że jako skład-
nik substancji czynnej zawiera on otrzymaną według omówio-
nego wyżej sposobu mieszaninę reakcyjną z czwartorzędowych 
estrów kwasów tłuszczowych z trójetanoloaminą bądź amidów 
imidazoliny i z alkoksylowanych naturalnych tłuszczów lub ole-
jów albo ich mieszanin z wolnymi kwasami tłuszczowymi, mono-
i/lub dwuglicerydami. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297091 (22)921218 5(51) C07D 275/03 
(71) POLFA Rzeszowskie Zakłady 

Farmaceutyczne, Rzeszów 
(72) Machoń Zdzisław, Żydzik Stanisław 
(54) Sposób wytwarzania p-chlorofenyloamidu 

kwasu 
3-metylo-5-benzoaminoizotiazolo-4-karboksyl 
owego 

(57) Sposób wytwarzania p-chlorofenyloamidu kwasu 3-me-
tylo-5- benzoiloaminoizotiazolo- 4- karboksylowego o wzorze 
ogólnym 1 w reakcji kwasu 3-metylo-5-benzoiloaminoizotiazo-
lo-4-karboksylowego z p-chloroaniliną w środowisku acetonu i 
pirydyny, a następnie etanolu, polega na tym, że reakcję prowa-
dzi się w obecności odpowiedniego chloromrówczanu alkilowe-
go jako katalizatora. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297049 (22) 92 12 16 5(51) C07D 295/125 
C07D 403/06 

A1(21) 301929 (22) 94 01 14 5(51) C07D 303/08 
C07D 301/24 

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

(72) Spadło Marian, Brzezicki Andrzej, Dula 
Janusz, Wilusz Tadeusz, Madej Władysław, 
Gorzka Andrzej, Oknińska Ewa, Koziel 
Tadeusz, Wasilewski Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania epichlorohydryny 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że z roztworu 

po reakcji chlorohydroksylowania chlorku allilu do mieszaniny 
izomerów dichloropropanoli usuwa się rozpuszczony chlorowo-
dór przez jego neutralizację wodorotlenkiem sodowym aż do PH 
roztworu 7-8, a następnie proces prowadzi się przy stosunku 
molowym wodorotlenku sodowego do sumy izomerów dichlo-
ropropanoli, liczonych na wlocie do reaktora, wynoszącym 1,015 
-1,15. Reaktor kolumnowy posiada co najmniej 14 półek teore-
tycznych. Wodny roztwór izomerów dichloropropanoli o tempe-
raturze reakcji chlorohydroksylowania chlorku allilu wynoszącej 
38°C - 43°C lub podgrzany nawet do temperatury wrzenia odpo-
wiadającej ciśnieniu, pod którym biegnie reakcja odchlorowo-
dorowania izomerów dichloropropanoli, podaje się na drugą lub 
trzecią półkę teoretyczną licząc od szczytu reaktora kolumnowe-
go, przy czym czas przebiegającej w fazie ciekłej reakcji na 
półce teoretycznej kolumny wynosi 15-50 sekund, a epichlo-
rohydrynę przechodzącą w wyniku rektyfikacyjnego odpędu do 
fazy parowej odbiera się ze szczytu reaktora pod ciśnieniem 20 
kPa - 50 kPa, doprowadzając pod najniższą półkę teoretyczną 
taką ilość pary wodnej, aby stopień odparowania utrzymać w 
granicach 0,08 -0,15. 



20 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

Stopień odparowania definiowany jest ilorazem suma-
rycznej ilości moli składników odprowadzanych w fazie parowej 
ze szczytu reaktora kolumnowego do ilości moli składników w 
fazach ciekłych doprowadzanych do reaktora kolumnowego. W 
procesie według wynalazku, korzystnie jest ług sodowy lub 
wodny roztwór wodorotlenku sodowego i chlorku sodowego 
dzielić na dwa, trzy lub więcej zasilań. Zamiast co najmniej 14 
półek teoretycznych, reaktor kolumnowy może być wypełniony 
dowolnym wypełnieniem o wysokości równoważnej co najmniej 
14 półkom teoretycznym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 301578 (22)93 12 20 5(51) C07D 401/00 
C07D 403/00 
C07D 409/00 
A61K 37/64 

(31)92 995621 (32)9212 22 (33) US 

(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US 
(72) Hammond Marlys, Kaldor Stephen Warren, 

Dressman Bruce Anthony 
(54) Nowe inhibitory proteazy HIV, sposób 

wytwarzania nowych inhibitorów proteazy 
HIV i środek farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe inhibitory proteazy 
HIV o ogólnym wzorze 1, w którym R i Fr niezależnie oznaczają 
atom wodoru, Ci-Ce-alkil, arylo-Ci-C-t-alkil, heterocyklilo-Ci-C^ 
alkil lub nienasycony heterocyklilo-C-i-Cł-alkil, względnie R i R° 
razem z atomem azotu, do którego są przyłączone tworzą hete-
rocyklil lub nienasycony heterocyklil, z tym, że ten atom azotu 
nie może być czwartorzędowy, Z oznacza podstawiony ary I, 
podstawiony heteroaryl lub podstawiony nienasycony rodnik 
heterocykliczny; R1 oznacza aryl, heterocyklil, nienasycony he-
terocyklil, Cs-C7-cykloalkil lub grupę o wzorze -S-R1a, w którym 
R1a oznacza aryl, heterocyklil, nienasycony heterocyklil lub Cs-
C7-cykloalkil;X oznacza grupę o wzorze 10,11 lub 12, Y oznacza 
aryl lub nienasycony heterocyklil, Y1 oznacza heterocyklil, a 
także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, środek farmaceu-
tyczny zawierający te związki jako substancję czynną i sposób 
wytwarzania tych związków. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 301461 (22)93 1213 5(51) C07D 401/14 
A61K 31/415 

(31) 92 9215038 (32) 921214 (33) FR 

(71) SYNTHELABO, Le Plessis-Robinson, FR 
(72) Cremer Gérard, Muller Jean-Claude 

(54) Nowe pochodne 
3-/(chinolinylo-6)metylo/-4H-imidazolonu-4, 
sposób wytwarzania pochodnych 
3-/(chinolinylo-6)metyIo/-4H-imidazolonu-4 
i środek farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne 3-[(chinc-
linylo-6)metylo]-4H-imidazolonu-4 o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym Ri oznacza prostą lub rozgałęzioną grupę (C2-Cs)-alkilową, 
Rs i Ra niezależnie oznaczają atom wodoru, prostą lub rozgałę-
zioną grupę (C1-C5)-alkiIową, lub grupę (CH2)n-arylową, w której 
n oznacza 0, 1, 2 lub 3, względnie Rs i R3 mogą razem z 
pierścieniem imidazolowym tworzyć grupę spirocyklo (C3-C8)-
alkilową jak również ich sole wytworzone z użyciem farmaceu-
tycznie dopuszczalnych kwasów i zasad. 

Związki o wzorze 1 są antagonistami angiotensyny II i 
są użyteczne jako leki. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 297050 (22) 92 12 16 5(51) C07D 403/06 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Tkaczynski Tadeusz, Kuiiński Tomasz, 

Brodziak Jolanta 
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych 

1- [(4-fenylopiperazynylo-l)alkilo] -imidazolidy 
no-2-onu oraz sposób otrzymywania nowych 
pochodnych 
l-[(4-fenylopiperazynylo-l)alkilo] 
imidazolidyno-2-tionu 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1-[(4-feny-
lopiperazynylo-1) alkilo] imidazolidy no-2-onu o wzorze ogólnym 
1, w którym R oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę alkilową, 
alkoksylową lub chlorowcometylową, zaś n = 2 lub 3, polega na 
tym, że poddaje się kondensacji pochodną 1-[(4-fenylopipera-
zynylo-1) alkilo] etylenodiaminy ze związkiem o wzorze ogólnym 
X-C(Y)=0, w którym X i Y oznaczają atom chlorowca, grupę 
alkoksylową, aminową, heterocykliczną lub X oznacza atom 
chlorowca, a Y grupę alkoksylową. 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywa-
nia związków o wzorze ogólnym 6, w którym R oznacza atom 
wodoru, chlorowca, grupę alkilową, alkoksylową lub chlorowco-
metylową, a n wynosi 2 lub 3. 

Związki te otrzymuje się przez kondensację odpowied-
niej pochodnej 1-[4-fenylopiperazynylo-1)alkilo] etylenodiami-
ny z dwusiarczkiem węgla lub z rodankiem amonu. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 301541 (22) 93 12 17 5(51) C07D 405/04 
(31) 92 92121538 (32) 92 12 18 (33) EP 
(71) F. Hoffman-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Arasaki Motohiro, Ishitsuka Hideo, Kuníma 

Isami, Miwa Masanori, Murasaki Chikako, 
Shimma Nobuo, Umeda Isao 

(54) Pochodne N4-
(podstawione-oksykarbonylo)-5'-dezoksy-5-flu 
orocytydyny, sposób ich wytwarzania i 
zawierające je kompozycje farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki przedstawione wzo-
rem ogólnym 1, w którym R1 oznacza nasycony lub nienasyco-
ny, prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik węglowodorowy 
(w którym liczba atomów węgla w najdłuższy m łańcuchu wynosi 
od trzech do siedmiu) lub rodnik o wzorze -(CHz)n-Y (w którym 
n jest liczbą całkowitą 0 - 4 , gdy Y oznacza rodnik cykloheksy-
lowy lub n jest liczbą całkowitą 2-4, gdy Y oznacza niższy rodnik 
alkoksy Iowy zawierający 1 - 4 atomy węgla lub rodnik feny Iowy), 
a R2 oznacza atom wodoru lub rodnik łatwo hydrolizujący w 
warunkach fizjologicznych, jak również wodziany lub solwaty 
związków o wzorze ogólnym 1. Mogą one być wytwarzane przez 
reakcję związku o wzorze R1-OCOCI, w którym R1 ma wyżej 
podane znaczenie ze związkiem o wzorze ogólnym 2, w którym 
R oznacza grupy ochronne i ewentualnie usuwa się grupy 
ochronne. 

Związki te można stosować do leczenia nowotworów. 
(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 301582 (22)9312 20 5(51) C07D 405/06 
C07D 213/89 

(31) 92 4243278 (32)9212 21 (33) DE 
93 4321421 28 06 93 DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Angerbauer Rolf, Fay Peter, Hübsch Walter, 
Philipps Thomas, Bischoff Hilmar, Krause 
Hans-Peter, Petersen-von-Gehr Jörg, 
Schmidt Delf 

(54) Podstawione 4-fenylo-pirydony i 
4-fenylo-2-alkoksy-pirydyny, sposób ich 
wytwarzania oraz zawierające je środki 
lecznicze 

(57) Przedmiotem wynalazku są podstawione 4-fenylo-piry-
dony i 4-fenylo-2-alkoksypirydyny o ogólnych wzorach 1 a i 1 b. 

Wytwarza się je drogą redukcji odpowiednich pochod-
nych 4-fenylo-pirydonu względnie 4-fenylo-2-alkoksypirydyny, 
stosując w określonych przypadkach dodatkowe procesy. 

Podstawione 4-fenylo-pirydony i 4-fenylo-2-alkoksy piry-
dyny można stosować jako substancje czynne w środkach 
leczniczych, zwłaszcza do leczenia hiperlipoproteinemii. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 301483 (22)931214 5(51) C07D 471/04 
A61K 31/44 

(31) 92 4242459 (32) 92 12 16 (33) DE 
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter 

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

Mathias, Schelling Pierre, Beier Norbert, 
Lues Ingeborg, Minck Klaus-Otto 

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

(57) Wynalazek dotyczy wolnych i ewentualnie przekształco-
nych w sole związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę o 
wzorze 9, R1 we wzorze 9 oznacza C3-C7-cykloalkilo-CnH2n- lub 
C1-C6-alkil, gdzie grupa -CH2 jest zastąpiona przez O lub S, R2 

oznacza H, COOR6, CN, NCfc, NH2, NHCOR5, NHSO2R
5 lub 

1 H-5-tetrazolil, R3 oznacza -CmHbm-CN, C^Ce-alkinyl, -CmH2m-
Ar, -CmKU-CO-R5, -CmrWCO-Ar, -CmH2ni-Het lub -CmH2m-CO-
Het, R4 oznacza H lub Hal, R5 oznacza Ci-Ce-alkil, w którym też 
jeden lub kilka atomów-H może być zastąpionych przez F, R6 

oznacza H lub A, X nie występuje lub oznacza -NH-CO-, -CO-NH-, 
-O-CH(COOH)-, -NH-CH(COOH)-, -NA-CHfCOOH)-, -CH=C(CO-
OH)-, -CH=C(CN)- lub -CH=C(1 H-5-tetrazolil)-, Y oznacza O lub 
S, A oznacza alkil o 1 -6 atomach węgla, Ar oznacza niepodstawio-
nąlub przez Hal, R5, OH, OR5, COOR6, CN, NO* NH2, NHA, N(A)2, 
NHCOR5, NHCOOA, NHSO2R5 i/lub 1 H-5-tetrazolil jednopodsta-
wioną lub dwu podstawioną grupę fenylową, Het oznacza pięcio-
lub sześcioczłonowy rodnik heteroaromatyczny o 1-4 atomach-N, 
-O i/lub -S, który może być też skondensowany z pierścieniem 
benzenowym lub pirydynowym, Hal oznacza F, Cl, Br lub J, m 
oznacza 1,2,3,4,5 lub 6, a n oznacza 0,1,2,3,4,5 lub 6. 

Te nowe związki oraz ich sole wykazują właściwości 
antagonistyczne względem angiotensyny-ll i mogą być stoso-
wane m. in. do leczenia nadciśnienia, aldosteronizmu, niewydo-
lności serca oraz zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 301623 (22)9312 23 5(51) C07D 501/20 
C07D 501/59 
A61K 31/545 

(31) 92 4244069 (32)9212 24 (33) DE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Durckheimer Walter, Isert Dieter, Rippel 
Robert, Rangoonwala Ramazan, Dornauer 
Horst 

(54) Sole cefalosporyny, sposób ich wytwarzania 
oraz zawierające je preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są: sól cefalosporyny o ogól-
nym wzorze 1a, w którym C oznacza cefalosporynę tworzącą 
sól, B oznacza tworzącą sól pochodną tiofenu o ogólnym wzorze 
2, w którym R1 oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1 - 8 atomach C, który jest ewentualnie podstawiony, korzyst-
nie rodnik metalowy, etylowy, propylowy, butylowy lub benzy-
lowy, R2, R3, R4 i R5 mogą być jednakowe lub różne i oznaczają 
atomy wodoru, proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe o 1 - 4 
atomach C, korzystnie rodniki metylowe, m oznacza liczbę 
całkowitą 1 do 3, a n oznacza liczbę całkowitą 0,1 do 2, sposób 
wytwarzania soli cefalosporyny o wzorze 1 a polegający na tym, 
że reakcji poddaje się odpowiednie ilości cefalosporyny C i 
składnika zasadowego (B) oraz ewentualnie dalsze zasady oraz 
preparaty farmaceutyczne zawierające te związki. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 299692 (22)93 07 15 5(51) C07D 519/00 

(31) 92 9202595 (32)9212 22 (33) ES 

(71) Covex, S.A, Madryt, ES 
(72) Calvo Mondelo Fernando, Manresa Ferrero 

Maria Teresa 
(54) Sposób wytwarzania apowinkaminianu etylu 
(57) Sposób polega na reakcji kwasu apowinkaminowego o 

wzorze 2 z etanolem, w obecności katalizatora, którym jest 

odpowiednia pochodna pentafluorobenzenu. Reakcję prowa-
dzi się w polarnym rozpuszczalniku organicznym, w obecności 
zasady organicznej w temperaturze pokojowej. 

Apowinkaminian etylu o wzorze 1 jest użyteczny w le-
czeniu chorób mózgu i w geriatrii. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301610 (22)93 12 22 5(51) C07F 9/09 . 
C07D 305/14 
A61K 31/665 

(31)93 154840 (32)93 1124 (33) US 
93 108015 17 08 93 US 
92 996455 2412 92 US 

(71) Bristol-Myers Squibb Company, Nowy Jork, 
US 

(72) Golik Jerzy; Vyas Dolatrai, CA; Wright John 
J.(Kim), AU; Wong Henry, CA; Kadow John 
F., US; Thotathil John K., US; Li Wen-Sen, 
US; Kaplan Murray A, US; Perrone Robert 
K.,US 

(54) Nowe pochodne taksanu i środek 
farmaceutyczny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne taksanu o 
ogólnym wzorze 2, w którym T oznacza ugrupowanie taksanu 
podstawione przy atomie węgla C13 podstawioną grupą 3-ami-
no-2-hydroksypropanoiloksylową, n oznacza 1, 2 lub 3, a m 
oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1 - 6, a także ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole. 

Wynalazek obejmuje także nowe pochodne taksanu o 
ogólnym wzorze 3, w którym grupa T' oznacza grupę T, w której 
nie biorące udziału w reakcji grupy hydroksylowe zostały zabez-
pieczone, nowe pochodne taksanu o ogólnym wzorze 4, w 
którym Ry oznacza grupę zabezpieczającą grupę fosfonową, a 
także nowe pochodne taksanu o ogólnym wzorze 5, w którym 
txn oznacza ugrupowanie taksanu lub jego alkoholan metalu 
przy atomie węgla C13. T', n i m we wzorach 3, 4, 5 mają wyżej 
podane znaczenie. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku mają 
działanie przeciwnowotworowe lub stanowią związki pośrednie 
do wytwarzania związków o działaniu przeciwnowotworowym. 

(64 zastrzeżenia) 

A1(21) 297046 (22) 92 12 16 5(51) C07K 7/06 

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Powstańców 
Śląskich, Opole 

(72) Masiukiewicz Elżbieta, Rzeszotarska Barbara 
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(54) Sposób wytwarzania N-etyloamidu 
L-piroglutamylo -L-histydylo-L-tryptofylo 
-L-serylo-L-tyrozylo-D-O-t-butyloserylo- L-
leucylo-L-arginylo-L-proliny 

(57) Sposób wytwarzania octanu N-etyloamidu L-pirogluta-
nylo-L- histydylo-L-tryptofylo-L-serylo-L tyrozylo-D-O-t- butylo-
serylo-L-leucylo-L-arginylo -L-proliny, zwanego również busere-
liną, na drodze kondensacji metodą azydkową dwóch segmentów 
peptydowych: pentapeptydowego w postaci hydrazydu L-piro-
glutamylo-L-histydylo-L- tryptofylo-L-serylo-L-tyrozyny z tetrapep-
tydowym polega na tym, że tetrapeptyd w postaci octanu N-etylo-
amidu D-O-t-butyloserylo-L-leucylo-L-arginylo -L-proliny otrzymany 
z N 0 -benzyloksykarbonylo-D-O-t- butyloserylo-L-leucylo -L-arginy-
lo-L-proliny w drodze redukcji wodorem wobec palladu na węglu 
jako katalizatorze, kondensuje się z azydkiem L-piroglutamylo -L-hi-
stydylo-L-tryptofylo -L-serylo-L-tyrozyny. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301482 (22) 93 12 14 5(51) C08B 15/06 

(31) 92 4242437 (32) 92 12 16 (33) DE 

(71) Zimmer Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Keunecke Gerhard, Arnold Adolf, Butzke 
Sabine . 

(54) Sposób wytwarzania karbaminianu celulozy 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania karbaminia-

nu celulozy z celulozy i mocznika na drodze reakcji celulozy z 
nadmiarem mocznika w obojętnym ciekłym organicznym nośni-
ku reakcyjnym, w temperaturze 130- 160°C, oddzielenia nośnika 
reakcyjnego z mieszaniny reakcyjnej i przemycia tej mieszaniny 
reakcyjnej wodą. 

Cechą sposobu jestwedług wynalazku to, że a) celulozę 
miesza się z wodnym roztworem mocznika, b) zawartość wody 
w tej mieszaninie wymienia się na organiczny nośnik reakcyjny, 
c) reakcję prowadzącą do karbaminianu celulozy przeprowadza 
się pod ciśnieniem w zakresie 0,005 - 0,5 MPa w warunkach 
utworzenia lub doprowadzenia obojętnego środowiska w posta-
ci par lub gazu, które razem z utworzonym amoniakiem odpro-
wadza się ze strefy reakcyjnej, d) organiczny nośnik reakcyjny 
wymienia się w mieszaninie reakcyjnej na wodny roztwór mocz-
nika, e) utworzony karbaminian celulozy oddziela się od roztwo-
ru mocznika i f) karbaminian celulozy przemywa się wodą. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 301589 (22) 93 12 21 5(51) C08F 10/02 

(31)92 01117 (32)9212 21 (33) BE 

(71) SOLVAY (Société Anonyme), Bruksela, BE 
(72) Promel Michel 
(54) Sposób wytwarzania mieszanki polimerów 

etylenu, mieszanka polimerów etylenu i jej 
stosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mie-
szanki polimerów etylenu zawierającej polimer o wskaźniku 
płynięcia MI2 od 5 do 1000 g/10 min. i polimer o wskaźniku 
płynięcia MI5 od 0,01 do 2 g/10 min., przy czym stosunek tych 
wskaźników wynosi od 500 do 50000, a stosunek wagowy tych 
dwóch polimerów równa się (30 do 70) : (70 do 30), według 
którego do pierwszego reaktora wprowadza się porcję etylenu, 
katalizator, będący pochodną metalu przejściowego i mający 
rozrzut wewnętrzny ciężarów cząsteczkowych określony we-
wnętrznym stosunkiem M*/Mn niższym lub równym 10 i stałą 
dezaktywacji niższą lub równą 0,5 h-1 oraz kokatalizator, prze-
prowadza się w nim polimeryzację etylenu, usuwa z tego reakto-
ra środowisko zawierające jeden z polimerów, katalizator i koka-
talizator, wprowadza się je do drugiego reaktora wraz z drugą 

porcją etylenu, którą polimeryzuje się w innych warunkach, aby 
utworzyć inny polimer. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 297026 (22) 92 12 16 5(51) C08G 59/14 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Penczek Piotr, Oyrzanowska Anna 
(54) Sposób wytwarzania żywic epoksyestrowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nie usiecic-

wanych żywic epoksyestrowych i polega na ogrzewaniu żywic 
epoksydowych w temperaturze 80 -180°C z produktem przyłą-
czenia bezwodnika maleinowego do kwasów żywicznych kala-
fonii i ewentualnie z nasyconymi i nienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi, zawierającymi 13 - 23 atomów węgla w cząstecz-
ce, przy czym na 1 mol grup epoksydowych stosuje się 0,6 -1,05 
mola wolnych grup karboksylowych. Ogrzewanie prowadzi się 
z dodatkiem katalizatora, zwłaszcza aminy trzeciorzędowej, al-
kilowej pochodnej imidazolu lub soli czwartorzędowej zasady 
amoniowej, do zawartości grup epoksydowych poniżej 0,05 
mola/100 g. Żywice epoksyestrowe wytworzone tym sposobem 
można stosować jako składniki lakierów i klejów oraz jako półpro-
dukty do dalszych syntez. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297006 (22) 92 12 14 5(51) C08G 63/08 

(71) Centrum Chemii Polimerów Polskiej 
Akademii Nauk, Zabrze 

(72) Jedliński Zbigniew, Kurcok Piotr, Wałach 
Wojciech, Janeczek Henryk 

(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnych 
polieteroestrów 

(57) Sposób wytwarzania biodegradowalnych i bioresorbo-
walnych polieteroestrów na drodze polimeryzacji monomerów 
laktydowych, polega na tym, że polimeryzację prowadzi się w 
homogenicznym środowisku rozpuszczalnika organicznego, w 
obecności polimerycznego inicjatora polietylenoglikolanowe-
go. Otrzymane polieteroestry są stosowane jako polimerowe 
nośniki leków, nici chirurgiczne, czasowe i m planty czy materiały 
opatrunkowe. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297095 (22) 92 12 21 5(51) C08G 77/06 

(75) Maciejewski Jeremi, Warszawa; Kubicki 
Antoni, Przeworsk 

(54) Hydrostatycznie thimiący,absorbujący 
energię szoku i wibracji, nie wulkanizujący 
elastomer silikonowy 

(57) Elastomer składa się z polimeru metylofenylosilikonowe-
go, w którym jak na matrycy prowadzi się kondensację polidwu-
metylo lub/i metylowodorosilokeanodioli z reaktywnymi związka-
mi krzemu, boru lub azotu nadając temu lepkiemu polimerowi 
moduł sprężystości przez tworzenie mobilnych wiązań wodoro-
wych. Elastomer zawiera też napełniacze i smary. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 301592 (22) 93 12 21 5(51) C08J 3/02 

(31)92 993800 (32)9212 21 (33) US 

(71) CALGON CORPORATION, Robinson 
Township, US 

(72) Hunter Wood E., Frederick Kevin W., 
Loeffler Randy J. 
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(54) Sposób wytwarzania nowych niewodnych 
kompozycji polimerowych o wysokiej 
zawartości suchej masy i kompozycja 
polimerowa 

(57) Wynalazek ujawnia sposób zatężania wyjściowo odwo-
dnionej kompozycji polimer (emulgujący środek powierzchnio-
wo czynny) hydrofobowa ciecz poprzez jej obróbkę w wirówce, 
w której usuwa się olej uzyskując kompozycję, którą stanowi 
zasadniczo kompozycja polimeru i emulgującego środka po-
wierzchniowo czynnego w oleju, zawierająca ponad około 60% 
wag. suchej masyw postaci polimeru. Rafinat z wirówki można 
ewentualnie poddać obróbce w drugim urządzeniu do rozdzie-
lania drugiej wirówce, w celu wychwycenia dodatkowego stałe-
go polimeru, z ewentualnym zawracaniem wzbogaconego w 
olej rafinatu. 

Wynalazek dotyczy również zatężonej kompozycji poli-
mer (emulgujący środek powierzchniowo czynny), hydrofobo-
wa ciecz uzyskanej tym sposobem. Zatężoną kompozycję poli-
merową korzystnie stabilizuje się uzyskując swobodnie płynący 
ciekły produkt. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 301593 (22) 93 12 21 5(51) C08J 3/02 

(31) 92 993738 (32) 92 12 21 (33) US 

(71) CALGON CORPORATION, Robinson 
Township, US 

(72) Hunter Wood E., US; Frederick Kevin W., 
US; Loeffler Randy J., DE 

(54) Sposób wytwarzania nowych niewodnych 
kompozycji polimerowych o wysokiej 
zawartości suchej masy i kompozycja 
polimerowa 

(57) Ujawniono zastosowanie odparowania w spływającej 
warstwie i urządzeń zatężających takich jak wirówki do odwad-
niania i zatężania emulsji lub zawiesiny polimerowej typu woda 
w oleju. W korzystnym wykonaniu kompozycję polimerową za-
wierającą poniżej około 25% suchej masy w postaci aktywnego 
polimeru odwadnia się w wyparce ze spływającą warstwą, uzy-
skując koncentrat z wyparki zawierający poniżej około 5,0% 
wody. Koncentrat z wyparki przepływa następnie do urządzenia 
do rodzielania takiego jak wirówka, w której usuwa się olej 
uzyskując kompozycję, którą stanowi zasadniczo kompozycja 
polimeru i emulgującego środka powierzchniowo czynnego w 
oleju, zawierająca ponad około 60% wag. suchej masy w postaci 
polimeru. Rafinat z wriowki można ewentualnie poddać obróbce w 
drugim urządzeniu do rozdzielania w celu wychwycenia dodatkowe-
go stałego polimeru, z ewentualnym zawracaniem wzbogaconego 
w olej rafinatu. Zatężoną kompozycję polimerową korzystnie stabili-
zuje się stabilizatorem sterycznym uzyskując swobodnie płynący 
ciekły produkt 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 301594 (22) 93 12 21 5(51) C08J 3/02 

(31)92 993990 (32)9212 21 (33) US 

(71) CALGON CORPORATION, Robinson 
Township, US 

(72) Hunter Wood E., Frederick Kevin W., 
Loeffler Randy J. 

(54) Sposób wytwarzania nowych niewodnych 
kompozycji polimerowych o wysokiej 
zawartości suchej masy i kompozycja 
polimerowa 

(57) Ujawniono zastosowanie odparowania w spływającej 
warstwie do odwadniania emulsji lub zawiesiny polimerowej 
typu woda w oleju. W korzystnym wykonaniu kompozycję poli-

merową zawierającą poniżej około 25% suchej masy w postaci 
aktywnego polimeru odwadnia się w wyparce ze spływającą 
warstwą uzyskując koncentrat z wyparki zawierający poniżej 
około 5,0% wody. Wynalazek dotyczy również kompozycji poli-
mer/emulgujący środek powierzchniowo czynny/ hydrofobowa 
ciecz wytworzonej z wykorzystaniem tego sposobu odwadnia-
nia. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 302054 (22) 93 05 13 5(51) C08J 7/12 
C08G 77/38 

(31) 92 4216271 (32) 92 05 16 (33) DE 

(86) 93 05 13 PCT/US93/04553 
(87) 93 1125 WO93/23462 PCT Gazette nr 28/93 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 

Schenectady, US 
(72) Siegel Rolf Rainer 
(54) Sposób modyfikacji chemicznej na mokro 

formowanego produktu z polisiloksanu i 
powleczonych powierzchni 

(57) Opisana jest procedura modyfikacji chemicznej na mo-
kro powierzchni formowanego produktu i powleczonych powie-
rzchni wykonanych z organopolisiloksanów, polegająca na tym, 
że formowane produkty kontaktuje się z roztworem lub zawiesi-
ną wodorotlenku metalu, a następnie z roztworem lub zawiesiną 
zawierającą jon dla dobrania zdolności wiązania jonów, w szczegól-
ności jonów metali, dwuwartościowych kationów, organicznych ma-
kroanionów oraz organicznych makrokationów, na przykład protein. 
Procedura stwarza powierzchnie organopolisiloksanowe, które są 
lepiej zwitżalne, posiadają obniżoną rezystancję powierzchniową, są 
mniej lepkie, gładsze i bardziej zgodne biologicznie. Znajdują one 
szerokie zastosowanie na przykład jako adsorbenty posiadają-
cych ładunek związków (w chromatografii), jako narzędzia me-
dyczne (rurki drenowe, cewniki, soczewki, rtp), jako podłoża 
hodowli komórek, katalizatory i w wielu innych dziedzinach. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 295383 (22) 92 07 23 5(51) C08L 27/16 

(31) 91 002040 (32) 9107 24 (33) IT 

(71) AUSIMONTS.p.A., Mediolan, IT 
(72) Arcella Vincenzo, Brinati Giulio, A1bano 

Margherita, Minutillo Anna, Chiodini 
Graziella 

(54) Kopolimery fluoroelastomeryczne oparte na 
fluorku winylidenu modyfikowane eterem 
perfluoroalkilo-winylowym stosowane do 
wytwarzania pierścieni 
samouszczelniających o przekroju okrągłym 
oraz pierścień samouszczelniający o 
przekroju okrągłym i sposób wytwarzania 
kopolimerów fluoroelastomerycznych 

(57) Sposób wytwarzania kopolimerów elastomerycznych 
zawierających fluor, nadających się do wytwarzania pierścieni 
samouszczelniających i wyrobów podobnych polega na kopo-
limeryzacji 48 - 65% fluorku winylidenu (VDF), 21-36% heksa-
fluopropylenu (HFP), 3 - 9% eteru perfluoroalkilo-winylowego 
(PAVA) oraz 0 - 2% tetrafluoroetylenu (TFE) w obecności rodni-
kowego inicjatora. Sposób wytwarzania pierścieni samousz-
czelniających o przekroju okrągłym, polega na formowaniu i 
wulkanizacji kopolimeru fluoroelastomerycznego zawierające-
go 48 - 65% wagowych fluorku winylidenu, 18 - 36% wagowych 
heksafluoropropylenu, 3 -12% eteru perfluoroalkilo- winylowe-
go oraz 0-17% tetrafluoroetylenu. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 297753 (22) 93 02 16 5(51) C08L 33/00 

(31) 92 993161 (32) 921218 (33) US 

(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 
Filadelfia, US 

(72) Harbaugh Wolfersberger Martha, Schindler 
Frederick James, Novak Ronald William, 
Beckley Ronald Scott 

(54) Wielostopniowy polimer lateksowy 
utwardzany radiacyjnie i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Radiacyjnie utwardzany wielostopniowy polimer latekso-
wy zawiera polimer pierwszego stadium oraz polimer drugiego 
stadium zawierający karbonylowe grupy funkcyjne sąsiadujące z 
wiązaniami a, ^-nienasyconymi, przy czym stosunek wagowy 
polimeru pierwszego stadium do polimeru drugiego stadium wy-
nosi od około 20 : 80 do około 70 : 30. Przedmiotem wynalazku 
jest też sposób wytwarzania tego polimeru oraz kompozycja 
powłokowa. Kompozycję można stosować w powłokach, kle-
jach, farbach i lakierach do skóry, a zwłaszcza do powlekania 
drewna. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 297120 (22) 92 12 22 5(51) C08L 63/00 
C08L 83/00 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
im.Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Maciejewski Jeremi, Podciechowski Maciej, 
Rozpłochowski Mirosław, Zimończyk 
Krystian, Żygadło Stanisław 

(54) Sposób i mieszanina do otrzymywania 
ochronnych pianek epoksydowo-silikonowych 

(57) Mieszanina składa się z 40 - 80 części wagowych żywicy 
epoksydowej, 1 - 4 0 części wagowych wodorosilanów i\lub 
wodorosiloksanów, 5-20 części wagowych alkalicznych utwar-
dzaczy, 0,5-100 części wagowych napełniaczy oraz 0,1 - 30 
części wagowych pigmentów i\lub barwników. Sposób według 
wynalazku polega na zmieszaniu wodorosilanów i\lub wodorosi-
loksanów z żywicą epoksydową, alkalicznymi utwardzaczami, 
korzystnie z napełniaczami i pigmentami, zalaniu otrzymaną kom-
pozycją chronionego układu i sezonowaniu przez czas do 3 
godzin. Następnie układ wygrzewa się w temperaturze do 100°C 
przez czas do 5 godzin. Mieszanina może być szeroko stosowa-
na w układach elektronicznych, zwłaszcza pracujących w zakre-
sie wysokich częstotliwości. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 301933 (22) 94 01 18 5(51) C09K 3/18 

(71) Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 
NAFTOTECH Spółka z o.o., Katowice 

(72) Bednarski A1fred, Jagodziński Zdzisław, 
Jagodziński Janusz, Steinmec Franciszek, 
Szczurek Tomasz 

(54) Płyn przeciwdziałający zamarzaniu węgla 
kamiennego 

(57) Płyn przeciwdziałający zamarzaniu węgla kamiennego 
składa się z 25 do 45 części masowych produktu neutralizacji 
ługiem sodowym mieszaniny estrów i kwasów z procesu utle
niania cykloheksanu do cykloheksanonu w przeliczeniu na ma
sę bezwodną, 5 do 30 części masowych melasy, 40 do 65 części 
masowych wody i 0 do 15 części masowych glikoli i/lub poligli-
koli etylenowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297137 (22) 92 12 23 5(51) C09K 19/10 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
im.Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Dąbrowski Roman, Dziaduszek Jerzy, 
Szczuciński Tomasz, Czupryński Krzysztof, 
Szulc Jarosław, Kenig Krystyna, Stolarz Zofia 

(54) Ciekłokrystaliczne pochodne acetylenu, 
sposób ich otrzymywania i mieszaniny 
ciekłokrystaliczne je zawierające 

(57) Wynalazek dotyczy ciekłokrystalicznych pochodnych 
acetylenu, sposobu ich otrzymywania i zawierających je miesza-
nin ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w urządzeniach do 
obrazowania informacji. Pochodne te wyrażone są wzorem ogól-
nym 1, w którym Mi zdefiniowany jest wzorem 2, natomiast M2 
wzorem 3, w którym Ri i R2 -są niezależne od siebie i oznaczają 
albo prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową lub alkoksylową, 
zawierającą od 1 do 12 atomów węgla, albo grupę alkenylową 
lub alkenyloksylową, zawierającą od 2 do 10 atomów węgla, 
albo grupę otrzymaną ze zdefiniowanych wyżej grup alkilowej, 
alkoksylowej, alkenylowej albo alkenyloksylowej po zastąpieniu 
jednego lub dwóch ugrupowań -CH2- przez atom tlenu lub 
grupę wybraną ze zbioru: -CF2, -CO; albo Ri lub R2 oznaczają 
atom chloru, fluoru lub grupę wybraną ze zbioru obejmującego 
-CN, -NCS, -OCF3, -OCF2H, -OCFH2, -CF3, -CH2CF3, -OCH2CF3; 
Ai i A2, A3, A4 są jednakowe lub różne i oznaczają pierścienie 
wybrane ze zbioru pierścieni o wzorach od 4 do 19, Bi, B2, B3, 
B4 są jednakowe lub różne i oznaczają wiązania pojedyncze lub 
grupę wybraną ze zbioru: -CH2CH2-, -OCO-, -COO-; X, Y i Z są 
jednakowe lub różne i oznaczają jedną z niżej wymienionych 
grup: -CH2CH2-, -CH2CH=CH2-, -CH2-O-CH2-, -CF2CH2-, -CF2-
CF2-, -CH2-CHCN-, -CHCN-CH2-, -CHF-CHCN-, -CH2CF2CH2-, 
-CF2CF2CF2-, -CF2-CF2-CH2-; r, s, t, u oznaczają dowolną liczbę 
ze zbioru 0, 1,2; k, I, m oznaczają liczbę 0 lub 1, przy czym 
jednocześnie powinien być spełniony warunek, że k + I + m > 
1 i r + s > 1. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 298637 (22)93 04 19 5(51) C10G 7/00 

(31) 92 4242054 (32) 92 12 14 (33) DE 

(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 
Ludwigshafen, DE 

(72) Stabel Uwe, Wunsch Gerd, Woerz Helmut, 
Fried Andreas, Kotkamp Ruediger 

(54) Sposób odzyskiwania dającej się 
polimeryzować frakcji surowców wtórnych 

(57) Sposób odzyskiwania z gazów krakowych instalacji pa-
rowego krakowania dającej się polimeryzować frakcji surowców 
wtórnych składającej się ze styrenu, metylostyrenów, winylotc-
luenów, indenu, metyloindenów i frakcji, których temperatury 
wrzenia znajdują się pomiędzy temperaturami wrzenia styrenu 
i metyloindenów, przy czym boczny strumień kolumny gazu 
krakowego rozdziela się za pomocą jednostki destylacyjnej na 
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frakcję surowców wtórnych i frakcje, które zawraca się do ko-
lumny gazu krakowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301646 (22)93 12 24 5(51) C10L 11/00 

(75) Stadnicki Andrzej, Osola 
(54) Podpałka do węgla drzewnego i sposób jej 

wytwarzania 
(57) Podpałkę stanowią kawałki kaczanów kukurydzy nasy-

cone w swej porowatej warstwie zewnętrznej parafiną, cerezyną 
lub ich mieszaniną, w ilości co najmniej 20% masowych. Wytwa-
rza się ją przez zanurzenie kawałków kaczanów w roztopionym 
syciwie, utrzymywanym w temperaturze 80 -150°C i przetrzymy-
wanie w nim za pomocą drucianego kosza lub sita do czasu 
ustania gwałtownego wydzielania się powietrza, po czym odsą-
cza zgrubnie i wysypuje, utrzymując w ruchu do czasu całkowi-
tego odsączenia. Podpałka pali się płomieniem około 5 minut i 
następnie żarzy wraz z węglem drzewnym. Podpałka przezna-
czona jest, zwłaszcza do rozpalania węgla drzewnego w roż-
nach, nadaje się także do rozpalania ognia np. w kominkach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301539 (22) 93 12 17 5(51) C12N 9/14 
C12P 17/00 

(31) 92 92204043 (32) 92 12 21 (33) EP 

(71) Duphar International Research B.V., Weesp, 
NL 

(72) Buizer Nicolas, Kruse Chris G., Van Der 
Laan Meile, Langrand Georges, Van 
Scharrenburg Gustaaf J.M., Snoek Maria C. 

(54) Enzymatyczny sposób stereoselektywnego 
wytwarzania enancjomeru 
heterobicyklicznego alkoholu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest enzymatyczny sposób ste-
reoselektywnego wytwarzania enancjomeru alkoholu heterobi-
cyklicznego, polegający natym, że zasadniczo czysty enancjomer 
o ogólny m wzorze 1, w który m X oznacza O, S, NH, N-(Ci-C4)alkil 
lub CH2, Yi, Y2 i Y3 oznaczają każdy nieza' 'nie wodór lub 
podstawniki wybrane z chlorowca, grupy d-^-alkilowej, Ci-
C4-alkoksylowej, Ci-CA-chlorowcoalkilowej, nitrowej i cyjano-
wej, grupa NO= jest przyłączona do pierścieniowego układu 
bicyklicznego w pozycji 5 lub 7, a atom węgla oznaczony C* ma 
albo konfigurację R lub S, otrzymuje się z jego odpowiedniego 
recematu alkoholu w kolejnych następujących etapach reakcyj-
nych obejmujących (1) stereoselektywną estryfikację pod wpły-
wem enzymu, (2) oddzielenie alkoholu od wytworzonego estru, 
(3) hydrolizę tego estru i otrzymanie w rezultacie enancjomeru 
odpowiedniego alkoholu i (4) przekształcenie niepożądanego 
enancjomeru alkoholu w wyjściowy racemat, w warunkach za-
sadowych, celem jego powtórnego użycia. Przedmiotem wyna-
lazku jest także zasadniczo czysty enancjomer alkoholu o wzorze 1, 
w którym atom C ma konfigurację R, w celu użycia tego enancjo-
meru do otrzymania farmakologicznie czynnej pochodnej piperazy-
ny i zasadniczo czystego enancjomeru pochodnej piperazyny, a 
także zasadniczo czystych enancjomerów nowych związków po-
średnich uzyskiwanych w trakcie otrzymywania farmakologicznie 
czynnej pochodnej piperazyny. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 297077 (22) 92 12 17 5(51) C12N 9/50 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Galas Edward, Trzmiel Tadeusz, Szczęsna 

Mirosława 
(54) Sposób otrzymywania stałych, niepylistych 

preparatów proteinazy serynowej 
(57) Sposób otrzymywania stałych, niepylistych preparatów 

proteinazy serynowej, rozpuszczalnych w wodzie, z cieczy po 
hodowli bakterii oczyszczonej wstępnie przez oddzielenie bio-
masy na drodze odwirowania lub odfiltrowania, polega na tym, 
że ciecz po hodowli bakterii, pozbawioną biomasy, poddaje się 
ułtrafirtracji aż do uzyskania 5 - 20-krotnego jej zastężenia. 
Otrzymany w ten sposób koncentrat proteinazy serynowej mie-
sza się z wypełniaczem w postaci stałego, rozpuszczalnego w 
wodzie polimeru takiego, jak dekstran, CM-celuloza, stosowa-
nym w ilości 1 część wagowa wypełniacza na 0,7 -1,5 części 
wagowej koncentratu proteinazy, ewentualnie granuluje i suszy 
w znany sposób, względnie koncentrat enzymu miesza się z 
wypełniaczem zastosowanym w takiej ilości, aby w gotowym 
produkcie uzyskać wymagane stężenie enzymu, po czym ca-
łość suszy się metodą rozpyłową. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297143 (22) 92 12 23 5(51) C23C 28/00 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Malec Mirosław, Lenik Klaudiusz, 

Nieszczeta Witalij, Weroński Wiesław 
(54) Sposób wytwarzania powłok ochronnych na 

narzędziach do obróbki plastycznej 
(57) Sposób wytwarzania powłok ochronnych na narzędziach 

do obróbki plastycznej, w którym nanosi się na uprzednio przy-
gotowaną powierzchnię narzędzia warstwy ochronne, złożone 
z kilku komponentów, które doprowadza się do powierzchni w 
strumieniu gazów, przed powierzchnią płonących, stapiając 
komponenty i doprowadzając je w fazie stopionej, z dużą pręd-
kością do powierzchni, polega natym, że na powierzchni (1) 
rdzenia narzędzia wytwarza się co najmniej dwie warstwy (2a, 
2b,..., 2n-1, 2n), a następnie powierzchnię (3) zewnętrzną 
narzędzia, przy czym w warstwach tych ułamki wagowe mate-
riału rdzenia (1) narzędzia i ułamki wagowe materiałów kompo-
zytowych warstwy powierzchni (3) zewnętrznej narzędzia zmie-
niają się od 0 - 1,0. Stosunki ułamków wagowych kompozytów 
warstw (2a, 2b, ..., 2n-1, 2n, 3) zmieniają się w kolejnych war-
stwach skokowo. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 301310 (22) 93 12 03 5(51) C23F 15/00 

(31) 92 03958 (32)9212 24 (33) CH 
93 
93 

01052 
01135 

06 04 93 
15 04 93 

CH 
CH 

(71) ELPATRONIC AG, Zug, CH 
(72) D'Aniello A1fonso, Frei Matthias, Levy 

Gideon, Nussbaumer Hans-Jürg 
(54) Sposób i urządzenie do nakładania powłoki 

na miejsca spawania 
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że materiał powłokowy (30) tak 

umieszcza się w urządzeniu (2), ukształtowanym do nanoszenia 
powłok na spawy, że przenosi się on, korzystnie w stanie zasad-
niczo niezmienionym wobec swojego stanu podstawowego, 
przed zespół nanoszenia (40) z zespołem przygotowawczym 
(41) urządzenia (2) i tam umieszcza w stanie zdolnym do płynię-
cia, odpowiednim do nanoszenia powłoki, przy czym termopla-
styczne składniki stapia się i/lub inne składniki wzajemnie miesza 
się. Materiał zdolny do płynięcia umieszcza się w pojemniku (42) 
i gromadzi w zespole nanoszenia na spawie (40), przy czym 
poprzez sterowanie lub regulowanie gromadzony materiał uzu-
pełnia się natychmiast w pojemniku (42) w ten sposób, że 
utrzymuje się jego minimalną zawartość. 

Urządzenie do nanoszenia powłok na spawy, posiada 
urządzenie przenoszące (35) do materiału powłokowego (30) w 
jego postaci podstawowej, zwłaszcza jako półfabrykat i/lub ma-
jącego stałe lub niestałe składniki oraz zespół przygotowawczy 
(41 ) do przeróbki materiału powłokowego (30) wstań odpowied-
ni do naniesienia powłoki, przy czym zespół przygotowawczy 
(41) znajduje się bezpośrednio przed miejscem (48), do którego 
dociera materiał powłokowy do spawu puszki (54). 

(26 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 301459 (22) 93 12 13 5(51) D04D 9/00 
A41C3/12 

(31) 92 2460 (32) 921214 (33) AT 
(71) Triumph International Aktiengesellschaft, 

München, DE 
(72) Grahammer Gunter 
(54) Taśma nośna do bielizny damskiej 
( 5 7 ) Taśma nośna jest przeznaczona do bielizny damskiej, 

zwłaszcza do biustonoszy. Składa się z elastycznych nitek os-
nowy i poprzecznie do nich wrobionych nitek wątkowych. 

Szerokość (B) jej obszaru środkowego (M) jest większa 
niż szerokość (b) odcinków (A, C) taśmy nośnej przylegających 
do niego po obu stronach. 

W środkowym obszarze (M) taśmy nośnej, wzajemny 
odstęp nitek osnowy (K) jest większy niż wzajemny odstęp nitek 
osnowy w odcinkach taśmy nośnej (A, C), przylegających do 
obszaru środkowego (M). 

Poza tym liczba nitek wątkowych przypadająca na jed-
nostkę długości w obszarze środkowym (M), jest większa niż w 
odcinkach (A, C) taśmy nośnej, przylegających do obszaru 
środkowego. 

Celowe jest, gdy liczba nitek wątkowych przypadają-
cych na jednostkę długości w obszarze środkowym (M), jest o 
ok. 5 0 % większa od liczby nitek wątkowych przypadających na 
jednostkę długości w odcinkach (A, C), taśmy nośnej, przylega-
jących do obszaru środkowego (M). 

(5 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 297005 (22) 92 12 14 5(51) E04B 1/04 

(71) OGBUD Bydgoskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego Spółka z o. o., 
Bydgoszcz; 
MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ Biuro 
Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego, Bydgoszcz 

(72) Rygielski Paweł, Żelazny Jan, Pędziejewski 
Edmund, Sikorski Juliusz, Myśliwiec Andrzej 

(54) Konstrukcja przestrzenna budynku 
(57) Konstrukcja przestrzenna budynku ze ścianami zewnę-

trznymi i wewnętrznymi, sprężonymi płytkami stropowymi, pły-
tami loggi i belkami nadprożowymi, charakteryzuje się tym, że 
belki nadprożowe (3) posiadają strukturę trójwarstwową z war-
stwą ocieplającą (18) w środku, płyty loggi (7) posiadają próg 
przeciwwodny (19) i łapy (8), belki nadprożowe (3) współpracu-
jące z płytami loggi (7) posiadają zagłębienia (9), w które wcho-
dzą łapy (8), sprężona płyta stropowa (6) posiada dodatkowe, 
górne zbrojenie sprężające (22) a stosunek wysokości do jej 
szerokości i maksymalnej długości wynosi jak 1 : 6 : 45, przy 
czym łapy (8) i końce belek nadprożowych (3) posiadają pła-
skowniki (21), które zakotwione są w szczelinie pomiędzy płyta-
mi stropowymi (6). Zewnętrzna warstwa fakturowa na krawędzi 
narożnej jest zagięta pod kątem prostym nagrubości szczytowej 
ściany zewnętrznej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301535 (22) 93 12 17 5(51) E04B 1/38 

(31) 92 9215335 (32) 92 12 21 (33) FR 

(71) X 2 M FRANCE, Saint-Mars-La Jaille, FR 
(72) Pavageau Francois 
(54) Urządzenie do montowania wsporczych lub 

samonośnych szkieletów konstrukcji 
dodatkowej lub zintegrowanej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do montowa-
nia wsporczych lub samonośnych szkieletów zintegrowanych 
konstrukcji typu ganku lub konstrukcji dodatkowych, takich jak 
werandy itp.. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera człon 
łączący wzmocnione, wydrążone belki, który jest utworzony z 
elementu montażowego (8) przeznaczonego do wprowadzenia 
go współosiowo i następnie unieruchomienia w usztywniającym 
rdzeniu (2) pierwszego elementu (1) za pomocą odpowiedniego 
członu unieruchamiającego (10) przez człon (5) ustalający po-
łożenie, wprowadzony poprzez jedną z dwóch powierzchni 
drugiego elementu (1), tak aby otworzył się we wnętrzu usztyw-
niającego rdzenia (2) drugiego elementu i był unieruchomiony 
w tym rdzeniu (2) za pomocą odpowiedniego drugiego członu 
unieruchamiającego (6), przy czym człon (5) ustalający położe-
nie jest przymocowany do członu montażowego (8) za pomocą 
członu poprzecznego (7) zamocowanego na członie (5) ustala-
jącym położenie. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 297114 (22) 92 12 21 5(51) E04B 1/68 

(71) Politechnika Rzeszowska im. i.Łukasiewicza, 
Rzeszów 

(72) Lichołai Lech, Starakiewicz Aleksander 
(54) Sposób uszczelniania termicznego złącza 

pionowego w prefabrykatach 
wielkopłytowych ściennych oraz prefabrykat 
wielkopłytowy ścienny 

(57) Sposób uszczelniania termicznego złącza pionowego w 
prefabrykatach wielkopłytowych ściennych polega na tym, że 
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płaskie wewnętrzne powierzchnie końców prefabrykatów (2) 
łączy się trwale z wkładkami termoizolacyjnymi (3), naprzeciw 
których w trakcie ich montażu umieszcza się termoizolacyjne 
wkładki uzupełniające (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297142 (22)9212 23 5(51) E04B 2/88 
(75) Kamiński Ireneusz, Katowice 
(54) Ściana osłonowa budynku 
(57) Ściana osłonowa budynku, wykonana z prefabrykowa-

nych elementów osłonowych rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
i oszczędnego wykonywania elewacji o dużej wytrzymałości i 
izolacyjności całej ściany w budynku mieszkalnym i przemysło-
wym. 

Ściana składa się z osłonowych segmentów elewacyj-
nych (5) o określonych wymiarach. Segmenty (5) łączone są za 
pomocą elementów złącznych (6) do profilu zimnowalcowane-
go (4), utwierdzone w połączeniu ze śrubą kotwową żelbetowe-
go słupa nośnego (3). Poszczególne segmenty (5) mają co 
najmniej dwa pręty zbrojenia z osadzonymi na nich elementami 
złącznymi (6), zabezpieczonymi po wewnętrznej stronie seg-
mentu (5) szpilką. 

Segmenty (5) mają dłuższe krawędzie zukosowane, a 
między warstwą wewnętrzną (1) a elewacyjną warstwą osłonową 
(5) są ułożone profilowe elementy izolacyjne (2). 

Odmianą rozwiązania jest ściana osłonowa, której seg-
menty elewacyjne wykonane są z naturalnego kamienia o pro-
stych krawędziach. Segmenty mają w poziomych krawędziach 
wykonane rowki z osadzonym w nich płaskownikiem, połączo-
nym z profilem zimnowalcowanym za pomocą blachowkrętu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297135 (22) 92 12 23 5(51) E04G 3/10 
(71) CHŁODNIE KOMINOWE S.A., Gliwice 
(72) Tustanowski Krystian 

(54) Urządzenie do remontu ścian, zwłaszcza 
powłoki chłodni kominowej 

(57) Urządzenie obejmuje zawieszony na linach nośnych (2) 
pomost roboczy (1), do konstrukcji którego przymocowane są 
prowadnice (7) wsporników (8) dodatkowego podestu (9), wypo-
sażonego w demontował ne barierki (10). Korzystnie urządzenie 
zawiera mechanizm (11) do wysuwania wsporników (8) z przymo-
cowanym dodatkowym podestem (9). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297072 (22) 92 12 17 5(51) E06C 1/12 
(71) Biuro Projektowo-Konstmkcyjne ZD-HTS 

Sp.z O.O., Kraków 
(72) Bednarek Bogdan, Kubrak Marian, Kukla 

Henryk 
(54) Połączenie przesuwne wysięgnika 

teleskopowego 
(57) Przesuwna prowadnica (6) ma obrotowy element pro-

wadzący (4) osadzony na utwierdzonym trzpieniu (3) we współ-
pracującym środkowym stelarzu drabiny (1), w którym jest pro-
wadząca rolka (8) umieszczona na regulacyjnym sworzniu (9). 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

Co najmniej jeden obrotowy element prowadzący (4) 
jest wspomagany skrajnym sworzniem ryglującym (13). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 297084 (22) 92 12 17 5(51) E06C 1/12 

(71) ZD-HTS Biuro Projektowo-Konstrukcyjne 
Spółka z o. o., Kraków 

(72) Bednarek Bogdan, Kubrak Marian, Kukla 
Henryk 

(54) Drabina teleskopowa 
(57) Drabina charakteryzuje się tym, że segment stały (1) 

drabiny teleskopowej osadzony na platformie (5) poprzez prze-
gub (4) ma komorę zbiorczą (2) segmentów ruchomych (7) 
połączonych ze sobą połączeniami przesuwnymi (8), a segment 
górny (10) ma zaczep przegubowy (11). Segmenty ruchome (7) 
mają teleskopowe osłony (9). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297115 (22) 92 12 21 5(51) E21D 23/04 

(71) GLINIK S.A Fabryka Maszyn, Gorlice 
(72) Moskal Jerzy, Bednarz Marian, Belniak 

Józef, Godkowicz Mieczysław, Konieczny 
Piotr 

(54) Obudowa górnicza 
(57) Obudowa górnicza ma układ podpornościowo-stabili-

zująco - prowadzący w postaci co najmniej dwóch czworoboków 
przegubowych a, b, 3, 4 i c, d, 5, 6 z umieszczonymi, w przekąt-
nej każdego z czworoboków, siłownikami hydraulicznymi 7, 8. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 301591 (22) 93 12 21 5(51) E21D 23/16 

(31) 92 4243289 (32) 92 12 21 (33) DE 

(71) Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik 
GmbH & Co, Wuppertal, DE 

(72) Kobow Wolfgang, Reinelt Werner 
(54) Przyrząd sterujący do hydraulicznej 

obudowy kroczącej 
(57) Przyrząd sterujący jest włączony pomiędzy zaworami 

sterującymi (15) przyrządu wstępnego (14) i odbiornikami np. 
stojaków (9), siłowników roboczych (10) - hydraulicznej obudo-
wy kroczącej i do przewodu (P) oraz przewodu obiegu powrot-
nego (T). 
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Przyrząd składa się z bloku zaworowego (12) z przeloto-
wymi otworami wzdłużnymi (20) do połączenia z przewodem 
wielokrotnym (13), prowadzącym do przyrządu sterowania wstę-
pnego (14). W bloku zaworowym (12) są umieszczone otwory 
przyjmujące dla sterowanych wstępnie zaworów drogowych 
(16) oraz otwory ślepe do przyłączenia bezpośrednio sterowa-
nego siłownika roboczego (10). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 297082 (22) 92 12 17 5(51) E21F 13/00 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Ostapiuk Ryszard, Jagodziński Janusz 
(54) Wypychak do wozów kopalnianych 
(57) Wypychak do wozów kopalnianych zabudowany na sto-

sowanym zapychaku składa się z dwóch symetrycznych kątowni-
ków (1) połączonych za zabierakiem (7) zapychaka sztywno płytą 
(2), prowadzonych poprzez symetryczne krążniki (3) wzdłuż kon-
strukcji zapychaka (4). Na swobodnych końcach od strony klatki, 
symetrycznie zamocowane są zabieraki (5) wypychaka, a na 

płycie (2) wypychaka zamocowana jest dźwignia (6) zesprzęgla-
jącazabierak (7) zapychaka (4) z kątownikami (1) wypychaka. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al(21) 297080 (22) 92 12 17 5(51) FOIC 9/00 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Jakubaszek Stanisław, Hajduga Maciej 
(54) Kątowy silnik tłokowy 
(57) Kątowy silnik tłokowy, z obrotowo-wahliwymi tłokami, 

osadzonymi parami na wspólnym sworzniu, charakteryzuje się 
tym, że środkowe tłoki (2) sa połączone za pomocą sworzni (4) 
i korbowodów (5), ze wspólnym wałem korbowym (6), na które
go czopie osadzone jest zębate koło (7). Każdy z zewnętrznych 
tłoków (2) jest połączony za pośrednictwem sworznia (8) i kor-
bowodu (9), z wałkiem (10), na którym jest osadzone zębate koło 
(11) zazębiające się z takim samym kołem zębatym (7) osadzo
nym nawale korbowym (6). Każda para tłoków (2) wrazz częścią 
korpusu (1) tworzy jedną komorę spalania (A). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297081 (22) 92 12 17 5(51) F01C 9/00 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Jakubaszek Stanisław, Hajduga Maciej 

(54) Jednokomorowy silnik tłokowy 
(57) Jednokomorowy silnik tłokowy z obrotowo-wahliwymi 

tłokami, osadzonymi parami na wspólnym sworzniu, charakte-
ryzuje siętym, że każdy z tłoków (2) jest połączony z oddzielnym 
wałem korbowym (6), na czopach których są osadzone jedna-
kowe koła zębate (7) zazębiające się parami z takimi samymi 
kołami zębatymi (8), ułożyskowanymi na czopach sworzni tłoko-
wych (3), zazębiającymi się z jednym pośrednim kołem (10) 
osadzonym na niezależnym wałku (8). Tłoki (2) wraz z częścią 
środkową korpusu (1) tworzą komorę spalania (A). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 301607 (22) 93 12 22 5(51) F02B 77/02 

(31) 92 9215659 (32) 92 12 23 (33) FR 

(71) SOCIETE NOUVELLE DE 
METALLISATION INDUSTRIES /societě 
anonyme/, Avignon Cedex, FR 

(72) Dubois Jean-Marie, Cathonnet Philippe 
(54) Bariera cieplna, sposób wytwarzania bariery 

cieplnej i materiał do wytwarzania bariery 
cieplnej 

( 5 7 ) Bariery cieplne składają się z materiału zawierającego 
przynajmniej jeden tlenek żaroodporny o niskiej dyfuzyjnoéci 
cieplnej i przynajmniej jeden stop aluminium pseudokrystalicz-
ny, którego zawartość stanowi od 2 do 3 0 % objętości. 

Mogą one być wytwarzane przez powlekanie mieszanką 
tlenku żaroodpornego i stopu pseudokrystalicznego w postaci 
pary, również począwszy od mieszanki tlenku żaroodpornego i 
stopu pseudokrystalicznego w stanie płynnym, lub jeszcze przez 
powlekanie powierzchni chronionej przy pomocy palnikatlenowo-
gazowego zaopatrywanego w materiał przez kordon prosty, który 
zawiera tlenek i stop pseudokrystaliczny. 

Zastosowania: ochrona elementów silników samocho-
dowych lub samolotowych, elementów w aeronautyce i kosmo-
nautyce, reaktorów chemicznych lub elektrycznych akcesoriów 
gospodarstwa domowego. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 297087 (22) 92 12 18 5(51) F03D 7/04 
F03B 15/00 

(75) Cejmer Krzysztof, Zielona Góra 
(54) System automatycznego sterowania 

elektrownią wiatrową lub wodną 
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy elektrowni stosujących do wytwo-

rzenia energii, silnik asynchroniczny. 

Układ wykrywania największego prądu (6) połączony 
jest z układem wykrywania przeciążenia (8) i układem wykrywa-
nia zwarcia (9), które poprzez układ zbierania informacji o prze-
kroczeniu prądu (18), układ zwłoczny ponownego załączenia 
(19) i układ sterowania wyłącznikiem (3) sterują wyłącznikiem 
(4). Układ sterowania wyłącznikiem (3) połączony jest również z 
wyjściem zasilacza sieciowego (2), licznikiem wyłączeń (20) i 
układem wykrywania nieprawidłowej prędkości obrotowej (25). 
Układ licznika impulsów (23) połączony jest z układem wykry-
wania nieprawidłowej prędkości obrotowej (25) i z układem 
znamionowej prędkości obrotowej (26). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297112 (22) 92 12 21 5(51) F15B 15/14 

(11) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kordylewski Włodzimierz, Klincewicz 

Marian, Ostropolski Wiesław 
(54) Siłownik impulsowy jednostronnego 

działania 
( 5 7 ) Istota wynalazku polega na tym, że w korpusie (1 i 3) 

wykonana jest detonacyjna komora (2) i wzdłużnie usytuowany 
walcowy otwór (4), przy czym w detonacyjnej komorze (2) 
umieszczony jest detonator (7) zamknięty z jednej strony kor-
kiem (6), zaś z drugiej strony tłokiem (9) umieszczonym w 
walcowym otworze (4), a ponadto w części korpusu (1 i 3), w 
której znajduje się tłok (9) wykonane są dekompresujące otworki 
(5) usytuowane promieniowo. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 301534 (22) 93 12 17 5(51) F16B 2/20 

(31) 92 4243185 (32) 92 12 19 (33) DE 

(71) Hilti Aktiengesellschaft, FL-Schaan, LI 
(72) Hofle Siegfried 
(54) Urządzenie mocujące 
( 5 7 ) Urządzenie mocujące służy do mocowania elementów 

konstrukcyjnych do szyny mocującej (32), która ma szczelinowy 
otwór (34). Dla łatwiejszej manipulacji urządzenie mocujące 
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posiada element sprężysty (27), który działa sprężyście zarówno 
w kierunku osiowym, jak i w kierunku promieniowym. Przez to , 
że zarys zewnętrzny obszaru (31) uginającego się sprężyście w 
kierunku promieniowym, jest większy niż szerokość szczelino-
wego otworu (34), uzyskuje się zatrzaskowe zamocowanie urzą-
dzenia mocującego przy szynie mocującej (32). Obszar (28) 
elementu sprężystego (27) elastyczny w kierunku osiowym, 
wytwarza osiowe naprężenie pomiędzy korpusem (21) i korpu-
sem pośrednim (29) tak, że zapobiega ono samoistnemu odłą-
czeniu się urządzenia mocującego od szyny mocującej (32). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 297093 (22) 92 12 18 5(51) F16B 12/02 
(75) Wojtysiak Magdalena, Łódź 
(54) Złącze konstrukcyjne 
(57) Złącze stanowi łącznik (1) i łącznik (3) w postaci bryły 

przestrzennej, przy czym zarówno łącznik (1) jak i łącznik (3) 
posiada trzy płaszczyzny symetrii wzajemnie prostopadłe, w 
łączniku (1) wzdłuż każdej osi płaszczyzny symetrii usytuowane 
są symetrycznie względem pozostałych dwóch płaszczyzn wpu-
sty (2), natomiast w łączniku (3) wzdłuż osi symetrii dwóch 
płaszczyzn prostopadłych do powierzchni jednej ściany łączni-
ka (1) usytuowane są wpusty (4) symetryczne względem obu 
płaszczyzn łącznika (3), przy czym wpusty (2) łącznika (1) oraz 
wpusty (4) łącznika (3) na powierzchni kontaktu pokrywają się. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 301669 (22) 93 12 27 5(51) F16H 55/18 
F16H 57/12 

F16H 1/16 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Kacalak Wojciech 
(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa 
(57) Wynalazek przeznaczony jest do zastosowania w mech-

nizmach precyzyjnych, zwłaszcza do zastosowania w układach 
do bezluzowego przemieszczania przestawiał nych zespołów 
urządzeń technologicznych, przyrządów pomiarowych lub ob-
róbkowych. 

Pomiędzy ślimakiem i ślimacznicą istnieje promieniowa 
siła docisku. Na obu powierzchniach czołowych koła ślimako-
wego znajdują się wgłębienia (1), które mają różne średnice, a 
ich głębokość jest większa od połowy szerokości koła ślimacz-
nicy. Wgłębienia te tworzą w przekroju poprzecznym dwa prze-
ciwległe po obu stronach tego koła przewężenia (3), a przekrój 
koła ślimakowego ma w tym miejscu kształt labiryntowej ścianki 
(4). W innym rozwiązaniu wieniec ślimacznicy (5) połączony jest 
z piastą (6) za pośrdnictwem cienkiej ścianki (7), która w prze-
kroju poprzecznym ma faliste, labiryntowe wygięcie, usytuowa-
ne współśrodkowo z wieńcem ślimacznicy (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297124 (22) 92 12 22 5(51) F16K 5/06 

(71) GAZOMET Zakłady Urządzeń 
Gazowniczych, Rawicz 

(72) Rak Rudolf, Kuczyński Bolesław, Pawlicki 
Grzegorz 

(54) Zespół uszczelniający zawieradła, zwłaszcza 
zawieradła przepustnicy zaporowej 

(57) Zespół zbudowany jest z pierścienia uszczelniającego 
(1) umieszczonego w pierścieniu osadczym (2) i osadzonego 
na wypuście (9) usytuowanym na całym obwodzie ramienia 
(10). Pierścień uszczelniający (1) ma gładką powierzchnię prze-
dnią (7), którą przystaje do dna (8) gniazda (4) korpusu (5). 
Pomiędzy pierścieniem osadczym (2), a pierścieniem docisko-
wym (3) położona jest uszczelka podatna (12). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 301540 (22) 93 12 17 5(51) F16K 13/02 

(31) 92 9203727 (32) 92 12 18 (33) ES 

(71) CASPRO, S.A., Barcelona, ES 
(72) Très Casas Daniel 
(54) Regulator przepływu dla zaworów 
(57) Regulator zawiera pręt (5) zamontowany poprzecznie w 

rurce wylotowej (1) kurka w otworze (8), wykonanym w dolnej 
części rurki. Wewnątrz rurki (1) znajduje się poprzeczna ścianka 
przegradzająca (3) z otworem pośrednim (4), w którym dokład-
nie umieszczono pręt (5) tworząc uszczelnienie. Wspomniany 
pręt (5) wyposażony jest w część środkową o mniejszym prze-
kroju w wyniku wykonania w nim obustronnych wgłębień (6). 
Pręt (5) jest zamontowany z możliwością obrotu wokół własnej 
osi podczas obracania śrubokrętem. Tylny koniec pręta (5) 
kończy się głowicą (5) dla umożliwienia użytkownikowi zastoso-
wanie uszczelki pierścieniowej (12) dla powstrzymania wody 
przed przeciekaniem przez otwór (8). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 301497 (22) 93 12 15 5(51) F16L 3/14 

(31) 92 4242628 (32) 92 12 17 (33) DE 

(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Hofle Siegfried 
(54) Zawieszenie rury 
(57) Zawieszenie, zawierające pręt gwintowany (13), mający 

dwa wzajemnie mocowane ograniczniki ruchu i taśmową pętlę 

mocującą (1), której końce zawierają zawinięte końcowo, współ-
pracujące poprzez zamknięcie zatrzaskowe i leżące jeden nad 
drugim kołnierze (2, 3), ma środki zatrzaskowe, współpracujące 
w pętlowym obszarze pętli mocującej (1). Dzięki temu jest mo-
żliwe przyjmowanie zwiększonych sił rozciągających, przy czym 
nie powstaje okształcenie w obszarze obydwu kołnierzy (2, 3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 301624 (22) 93 12 23 5(51) F16L 41/02 

(31) 92 4244127 
93 9315912 

(32) 92 12 24 
19 10 93 

(33) DE 
DE 

(71) Kunststoffröhren Sendenhbrst GmbH, 
Sendenhorst, DE 

(72) Funke Günter 
(54) Sposób szczelnego łączenia rury 

wyprowadzonej z kanału z łącznikiem 
rurowym i łącznik rurowy do tego łączenia 

(57) Sposób polega na tym, że rura (1) wyprowadzona z 
kanału ma wykonany otwór (11) a do komory uszczelniającej 
(10) wkłada się uszczelkę pierścieniową (6), która zawiera wargę 
uszczelniającą (7), sięgającą poza stronę zewnętrzną komory 
uszczelniającej, z końcówką, ukształtowaną jako zgrubienie 
końcowe (8), przy czym łącznik rurowy (2) wsuwa się z komorą 
uszczelniającą (10) do otworu (11) i to tak daleko, że warga 
uszczelniająca (7), podwinięta podczas wsuwania do komory 
uszczelniającej (10), dociera pod krawędź wewnętrzną rury (1) 
wyprowadzonej z kanału i odwija się, a następnie łącznik rurowy 
(2) w otworze (11) wyciąga się na zewnątrz i napręża tak, że 
warga uszczelniająca (7) zgrubieniem końcowym (8) zamyka 
szczelinę pomiędzy komorą uszczelniającą (10) a wewnętrzną 
powierzchnią rury (1) wyprowadzonej z kanału. 

Łącznik rurowy ma komorę uszczelniającą (10), w której 
jest osadzona uszczelka pierścieniowa (6) zawierająca wargę 
uszczelniającą (7), sięgającą poza stronę zewnętrzną komory 
uszczelniającej (10), z końcówką mającą zgrubienie końcowe 
(8) oraz z urządzeniem naprężającym uszczelkę (6). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 297140 (22) 92 12 23 5(51) F22B 37/40 

(71) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Zmechanizowanych, Wrocław 

(72) Gromowski Roman, Jamka Sylwester, 
Radojewski Stanisław 

(54) Wymurówka komory paleniskowej kotła 
grzewczego, żeliwnego, członowego 

(57) Wymurówka, stanowiąca niezbędny element w zakresie 
przystosowania kotła na paliwo stałe do opalania paliwem cie-
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kły m lub gazowym składa się z obmurowania ściany tylnej (1) w 
kształcie wycinka powierzchni walca oraz dwóch par kierownic 
spalin (2) i (3) ustawionych skośnie do ścian bocznych komory 
paleniskowej kotła. 

Powierzchnia zewnętrzna obmurowania ściany tylnej 
(1) przecina płaszczyznę symetrii kotła w odległości (d) od 
ściany tylnej kotia równej 0,051 ± 0,003 długości (D) komory 
paleniskowej kotia. Kierownice spalin (2) i (3) są umieszczone 
w odległościach od ściany tylnej (yi) równej 0,33 D i (y2) równej 
0,66 D, pod kątem y?i = 45° i <p2 - 135°. Pierwsza para kierownic 
(2) ma wysokość dwóch warstw cegły szamotowej, zaś druga 
para kierownic (3) -1,5 warstwy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 301625 (22) 93 12 23 5(51) F23G 5/24 
C10L 10/02 

(31) 92 92122005 (32) 92 12 24 (33) EP 
93 93120170 15 12 93 EP 

(75) Jeney Peter, Zug, CH; Christen Ernst, 
Unterkulm, CH 

(54) Instalacja i sposób wykorzystywania 
materiałów palnych, zwłaszcza odpadów 
przemysłowych i z gospodarstw domowych 
oraz środek przyspieszający spalanie 

(57) Instalacja charakteryzuje się tym, że reaktor do spalania 
względem zgazowania jest reaktorem z podwójną kopułą, w 
którym przestrzeń spalania wzgiędenie zgazowania utworzona 
jest przez zewnętrzną kopułę i przez obrotową, wewnętrzną 
kopułę, przy czym jedna z kopuł przesuwana jest w kierunku 
pionowym. 

Sposób polega na tym, że odpady stałe zostają rozdrob-
nione i zmieszane z odpadami ciekłymi, po czym dodany zosta-
je środek zestalający i cała mieszanka zostaje pod ciśnieniem 
utwardzona. 

Środek przyspieszający spalanie zawiera lantanowce w 
kwaśnym, wodnym roztworze. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 298677 (22)93 04 23 5(51) F24D 5/00 

(75) Rogoziński Tadeusz, Warszawa 
(54) Instalacja do ogrzewania mieszkań, lokali 

użytkowych oraz innych pomieszczeń 
(57) Istota wynalazku polega na wyposażeniu instalacji w 

element grzejny zestawiony z katalizatora spalin (1) i obudowy 
(2) zasilany gazem przy udziale rozdzielacza (3) pobierającego 
gaz z sieci przewodem (7) i przekazującego go do katalizatora 
spalin przewodem (8) i do dyszy zapalnika (12) przewodem (9), 

przy czym połączenie elementu grzejnego z przewodem ruro-
wym (7) może być zrealizowane bezpośrednio lub za pośred-
nictwem przewodu elastycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 297912 (22) 93 03 01 5(51) F24D 19/08 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Kupiec Edward, Koryl Stanisław 
(54) Zawór zamykająco-regulacyjny 
( 5 7 ) Zawór posiada korpus dzielony, złożony z dwóch ele

mentów (1, 2) przelotowych połączonych ze sobą rozłącznie. 
Wewnątrz jednego z elementów (1) korpusu osadzone jest 
szczelnie zawieradło złożone z przelotowych płaskich wkładek 
(4, 6, 8) ceramicznych będących pod naciskiem elementu sprę
żystego (15). Wkładka (4) środkowa zawieradła osadzona jest w 
obrotowym pierścieniu (3) sprzęgniętym z pokrętłem (19) w 
kształcie pierścienia, umieszczonym na zewnątrz jednego z 
elementów (1) korpusu. Pokrętło (19) jest wyposażone w zabie-
rak (21 ) pierścienia (3) obrotowego. Zabierak (21) ma możliwość 
przemieszczania promieniowego w rowku obwodowym ele
mentu (1) korpusu o kąt równy 90°. Wkładki (6, 8) zewnętrzne 
zawieradła umieszczone są nieobrotowo wewnątrz elementu (1 ) 
korpusu, przy czym co najmniej jedna z nich umieszczona jest 
za pośrednictwem tulei (9) przesuwnej. Wewnątrz drugiego 
elementu (2) korpusu osadzona jest szczelnie tulejka (13) z 
umieszczonym wewnątrz elementem sprężystym (15) opierają
cym się o regulator (16) napięcia elementu sprężystego do 
zawieradła. Zawór przeznaczony jest głównie jako wyposażenie 
domowej instalacji wody i centralnego ogrzewania. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 297088 (22)9212 18 5(51) F41G 3/26 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Gajewski Henryk, Pecio Bazyli 
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(54) Układ do szkolenia i kontroli gotowości 
bojowej personelu operacyjnego związku 
taktycznego systemu obrony powietrznej 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że zawiera komputer (1) 
stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego oraz połączone 
z nim zespoły (Z) symulacyjne, będące w dyspozycji poszcze-
gólnych pododziałów. Każdy z zespołów (Z) symulacyjnych za-
wiera połączone ze sobą kolejno modem (2) nadawczy, łącze (3) 
teletransmisyjne, modem (4) odbiorczy, komputer (5) szczebla 
pododdziału, blok (6) sterujący oraz generator (7) sygnałów radio-
lokacyjnych. Wyjścia wszystkich generatorów (7) są włączone 
do wejść bloku (8) obróbki informacji radiolokacyjnych podod-
działów. Do komputera (1) są włączone również zespół (11) 
terminali oraz blok (10) wprowadzania danych, połączony z 
blokiem (9) opracowywania informacji radiolokacyjnych szczeb-
la taktycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297121 (22) 92 12 22 5(51) F42C 13/04 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
imJarosława Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Podciechowski Maciej, Rozpłochowski 
Mirosław, Zimończyk Krystian, Żygadło 
Stanisław 

(54) Sposób pomiaru zasięgu radiowego 
zapalnika zbliżeniowego 

(57) Sposób polega na tym, że sygnał z wejścia odbiornika 
radiozapalnika, zarejestrowany w pamięci (1) w rzeczywistych 
warunkach jego pracy, odtwarza się w uprzednio wyskalowa-
nym urządzeniu odtwarzania (2) i podaje się na wejście (A) 
miernika czasu (3) oraz na wejście odbiornika badanego radio-
zapalnika (4). Sygnał zadziałania tego radiozapalnika (4) pod-
daje się na wejście (B) miernika czasu (3), którym mierzy się czas 
od chwili zadziałania radiozapalnika (4) do chwili zaniku sygna-
łu na wejściu (A) miernika czasu (3), po czym wylicza się zasięg 
radiozapalnika (4) jako wysokość jego zadziałania. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 301599 (22) 93 12 20 5(51) G01C 9/06 
G01C 9/18 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Ćmielewski Kazimierz, Kuchmister Janusz 
(54) Libela elektroniczna 
(57) Libela posiada podstawę (7), na której jest osadzone 

naczynie rurkowe (4), mające w ścianach szczytowych zamoco-
wane mikroprzetworniki cenienia (3) połączone przewodami trans-
misyjnymi (2) przekazującymi sygnały do systemu Centralnej 
Rejestracji i Przetwarzania Danych (CRPD) (1). System CRPO (1) 
zamocowany jest na obudowie (6). 

Libela może znaleźć zastosowanie, między innymi, w 
instrumentach geodezyjnych oraz w pomiarach warsztatowych 
do określania pochyleń płaszczyzn i linii bazowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 301640 (22) 93 12 23 5(51) G01C 25/00 
G01C 3/00 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Ćmielewski Kazimierz, Kuchmister Janusz 
(54) Sposób testowania dalmierzy 
(57) Sposób polega na tym, że badany dalmierz (1) sprzęga 

się z komorą stabilizacyjną (3) lub umieszcza się wewnątrz niej 
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w sposób umożliwiający jego współdziałanie ze znajdującym 
się wewnątrz wspomnianej komory stabilizacyjnej (3) imitatorem 
odległości (5). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 297117 (22) 92 12 23 5(51) G01H 5/00 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Kotlicka Elżbieta 
(54) Sposób wyznaczania strzałek i węzłów na 

zewnętrznych powierzchniach ciał 
osiowo-symetrycznych zwłaszcza 
nieprzezroczystych 

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnię ciała o 
symetrii osiowej (1) rozprasza się warstwę oleju, następnie 
posypuje się równomiernie proszkiem o ziarnach większych niż 
20 firn i wytwarza się falę stojącą, zmieniając częstotliwość 
generatora zasilającego przetwornik (2). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297052 (22) 92 12 16 5(51) G01K 13/02 

(75) Juniewicz Henryk, Wrocław; Głód Bogumił, 
Wrocław; Rucki Zbigniew, Wrocław; Hachoł 
Andrzej, Wrocław; Śnieżyk Ryszard, Wrocław 

(54) Sposób pomiaru temperatury medium 
przepływającego przez rurociąg oraz zestaw 
pomiaru temperatury medium 
przepływającego przez rurociąg 

(57) Sposób polega na tym, że osłonę (3) rezystancyjnego 
czujnika (2) osadza się trwale i szczelnie, bezpośrednio w ścia-
nie rurociągu (1) na takiej wysokości względem powierzchni 
rurociągu (1), aby termometryczny rezystor (4) rezystancyjnego 
czujnika (2) przeznaczonego do współpracy z wymienioną osło-
ną (3), po blokowanym osadzeniu tego czujnika (2) w osłonie 
(3) był usytuowany symetrycznie względem osi rurociągu. 

Zestaw do pomiaru temperatury medium przepływają-
cego przez rurociąg ma cylindryczną osłonę (3), która na swojej 
powierzchni posiada nacięcia (5 H 8) ustalające poziom usytuo-
wania cylindrycznej osłony (3) względem powierzchni zewnętrz-
nej rurociągu (1) o średnicy przyporządkowanej danemu nacię-
ciu, gwarantujące symetryczne usytuowanie termometrycznego 
rezystora (4) czujnika (2) względem osi symetrii rurociągu (1 ) po 
wsuwliwym osadzeniu czujnika (2) wewnątrz osłony (3) i zablo-
kowaniu położenia czujnika (2) za pomocą wkrętu (12) współ-
pracującego ze stożkowym korpusem (11) czujnika (2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297054 (22) 92 12 18 5(51) G01L 1/22 

(71) Instytut Sportu, Warszawa 
(72) Staniak Zbigniew, Nosarzewski Zdzisław, 

Karpiłowski Bohdan 
(54) Przewtornik do pomiaru lokalnych 

odkształceń belki, zwłaszcza do pomiarów na 
wiosłach kajakowych i wioślarskich 

(57) Przetwornik zawiera otensometrowny element (1 ) dyna-
mometryczny z utwierdzonymi na jego końcach kostkami (6) 
podporowymi do mocowania na belce. Powierzchnia naklejenia 
tensometrów (2) jest przesunięta w stosunku do płaszczy umo-
cowania elementu (1) do kostek (6). 

Elementy (1, 6) połączone są za pośrednictwem prze-
kładek (5). Element dynamometryczny (1) chroniony jest osłoną 
(4) umocowaną do jednej z kostek (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297104 (22) 92 12 22 5(51) G01N 1/10 
(75) Kocur Gregor, Cieszyn 
(54) Sonda do pomiaru skażenia wód gruntowych 
(57) Sondę stanowi wygięta przynajmniej na jednym końcu 

rura (2), wewnątrz której znajduje się elastyczny przewód (3), 
przy czym odcinek poziomy (1) jest perferowany. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297074 (22) 92 12 17 5(51) G01N 1/14 

(71) PROMONT Spółdzielnia Pracy, Koszalin 
(72) Krawczyk Zbigniew, Pawłowski Ferdynand 
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(54) Urządzenie do poboru próbek cieczy, 
zwłaszcza mleka 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bardziej uniwersal-
nego i prostszego w budowie oraz obsłudze urządzenia do 
poboru próbek mleka. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół pobierczy 
stanowi zespół cylindrów (2), z usytuowanym wewnątrz zespo-
łem tłokowym (3), przy czym zespół tłokowy (3) sprężony jest z 
zespołem napędowym (10). Zespół cylindrów (2), stanowią dwa 
cylindry (4,5), usytuowane jeden nad drugim, przy czym, korzy-
stnie jest gdy cylinder (4) usytuowany jest wewnątrz rurociągu 
przesyłowego (1) i gdy średnicą jest on mniejszy od cylindra (5), 
usytuowanego na zewnątrz rurociągu przesyłowego (1). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy pobieraniu pró-
bek mleka do badań laboratoryjnych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 297122 (22) 92 12 22 5(51) G01N 1/14 

(75) Teisseyre Mieczysław, Wrocław; Wanatowicz 
Stanisław, Wrocław 

(54) Urządzenie do pobierania pyłu z kanałów 
przepływowych 

(57) Urządzenie zawierające aspiracyjną sondę (1), dwusto-
pniowy odpylacz (9), różnicowy mikromanometr (7), ssące urzą-
dzenie (11) i przepływomierz (10), charakteryzuje się tym, że jest 

wyposażone w wielodrogowy zawór (6) łączący na przemian 
pomiarowe króćce (5) sondy (1) z różnicowym mikromanome-
trem (7) i dwustopniowy odpylacz (9) z ssącym urządzeniem 
(11). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297123 (22) 92 12 22 5(51) G01N 25/16 

(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Łomozik Mirosław 
(54) Przyrząd do badania przemian 

strukturalnych w metalu spoiny w 
warunkach „in situ" 

(57) Przyrząd składa się z układu dylatometrycznego i ukła-
du termopary. Układ dylatometryczny stanowi czujnik przemie-
szczeń (1) z przesuwnym trzpieniem (2) oraz wolframowe pręty 
(3) ze sprężynującą austenityczną folią, przymocowaną na stałe 
w połowie ich długości. Ponadto przyrząd wyposażony jest w 
ceramiczną dwukanalikową rurkę (6), doprowadzającą termo-
parę (7). Zarówno układ dylatometryczny, jak i układ termopary 
zamocowane są w jednym uchwycie (4) 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297071 (22) 92 12 17 5(51) G01N 33/00 

(75) Strzelczak Zbigniew, Częstochowa 
(54) Transparently żel do diagnostyki 

ultrasonografícznej 
(57) Żel składa się z 94-97% wag. wody, hydrosyetlocelulozy 

- 1-3,5%, środków bakteriostatycznych i dodatków zapacho-
wych i barwiących, przy czym jako czynnik synergicznie zagęsz-
czony i klarujący zawiera glikol polietylenowy, korzystnie 6000 -
20000, i/lub glikol polipropylenowy, w ilości 0,5-5% wag. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297007 (22) 92 12 14 5(51) G01N 33/50 

(71) Polska Akademia Naukjnstytut 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Chwojnowski Andrzej, Ziółkowska Anna 
(54) Sposób wytwarzania szybkich testów do 

wykrywania i półilościowego oznaczania 
związków chemicznych w pełnej krwi 

(57) Sposób wytwarzania szybkich testów do wykrywania i 
półilościowego oznaczania związków chemicznych w pełnej 
krwi, zwłaszcza mocznika, glukozy lub rodanków polega na tym, 
że na gotowe wysuszone pole testowe nasycone odpowiednimi 
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odczynnikami nanosi się polimer syntetyczny w postaci emulsji 
lateksowej zawierającej porofor, a następnie suszy. 

Jako emulsję lateksową stosuje się korzystanie różne 
roztwory polimerów o stężeniu 5 do 3 0 % polimeru w emulsji. 

Jako porofory, korzystnie stosuje się odpowiednio poliwi-
nylopirolidony, cukry proste lub złożone, glikole, poliglikole oraz 
polietery. 

Odmiana sposobu według wynalazku polega na tym, że 
na materiał pola testowego nawilżony i lekko podsuszony, na-
nosi się polimer syntetyczny w postaci emulsji lateksowej zawie-
rającej porofor, po czym suszy się go, a następnie tak przygoto-
wane pole testowe nasyca się wodnymi roztworami odpowiednich 
składników w zależności od rodzaju testu i ponownie suszy. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 297047 (22) 92 12 16 5(51) G01R 27/26 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Augustyn Jerzy 
(54) Układ do pomiaru współczynnika strat 

dielektrycznych z odczytem cyfrowym 
( 5 7 ) Wartość współczynnika strat dielektrycznych wzorco-

wego dwójnika ( R N C N ) zależy od iloczynu częstotliwości napię-
cia źródła zasilającego oraz wartości rezystancji (RN) i pojemno-
ści włączonej pomiędzy wejściem wtórnika napięcia (1) a masą 
układu. Wartość tej pojemności zależy od wartości kondensato-
ra ( C N ) oraz od stanu wejść cyfrowych mnożącego przetwornika 
cyfrowo-analogowego (2), włączonego poprzez wtórnik napię-
cia (1) pomiędzy końcówki kondensatora ( C N ) . Detektorem ze-
rowego przesunięcia fazy pomiędzy prądami płynącymi przez 
wzorcowy i badany dwójnik typu RC jest bramka EXCLUSIVE-
OR (7), która steruje wejściem kierunku zliczania (U/D) licznika 
rewersyjnego (4), którego wyjścia są połączone z wejściami 
cyfrowymi przetwornika cyfrowo-analogowego (2) oraz z wy-
świetlaczem (10). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297037 (22) 92 12 15 5(51) G01R 29/16 
G01R 29/18 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Deskur Jan, Zawirski Krzysztof, Łuczkowski 

Romuald, Piłaciński Jan, Litwiniuk Tomasz, 
Glajcher Bronisław 

(54) Układ wykrywający złą kolejność faz, 
asymetrię fazową i zmianę częstotliwości 
napięcia w obwodach prądu trójfazowego 

( 5 7 ) Układ, zawierający filtr dolnoprzepustowy i dyskrymina-
tor amplitudy, charakteryzuje się tym, że zawiera filtr składowej 
przeciwnej (FSP) z trzema wejściami (We1.We2.We3) do których 

doprowadzone są napięcia fazowe lub przewodowe, złożony ze 
wzmacniacza operacyjnego (W1), połączonego z sześcioma 
rezystorami (R1 do R6) i kondensatorem (C) w taki sposób, że 
do wejścia odwracającego (Wo) wzmacniacza operacyjnego 
(W1) jest dołączony rezystor (R1) połączony z masą, rezystor 
(R2) połączony z wejściem (Wei) filtru (FSP), rezystor (R3 połą-
czony z wejściem (We2) filtra (FSP) oraz rezystor (R6) połączony 
z wjściem wzmacniacza (Wi), zaś do wejścia nieodwracającego 
( W N ) wzmacniacza (W1) jest dołączony rezystor (R4) połączony 
z wejściem (We2) filtru (FSP) oraz rezystor (R5) połączony z 
wejściem (Wea) filtru (FSP) oraz kondensator (C) połączony z 
masą, przy czym wyjście filtru (FSP) jest połączone z wejściem 
filtru dolnoprzepustowego (FD), którego wyjście łączy się z 
jednym z wejść dyskryminatora amplitudy (DA). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297017 (22) 92 12 14 5(51) G01R 31/34 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Witos Mirosław, Gawin Arkadiusz, 
Szczepankowski Andrzej 

(54) Sposób diagnozowania technicznego 
wirujących łopatek maszyny wirnikowej oraz 
układ do diagnozowania technicznego 
wirujących łopatek maszyny wirnikowej 

( 5 7 ) Sposób polega na tym, że mierzy się chwilowe różnice 
dwóch kolejnych podziałek wirujących łopatek poprzez pomiar 
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odcinków czasowych, wyznaczonych przez impulsy generowa-
ne w czujniku zbliżeniowym, umieszczonym w płaszczyźnie 
wirowania wieńca łopatkowego. Otrzymany sygnał filtruje się z 
określoną stałą czasową w celu wyznaczenia jego składowej 
wolnozmiennej oraz sygnału skorelowanego, który wyznacza 
się jako różnicę sygnału pomiarowego oraz jego składowej 
wolnozmiennej. Skorelowany sygnał poddaje się równolegle 
detekcji szczytowej oraz filtrowaniu ze stałą czasową w celu 
uzyskania obwiedni sygnału skorelowanego oraz jego składo-
wej wolnozmiennej. Składową wolnozmienną sygnału pomiarowe-
go, obwiednię oraz składową wolnozmienną sygnału skorelowanego 
porównuje się z bieżącymi wartościami ich odchyleń standardowych. 

Układ zawiera czujnik (1) zbliżeniowy, połączone z nim 
kolejno wzmacniacz (2) oraz blok (3) formowania sygnałów, 
którego wyjście jest połączone równolegle z filtrem (4) dolno-
przepustowym oraz blokiem (5) sumującym. Drugie wejście 
bloku (5) jest połączone z filtrem (4), a jego wyjście jest połączo-
ne równolegle z detektorem (6) szczytowym oraz filtrem (7) 
dolnoprzepustowym. Wyjścia filtrów (4, 7) oraz detektora (6) są 
połączone poprzez przetworniki (8, 9, 10) analogowo-cyfrowe z 
mikroprocesorem (11). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 302031 (22)93 05 07 5(51) G03G 9/00 
G11B 5/00 
H01F 1/00 

(31) 92 879936 (32)92 05 08 (33) US 
92 909977 07 07 92 US 

(86) 93 05 07 PCT/GB93/00952 
(87) 93 1125 WO93/23795 PCT Gazette nr 28/93 
(71) The General Electric Company P.L.C., 

Londyn, GB 
(72) Elwakil Hamdy A. 
(54) Powlekane cząstki magnetyczne, pigmenty i 

sadze, ich mieszaniny oraz sposoby z tym 
związane 

(57) Przedmiotem wynalazku są powlekane cząstki, takie jak 
cząstki magnetyczne, pigmenty barwiące lub sadze, z silnym 
powinowactwem chemicznym względem nośników farb, tuszów 
i atramentów. Powlekane cząstki nadają się do stosowania w 
farbach, tuszach i atramentach drukujących, jak również w 
magnetycznych systemach do zapisu danych, takich jak taśmy 
audio i wideo oraz magnetyczne dyski magazynujące. Do czą-
stek powlekanych należą cząstki, mające powłokę na swojej 
powierzchni zbudowaną z jonomeru lub oleju, takiego jak olej 
sojowy, lub mieszaniny jonomerów i oleju i opcjonalnie środka 
tiksotropowego i/lub żywicy wiążącej. Sposób wytwarzania ta-
kich powlekanych cząstek nie wymaga stosowania lotnych or-
ganicznych rozpuszczalników i wprowadza farby, tusze i atra-
menty drukujące oraz mieszaniny powlekające, które również 
nie wymagają stosowania lotnych rozpuszczalników organicz-
nych. Farby, tusze i atramenty mogą być zestawiane z dużą 
łatwością, bez potrzeby stosowania skomplikowanego i ko-
sztownego procesu spłukiwania, a jedynie przez zwykłe rozpro-

szenie powlekanych pigmentów barwiących lub sadzy w żąda-
nym nośniku. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 301706 (22) 93 12 29 5(51) G05D 7/00 
B05B 15/10 

(71) IZOLACJA Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacji Budowlanej, Ogrodzieniec 

(72) Piasecki A1eksander 
(54) Układ sterowania pistoletami natryskowymi 
(57) Układ wyposażony jest w elektryczną szafę zasilania (2) 

połączoną z indukcyjnym czujnikiem zbliżonym (3) i zespołem 
sterowania elektrycznego (4) oraz z zespołem pneumatycznym 
(5), w skład którego wchodzą rozdzielacze elektropneumaty-
czne (6, 7) i blok sprężonego powietrza (8). 

Układ znajduje zastosowanie zwłaszcza do nanoszenia 
masy natryskowej na pierwszą warstwę elementarną w produ-
kcji wyrobów włóknisto-cementowych na maszynie forującej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297094 (22) 92 12 21 5(51) G11B 23/00 
(75) Rossa Grzegorz, Warszawa 
(54) Przesłona otworu zapisu koszulki dyskietki 
(57) Przesłonę nieprzezroczystą, zwłaszcza otworu umożli-

wiającego zapis na dyskietce komputerowej 5,25", stanowi ru-
choma wkładka współpracująca z otworem zapisu koszulki dys-
kietki zbudowana z wydłużonej części (1) wewnętrznej oraz 
obejmy (2) zewnętrznej połączonych ze sobą grzebietem (3) 
stanowiącym czołową krawędź wkładki, przy czym zarówno 
część (1) wewnętrzna jak i obejma (2) zewnętrzna mają w 
przekroju kształt odwróconej litery U lub V. 

(5 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 301608 (22) 93 12 22 5(51) HOIF 7/06 
(31) 92 4244247 (32)9212 24 (33) DE 
(71) Kuhnke GmbH, Malente, DE 
(72) Beyer Wilfried, Krause Thorsten 
(54) Układ elektromagnetyczny i rdzeń cewki do 

tego układu 
( 5 7 ) W celu zwiększenia siły trzymającej pomiędzy rdzeniem 

(2) azworą (4) jest przewidziane odsądzenie w biegunie (5), w 
obszarze pomiędzy pierścieniem zwierającym (7) a zworą (4). 
Dzięki temu wzrasta magnetyczna gęstość strumienia, a zatem 
siła magnetyczna. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 297021 (22) 92 12 14 5(51) H01H 9/28 
(75) Pluta Henryk, Rzeszów 
(54) Urządzenie blokujące dźwigniowego 

wyłącznika niskiego napięcia 
(57) Urządzenie posiada zamek bębenkowy (1), na którego 

wkładzie (3) osadzony jest pierścień napędzający (4), a na nim 
osadzony jest pierścień napędzany (5), sterujący dopływem 
prądu elektrycznego do wyłącznika elektrycznego (10), którego 

górny styk (9) przylega do elementu ślimakowego (8) pierście-
nia napędzanego (5). Pierścień napędzający (4) posiada zbie-
rak (6) umieszczony w wybraniu obwodowym (7) pierścienia 
napędzanego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297127 (22) 92 12 23 5(51) H02H 3/14 
H01R 4/66 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 
(54) Sposób i układ eliminacji napięć rażenia 

występujących na kablach, zwłaszcza 
elektroenergetycznych podczas prowadzenia 
prac monterskich 

(57) Sposób polega na tym, że w poprzek wykopu lubtunelu 
kablowego, na który nakłada się namiot kablowy ze stelażem 
(17), układa się siatki (2) ze zwierkami (10), na których umiesz-
cza się pomost kablowy (7), przy czym poza wykopem w pobliżu 
stelaża (17) mocuje się w ziemi sondę uziemiacza kablowego 
(12'), której listwę zaciskową (5) łączy się przewodami (6") z 
płytą uziomową (18) stelaża namiotu (17), po czym w pobliżu 
miejsca wykonywania czynności monterskich mocuje się trwale 
w ziemi sondę dodatkową (12"). 

Listwę zaciskową (5) łączy się przewodem (6') z listwą 
zaciskową (4) pomostu kablowego (7), z którego wykonawca 
prowadzi prace monterskie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297128 (22)9212 23 5(51) H02H 3/14 
H01R 4/66 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Teluk Tadeusz, Wójcik Marian 
(54) Sposób i układ eliminacji napięć rażenia 

występujących na kablach, zwłaszcza 
elektroenergetycznych podczas prowadzenia 
prac monterskich 

(57) Sposób polega na tym, że zapewnia się rezystancję 
uziemienia w miejscu prowadzonych robót monterskioh poniżej 
5 omów dzięki temu, że w poprzek wykopu lub tunelu kablowe-
go, na którym rozkłada się namiot kablowy ze stelażem (9) 
układa się siatki (2) połączone ze sobą zwierkami (10), przy 
czym stelaż (9) namiotu kablowego łączy się z masą poza 
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wykopem lub tunelem, a jego płytę uziemową (22) łączy się 
przewodem (6'") z listwą zaciskową (5) sondy uziemiacza (12") 
połączonej z masą poza miejscem prac monterskich w pobliżu 
stelaża (9). Poza tym listwę zaciskową (5) łączy się przewodem 
(6") z siatkami (2) oraz przewodem (6') bezpośrednio z listwą 
zaciskową umieszczoną na sondzie dodatkowej (12') połączo-
ną z masą w miejscu prowadzonych prac, na dnie wykopu. 

Przedmiotem zgłoszenia jest również układ eliminacji 
napięć rażenia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297146 (22) 92 12 24 5(51) H02J 3/18 
G05F 1/66 

(75) Matyjasek Krzysztof, Olsztyn; Chojnowski 
Przemysław, Olsztyn 

(54) Układ kompensacji mocy biernej w 
przemysłowych sieciach 
elektroenergetycznych średnich napięć 

(57) W układzie do sieci wysokiego napięcia (WN) podłączo-
ne są poprzez transformator (Tż) odbiorniki (M). Za transforma-
torem (Tż) poprzez przekładnik prądowy (Pp) oraz transformator 
napięciowy (T1) i regulator automatyczny (R) podłączone są 
baterie kondensatorów (Qi...). 

Sieć średnich napięć (SN) podłączona jest poprzez 
transformator redukcyjny (TQ) Z baterią kondensatorów regulo-
wanych (Qi...) połączonych również z wyjściem regulatora auto-
matycznego mocy biernej (R). Ponadto sieć średnich napięć 
(SN) połączona jest z kondensatorem (Qc = QOT) kompensujący 
moc bierną biegu jałowego transformatora (TQ). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297056 (22) 92 12 18 5(51) H02M 7/162 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Koczara Włodzimierz 
(54) Układ prostownika sterowanego 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że wejście (a1 - b1, a2 -

b2, a3 - b3) przemiennoprądowe każdego z n-tych mostków 
prostowniczych jednofazowych (P1, P2, P3) jest połączone z 
wejściem przemiennoprądowym dwóch gałęzi (I, II, III) n-fazo-
wego półprzewodnikowego mostka prostowniczego (PR). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 301613 (22) 93 12 21 5(51) H03M 1/12 

(71) LUMEL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra 

(72) Jędrzejczak Lech, Mróz Piotr, Szumski Jan, 
Wieluński Andrzej 

(54) Przetwornik analogowo-cyfrowy 
(57) Przetwornik jest zbudowany z mikroprocesora (MP), 

który poprzez układ oddzielenia galwanicznego (OG) jest połą-
czony z układem wejściowym (UW) utworzonym z szeregowo 
połączonych multipleksera (MUX), programowanego wzmac-
niacza napięcia (PWN) i części analogowej przetwornika (CA), 
których wejścia adresowe są połączone z wyjściami równoległy-
mi rejestru przesuwającego (RP). 

Wejście (DATA) rejestru przesuwającego (RP) jest połą-
czone z licznikiem (L1) a wejście (CLOCK) jest połączone z 
wyjściem drugiego licznika (L2) i z wejściem (INT) układu prze-
rwania (UP), natomiast wejście (STROBE) jest połączone z 
portem wyjściowym (PW). Wyjście (COMP) części analogowej 
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przetwornika (CA) jest połączone z wejściem (C1) rejestru (CT1) 
a wejście (CO) rejestru (CTO) jest połączone z zasilaczem (Z). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297028 (22) 92 12 16 5(51) H04N 5/46 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego 
Użytku, Warszawa 

(72) Czerniewski Janusz, Głuszek Mirosław, 
Ćwikowski Lech, Purek Leopold 

(54) Układ do wielostandardowego odbioru fonii 
w systemie analogowym mono, stereo lub 
dwa dźwięki dla odbiorników telewizyjnych i 
tunerów magnetowidów 

(57) Układ zawiera układ mieszający (1) połączony z gener-
atorem lokalnym (2), przy czym wyjście układu (1) jest połączo-
ne z układem (6) filtrów częstotliwości różnicowych i procesora 
sygnału fonii. Generator lokalny (2) wytwarza sygnały o częstotli-
wościach stanowiących sumę bądź różnicę zarówno pierwszych 
jak i drugich częstotliwości nośnych lub jest wyłączany w zależno-
ści od odbieranych standardów. 

(2 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 96740 (22) 92 12 21 5(51) A01G 1/00 
(75) Kozak Mariusz, Świdnik; Urban Piotr, 

Świdnik 
(54) Zrywarka do obrywania pąków roślin, 

zwłaszcza pąków porzeczek 
(57) Zrywarka zestawiona z zespołu walców napędzanych 

silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię pasową i łańcucho-
wą, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch par walców 
(4, 5) tworzących sekcje podające (1), pomiędzy którymi umie-
szczone są dwie pary walców (7, 12) tworzące sekcje zrywające 
(2) obrócone względem siebie o 180° i z jednej pary walców (4, 
5) tworzących sekcję wyprowadzającą (3) usytuowaną za drugą 
sekcją zrywającą (2). Walce zrywające (7) sekcji zrywających (2) 
mają na obwodzie umieszczone okładziny z tworzywa sztuczne-
go z otworami usytuowanymi w rzędach, przez które przechodzi 
włókno w postaci pętelek. Wszystkie walce poszczególnych 
sekcji (1), (2), (3) są osadzone w tulejkach łożyskowych (14) 
zamocowanych w płytach bocznych (15) obudowy (16). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99383 (22)93 12 29 5(51) A21B 3/13 
(23) 93 10 01 MTP POLAGRA 93 
(75) Nowakowski Tomasz, Nekla 
(54) Foremka do wypieku ciasta 
(57) Foremka do wypieku ciasta stosowana w przemyśle 

piekarniczym i cukiernictwie poprawia i usprawnia proces wy-
pieku oraz podnosi atrakcyjność wyrobów. 

Foremka do wypieku ciasta posiada krawędź górną (1 ), 
pierścień górny (2), o odpowiednio ukształtowanej ściance we-
wnętrznej (3), część środkową (4), stopkę (5) oraz od strony 
wewnętrznej dno (6) z odciśniętym znakiem plastycznym. Ścian-
ki foremki nachylone są pod kątem, a od strony wewnętrznej 
pokryte są warstwą silikonu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96725 (22) 92 12 21 5(51) A41D 13/00 
A41D 20/00 

(75) Dorocka Drążkiewicz Danuta, Oborniki; 
Drążkiewicz Grzegorz, Oborniki 

(54) Opaska bezpieczeństwa dla uczestników 
ruchu drogowego 

( 5 7 ) Opaska posiada kształt prostego paska i złożona jest z 
części zasadniczej (1) wykonanej z odblaskowej tkaniny techni
cznej oraz z zapięcia (2) w postaci przylepców typu "rzep" 
zamocowanych na obu końcach opaski. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 96722 (22) 92 12 19 5(51) A44C 21/00 
A47G 29/10 

(75) Wiszniewski Krzysztof, Sopot 
(54) Żeton szatniowy 
(57) Żeton stanowi uchwyt (1) w kształcie prostokątnej płytki 

z zaokrąglonymi mniejszymi bokami, na którego końcowym 
odcinku, w wewnętrznej powierzchni znajduje się przelotowy 
otwór (2). Przy drugim końcu zaznaczone są identyfikacyjne 
elementy (3) i zaczepowy otwór (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96764 (22) 92 12 23 5(51) A47B 55/00 
(75) Guzdek Adam, Chorzów 
(54) Regał wolnostojący 
(57) Regał wolnostojący posiadający półki i wyposażony w 

kółka jezdne, charakteryzuje się tym, że ma postać graniastosłu-
pa zamkniętego ścianą górną (5) i ścianą podstawy (6), zaś 
przegrody wewnętrzne pionowe (1), przegrody wewnętrzne po-
ziome (2) i przegrody zewnętrzne tworzą półki (3), których ilość 
na każdej ścianie wynosi trzy. 

( 1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96758 (22) 92 12 23 5(51) A47C 17/13 
A47C 17/86 

(71) AKNAR Przedsiębiorstwo Projektowo 
Handlowo-Produkcyjne, Bydgoszcz 

(72) Karów Grzegorz, Lewandowski Jarosław 
(54) Obrotnica 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obrotnica z rolką, 

stosowana w sofach rozsuwanych. Obrotnica charakteryzuje się 

tym, że uchwyt kątowy (2) połączony jest obrotowo z uchwytem 
płaskim (1) powyżej osi (6) rolki (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96738 (22) 92 12 22 5(51) A47F 5/00 
A47F 7/00 

(75) Gołaszewski Andrzej, Warszawa; Marczak 
Piotr, Karczew 

(54) Wspornik do stelaża w szczególności do 
prezentacji eksponatów i towarów 

(57) Wspornik stanowi słupek (1), na którego ścianie są 
usytuowane w rzędzie otwory o zarysie prostokątów, których 
górne i dolne krawędzie mają wypukłości, przy czym w otworach 
na ich górnych i dolnych krawędziach wsparte są ramiona (5) i 
(6) z wybraniami (7), (8), (9), oraz mające na swych zewnętrz-
nych i wewnętrznych krawędziach szereg szczelin (11) i zębów 
(10), natomiast na całej długości ramion (5) i (6) są rozmieszczo-
ne nacięcia (13) i otwory (14). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96704 (22) 92 12 16 

(75) Agacki Jerzy, Łódź 

5(51) A47G 7/02 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

(54) Drabinka dla roślin pnących 
(57) Drabinka składa się z podstawy (1) usytuowanej na 

występach (2) oraz pręta pionowego (5) zamocowanego w 
uchwycie (4) podstawy (1) i zablokowanego wkrętem (3). Na 
pręcie (5) zamocowane są poprzeczki (6), których końce zagięte 
są ku górze. Pręt (5), w dolnym odcinku, zagięty jest w kierunku 
środka podstawy (1) i ponownie zagięty w kierunku pionowym. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96753 (22) 92 12 22 5(51) A47L 9/00 

(75) Łangowski Andrzej, Gdynia; Pankanin Piotr, 
Toruń 

(54) Ssawka odkurzacza 
(57) Ssawkę stanowi powietrzny przewód (1) na końcu któ-

rego znajduje się ssąca komora (2) z zamkniętą powierzchnią 
czołową i bocznym wyciągowym wlotowym otworem (3). W 
wewnętrznej przestrzeni ssącej komory (2) ukształtowane są 
prowadnice (4) osadzanej rozłącznie szczotki (5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 96712 (22)921218 5(51) A61G 7/002 

(71) EMICO Sp. z co . , Warszawa 
(72) Hjort Mogens 

(54) Łóżko szpitalne 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łóżka szpitalnego 

prostego w obsłudze, przystosowującego do aktualnie występu-
jących potrzeb w zakresie ułożenia ciała i pielęgnacji chorego. 
Łóżko charakteryzuje się tym, że dłuższe boki (A1 ) ramy podwo-
zia (A) osadzone trwale w odległości mniejszej od długości 
krótszych i osadzonych poprzecznie bokach (A2) mają kształt 
trapezu zwróconego mniejszą podstawą do góry, w ramionach 
którego są suwliwie osadzone swymi końcami poprzeczne pier-
wszy i drugi wspornik (1, 1'), połączony drugim końcem za 
pomocą dwóch belek (2,2') każdy obrotowo, z pierwszą i drugą 
poprzeczną belką wsporczą (B1, B2) leża (B) zamocowanych 
obrotowo w pobliżu środka ramy leża (B), która posiada trzecią 
poprzeczną belkę wsporczą (B3) zamocowaną powyżej pierwszej 
poprzecznej belki wsporczej (B1) oraz czwartą poprzeczną belkę 
wsporczą (B4) zamocowaną poniżej drugiej poprzecznej belki 
wsporczej (B2), ponadto dotrzecie] poprzecznej belki wsporczej 
(B3) zamocowany jest obrotowo element wykonawczy pier-
wszego serwomotoru (S1) leża (B) osadzonego w pierwszym 
poprzecznym wsporniku (1), zaś w drugim poprzecznym wspo-
rniku (1 ') osadzony jest drugi serwomotor (S2) leża (B), którego 
element wykonawczy zamocowany jest obrotowo w czwartej 
poprzecznej belce wsporczej (B4), natomiast dzielona siatka (C) 
pod marterac stanowi pierwszą ramę z rury o przekroju cylindry-
cznym (3) osadzoną w części środkowej (3') na stałe w ramie 
leża (B), dzieloną poprzecznie za pomocą przegubów na opar-
cie (I) z zagłówkiem (II), siedzisko (III) oraz podnóżek (IV) z 
usytuowanymi poprzecznie paskami (3.1) podpartymi w części 
środkowej podłużnymi listwami (3.2) połączonymi poprzez cięg-
no z trzecim serwomotorem (S3) siatki (C) osadzonym w ramie 
leża (B), przy czym przegubowo osadzony zagłówek (II) stanowi 
drugą ramę z rury o przekroju cylindrycznym (3a) z paskami (3b) 
zamocowaną obrotowo wewnątrz pierwszej ramy z rury o przekro-
ju cylindrycznym (3), podpartą za pomocą mechanizmu wspo-
rczego (4). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 96705 (22) 92 12 16 5(51) A61G 13/00 

(71) GASTROMASZ Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz 

(72) Olszewski Mieczysław, Durski Andrzej 
(54) Stół do przeprowadzania sekcji zwłok 
(57) Urządzenie ma prostokątną płytką wannę (1) z płaskim 

poziomym dnem (2), zakończoną połączonym z nią zlewozmy-
wakiem (3). Na dnie (2) tej wanny (1) jest ustawiony szereg 
perforowanych podpórek (4) z blachy, na których układa się 
zwłoki. W środku wanny (1) wykonany jest stożkowy zlew (6) z 
syfonem odpływowym (7). Na końcu stołu znajdują się dysze (9) 
natrysku wodnego stałego i natrysk łazienkowy (10) z wężem 
giętkim. Zlewozmywak (3) jest wyposażony w baterię zlewozmy-
wakową lekarską (11) i młynek podzlewozmywakowy (12) do 
mielenia odpadków, a całość jest osadzona na niewielkim po-
stumencie (13) w kształcie szafki zawierającej instalację wodną, 
kanalizacyjną i wlot wyciągu powietrza. 

(5 zastrzeżeń) 
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U1(21) 96706 (22) 92 12 16 5(51) A61G 21/00 

(71) GASTROMASZ Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz 

(72) Olszewski Mieczysław, Durski Andrzej 
(54) Wózek szpitalny do przewożenia zmarłych 
(57) Wózek ma ramę górną (1) z ogranicznikami bocznymi 

(2) do przytrzymywania noszy (3) do obsługi pośmiertnej, oraz 
ramę dolną (4) na czterech skrętnych kółkach jezdnych (5) z 
siłownikiem hydraulicznym (7). Między ramami (1, 4) znajduje 
się zespół dwóch par dźwigni (8) połączonych w środku długo
ści przegubowo ze sobą i z tłoczyskiem siłownika (7) i połączo
nych na swych końcach z ramami (1, 4) tak, że utrzymują ramę 
górną (1) w trakcie podnoszenia lub opuszczania zawsze w 
pozycji równoległej do ramy dolnej (4). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96700 (22)921216 5(51) A62C 13/78 

(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych, 
Siemianowice Śl. 

(72) Gawroński Włodzimierz, Gołda Władysław, 
Harasimowicz Kazimierz, Czyżewski 
Krzysztof 

(54) Wieszak do małogabarytowych gaśnic 
proszkowych 

(57) Wieszak do małogabarytowych gaśnic proszkowych cha-
rakteryzuje się tym, że posiada kształtową listwę (1) do której 
mocowana jest rozpinalna obejma (2), podkładka z tworzywa (3) 
oraz filc (4), przy czym śruby mocujące (3) i (5) usytuowane są w 
owalnych otworach listwy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96678 (22)921215 5(51) A63B 21/075 
(75) Siniawski Marek, Sopot 
(54) Sztangielka 
(57) Sztangielka składa się z gryfu (1) zawierającego radeł-

kowaną rękojeść (2) zakończoną z obu stron trzpieniami (3), na 
których wyprofilowane są kątowe płaszczyzny (4) współpracu-
jące z mocującymi śrubami (5) osadzonymi w dociskowych 
pierścieniach (6) obciążników krążkowych (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 96746 (22)9212 21 5(51) B01D 29/11 

(75) Bagiński Fabian, Koszalin; Murawski Paweł, 
Koszalin 

(54) Wkład filtrujący, zwłaszcza do oddzielacza 
oleju w pompach lub sprężarkach olejowych 

(57) Wkład filtrujący przeznaczony jest do oddzielacza oleju 
w pompach lub sprężarkach obrotowych olejowych. 

Wkład zawiera rdzeń (1) w postaci perforowanej rury, 
umieszczonej pomiędzy talerzami (2,4). Na rdzeniu (1) znajduje 
się przegroda filtracyjna (5) utworzona z włókniny szklanej (6) 
umieszczonej pomiędzy dwoma warstwami (7, 8) filtracyjno -
ochronnymi o znacznej przepuszczalności i własnościach noś-
nych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99431 (22) 94 01 05 5(51) B01D 35/06 

(71) INFRACORR Sp. z o.o., Gdynia 
(72) Borkowski Zbigniew 
(54) Filtr magnetyczny wody, zwłaszcza w 

sieciach ciepłowniczych 
(57) Filtr magnetyczny wody mający znany korpus w postaci 

trójnika kątowego, w którego kątowym króćcu jest osadzony 
stos magnesów pierścieniowych, osadzony we wnętrzu filtracyj-
nej świecy charakterystyczny tym, że średnica zewnętrzna (A) 
pojedynczego magnesu pierścieniowego trwałego (1) w stosie 
segmentowym, jest równa w przybliżeniu połowie średnicy no-
minalnej (Dn) trójnika (2), a pierścieniowa szczelina (S) wpływu 
wody do wnętrza filtracyjnej gilzy (3) ma powierzchnię równą lub 
mniejszą do powierzchni pierścieniowej szczeliny (S1) wody 
odfiltrowanej, wypływającej z wnętrza filtracyjnej gilzy (3). Gilza 
ma postać drobnooczkowej siatki z metalu ferromagnetyczne-
go, osadzonej w korku gwintowanym (5), wkręconym w króciec 
trójnika. W dnie (7) korka jest osadzony sworżeń montażowy (8) 
magnetycznego stosu, zakończony ustalającą nakrętką kołpa-
kową (9), której wierzchołek znajduje się w pobliżu punktu (0) 
przecięcia się osi króćca z osią trójnika (2). Wysokość całkowita 
(L) filtracyjnej gilzy (3) jest mniejsza lub najwyżej równa czynnej 
całkowitej wysokości (M) segmentowego stosu magnesów trwa-

łych (1). Składa się on z czterech jednakowych magnesów (1), 
ustawionych względem siebie różnoimiennymi biegunami i prze-
dzielonych dystansowymi metalowymi niemagnetycznymi pier-
ścieniami (10). Ich szerokość całkowita (d) jest mniejsza lub 
najwyżej równa połowie średnicy zewnętrznej (A) magnesu (1), 
a wysokość całkowita (H) równa jest grubości (G) magnesu, 
stanowiącej nie więcej jak 0,5 śrenicy (A) magnesu. Niemag-
netyczne pierścienie tworzą pomiędzy sąsiadującymi magnesa-
mi cylindryczne pułapki magnetyczne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96673 (22)9212 15 5(51) B23B 31/11 

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych 
SA, Świdnica 

(72) Sikora Jan, Gałan Jan 
(54) Uchwyt do mocowania trzpieniowych 

narzędzi we wrzecionie frezarki 
(57) Uchwyt, składający się z oprawki narzędziowej (1) ze 

stożkiem zewnętrznym (6) i wewnętrznym gniazdem stożkowym 
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(4), śruby (9) mocującej od tyłu narzędzie (5) do oprawki (1) oraz 
trzpienia chwytnego (3) łączącego oprawkę narzędziową (1) z 
systemem dociągowym frezarki (11), posiada przylegający od 
tyłu do oprawki narzędziowej (1) łącznik (2) z ukształtowanymi 
w nim: śrubą mocującą narzędzie (9) i tylnym gniazdem (10) do 
mocowania trzpienia chwytnego (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96666 (22) 92 12 14 5(51) B23B 45/00 

(75) Kania Florian, Poznań 
(54) Głowica do cięcia cienkiej blachy nakładana 

na wiertarkę ręczną 
( 5 7 ) Głowica do cięcia cienkiej blachy nakładana na wiertar-

kę ręczną przeznaczona jest, zwłaszcza do wycinania skompli-
kowanych kształtów w blasze karoserii samochodowej. 

Głowica ma postać cylindrycznego korpusu (1) posia-
dającego z jednej strony otwór, a z drugiej strony przechodzącego 
w pionowe spłaszczenie o równoległych ścianach, ograniczone 
skosem górnym (3) i skosem dolnym (4). W osi spłaszczenia znaj-
duje się szczelina, w której osadzony jest wahliwie nóż ruchomy 
(6) o trzonku zaopatrzonym w wymienny zderzak (10) i wspar-
tym na sprężynie (7). Na skosie dolnym (4) po obu stronach 
szczeliny zamocowane są noże ruchome (9). 

Oba skosy (3,4) schodząc się tworzą ostre zakończenie 
końca głowicy, przy czym skos dolny (4) tworzy z osią głowicy 
kąt około 47°. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96659 (22) 92 12 14 5(51) B25B 7/22 
H02B 1/12 

(71) Zakład Energetyczny Warszawa Miasto, 
Warszawa 

(72) Pianko Tadeusz, Ciemiecki Stanisław, Brajta 
Michał 

(54) Hydrauliczny zestaw nożycowy do 
przecinania kabli elektroenergetycznych 

( 5 7 ) Hydrauliczny zestaw jest przeznaczony do przecinania 
nieobciążonych kabli elektroenergetycznych o średnicy zewnę-
trznej do 80 mm i napięciu nie przekraczającym 30 kV. 

Zestaw składa się z olejowej pompy hydraulicznej (5) z 
napędem ręcznym lub nożnym oraz nożyc tnących (1) z wy-
miennymi ostrzami. Hydrauliczne połączenie pompy (5) z noży-
cami (1) zapewnia, wypełniony olejem izolacyjnym, elastyczny, 
rozłączny przewód ciśnieniowy (3) z nieprzewodzącego tworzy-
wa sztucznego. Przewód (3) z olejem posiada takie własności 
dielektryczne, które spełniają wymagania jak dla sprzętu pod-
stawowego do 30 kV. Odpowiednio dobrana długość przewodu 
(3) zabezpiecza przed napięciem rażeniowym, dotykowym i 
krokowym. W miejscach łączenia przewodu (3) z pompą (5) i 
nożycami (1) zastosowane są samouszczelniające się, gwinto-
wane złącza (2). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96737 (22) 92 12 22 5(51) B26D 1/147 
B29C 43/40 

(75) Olpiński Mieczysław, Otwock 
(54) Krajarka do tworzyw sztucznych 
( 5 7 ) Krajarka ma podstawę (1), na której osadzony jest na-

pędzający mechanizm połączony sprzęgłem z wirnikiem (4), na 
obwodzie którego osadzony jest zespół noży (5) na jego bo-
kach. Ponadto krajarka wyposażona jest w drugi zespół noży 
(10) osadzonych na podstawie (16). Nad zespołem noży (5) 
osadzona jest zasypowa komora (6) z pochyloną półką i klapą. 
Z komorą (6) połączony jest zasypowy pojemnik usytuowany 
nad napędzającym mechanizmem. Pod wirnikiem (4) osadzone 
jest sito (11) i zsyp (12) wyposażony w uchwyty (13). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 99441 (22) 94 01 06 5(51) B26F 1/08 
B26D 1/147 

(75) Kuboń Jerzy, Sosnowiec 
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(54) Urządzenie do cięcia, zwłaszcza do 
nacinania, przecinania, perforowania i 
bigowania 

( 5 7 ) Urządzenie ma zastosowanie w poligrafii i introligator-
stwie. Według wynalazku do prowadnicy (1) mocowana jest 
oprawa nożowa (2) za pomocą śruby mocującej (6). Pomiędzy 
ramionami oprawy nożowej (2) umieszczony jest nóż krążkowy 
(3) osadzony w łożyskach (4). 

Stół (10) urządzenia posiada ogranicznik prowadzący 
(11) i ogranicznik pomocniczy (12), natomiast do przesuwania 
materiału ciętego służy wałek napędzający (9). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96766 (22) 92 12 23 5(51) B27G 11/00 

(11) Jarocińskie Fabryki Mebli, Jarocin 
(72) Półrolniczak Stefan, Nowaczyk Jan, Dolny 

Grzegorz, Kubasik Jerzy, Łuczak Józef 
(54) Urządzenie do oklejania wąskich płaszczyzn 
( 5 7 ) Urządzenie posiada zespół nagrzewający (9) utworzony 

z nagrzewnicy prądowej i wentylatora, zakończony dyszą nad-
muchu (10) o wysokości szczeliny nieco większej od wysokości 
okleiny (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96694 (22) 92 12 17 5(51) B29C 57/00 

(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Warszawa 

(72) Trzaskowski Tomasz 
(54) Stojak rolkowy 
( 5 7 ) Stojak posiada prostokątną poziomą ramę (1). Do jej 

dłuższych boków są przytwierdzone dwa jednakowe wsporniki 
o równoległych ramionach (2). Na każdym ramieniu (2) znajduje 
się jeden rząd otworów. Na końcach osi (6) rolki obrotowej (5) 
zamontowane są płytki mocujące z bolcami ustalającymi (8) i 
uchwytami (9). Bolce ustalające skierowane są na zewnątrz 
stojaka i ich położenie odpowiada otworom. Ramiona (2) znaj-
dują się między płytkami mocującymi a bolcami oporowymi 
(10), w które wyposażone są uchwyty. Płytka mocująca od 
strony rolki obrotowej (5) opiera się na sprężynie (11), a po 
drugiej stronie jest podkładka i element kontrujący (14). Otwór 
w płytce mocującej przez który przechodzi koniec osi (6) jest 
owalny. Każdy bolec ustalający jest przymocowany do sprężyny 
płaskiej przytwierdzonej do płytki mocującej od strony rolki 
obrotowej i przechodzi przez otwór w płytce mocującej. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 96695 (22) 92 12 17 5(51) B29C 57/00 

(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Warszawa 

(72) Palkowski Ramuald 
(54) Stojak rolkowy 
( 5 7 ) Stojak rolkowy posiada prostokątną poziomą ramę (1 ). Do 

jej dłuższych boków są przytwierdzone dwa jednakowe wsporniki 
(2,3) mające kształt odwróconej litery U. 
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W płaszczyźnie wspornika (2,3) do jego ramion są przy-
mocowane paski blachy z otworami. Na końcach osi (10) rolki 
obrotowej (9) znajdują się kolejno płytki oporowe (11,12), pod-
kładki (15,16), sprężyny (17,18) i gałki (19,20). Płytki oporowe 
(11,12) znajdują się na zewnątrz pasków i mają bolce (13,14) 
skierowane do środka stojaka ustawione na wprost otworów. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96707 (22) 92 12 18 5(51) B29C 57/00 

(71) Zaklad Szlifierek Zadaniowych, Łódź 
(72) Kilanowski Grzegorz, Koziarski Andrzej, 

Nawlicki Krzysztof, Ledzion Franciszek 

(54) Urządzenie do kształtowania owalu rur z 
tworzyw sztucznych 

(57) Urządzenie stanowi łukowa obejma (1 ), do której jedne
go ramienia jest zamocowany siłownik (4) z tloczyskiem (7), do 
drugiego zaś ramienia jest zamocowany wałek (8), przy czym 
siłownik (4) z tloczyskiem (7) oraz wałek (8) są usytuowane w 
jednej osi, a do tłoczyska (7) i do wałka (8) są zamocowane 
szczęki (9) i (10) stanowiące wycinek koła, zawierające wymien
ne nakładki (11) i (12). Ponadto szczęka (9) jest zaopatrzona w 
dwie sprężyny (13) i (14), których końce są zamocowane do 
występów (15) i (16) ramienia obejmy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96708 (22) 92 12 18 5(51) B30B 15/14 

(75) Środa Wiesław, Łódź 

(54) Urządzenie do sterowania pracy pras 
ciernych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi je konso
la (1) z pulpitem (2) zawierającym proporcjonalny zawór (3) 
uruchamiany uchwytem (4) oraz dwa pneumatyczne siłowniki 

(5,6) usytuowane w konsoli (1 ) pionowo i w jednej osi, przy czym 
słownik (5) jest połączony z proporcjonalnym zaworem (3), a 
Itoczyska (7,8) siłowników (5,6) są połączone z poziomą dźwignią (9) 
uidadu dźwigni prasy. Ponadto w przedniej części pulpitu (2) konsoli 
(1) znajduje się regulacyjny zawór (11) połączony z siłownikiem (6). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99476 (22)94 0111 5(51) B60B 3/02 
B60B 3/14 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
PŻL-Gorzyce, Górzyce k/Sandomierza 

(72) Bańka Wacław, Nykiel Jerzy, Trela Józef 

(54) Koło pojazdu, zwłaszcza do samochodu 

(57) Koło pojazdu, zwłaszcza do samochodu charakteryzuje 
się tym, że zawiera obręcz (1) połączoną z piastą (2) poprzez 
pięć równomiernie rozłożonych na obwodzie promieniowo sy-
metrycznych ramion (3) oraz pięć łukowych symetrycznych 
wycięć (4), które sięgają nie dalej niż do połowy promienia koła 
w widoku, przy czym w przekroju osiowym koła, ramiona (3) 
mają kształt litery C wypukłej na zewnątrz koła, złączonej z 
obręczą (1) i piastą (2) z centralnym otworem, która na części 
swej płaskiej powierzchni posiada cztery równomiernie na ob-
wodzie wykonane otwory (5) pod śruby mocujące, ponadto w 
przekroju poprzecznym ramiona (3) mają kształt symetrycznej 
litery C, wypukłej na zewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96749 (22) 92 12 23 5(51) B60R 9/055 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Czajewski Jacek 
(54) Dachowy bagażnik samochodowy 

(57) Przedstawiony bagażnik może być użyty jako łódka lub 
kajak. 

Dachowy bagażnik samochodowy po rozłożeniu, ma 
obie części, górną (1) i dolną (2) sztywno ze sobą połączone na 
ściankach płaskich. 

Połączenie jest realizowane czterema śrubami, z któ
rych dwie leżą poniżej, a dwie powyżej lustra wody. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96720 (22) 92 12 18 5(51) B60R 25/00 

(71) Zakład Usług Technicznych Związku 
Zawodowego Pracowników Instytutu 
Celulozowo-Papierniczego, Łódź 

(72) Dondajewska Krystyna, Nawrocki Maciej 
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(54) Urządzenie do zabezpieczania samochodu 
przed kradzieżą 

(57) Urządzenie do zabezpieczenia samochodu przed kra-
dzieżą przez objęcie koła od zewnętrznej strony, charakteryzuje 
się tym, że składa się z nałożonych ma siebie elementów (1) i 
(2) obejmy, z których każdy ma ramię (3) zakrzywione w kierun-
ku środka obejmy i płaską część podstawy (4) z występami (5), 
mającymi otwory 6 oraz z kłódki (7) łączącej oba te elementy 
poprzez otwory (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96765 (22) 92 12 23 5(51) B60S 5/00 
B60S 13/00 

(75) Klimek Jerzy, Wrocław 
(54) Najazd samochodowy 
(57) Najazd samochodowy ma boczne wsporniki (2) i tylne 

wsporniki (3) rozkroczone, roboczy pomost (5) pochylony w 
kierunku tyłu najazdu samochodowego, a jego tylne wsporniki 
(3) mają przedłużone dolne końce poniżej ramy podstawy (1) i 
zaostrzone, natomiast w miejscu połączenia dolnej części najaz-
dowego pomostu (4) z ramą podstawy (1) osadzona jest obro-
towo na poziomym sworzniu (7) najazdowa płyta (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96717 (22)9212 17 5(51) B62D1/04 

(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
Plastycznych, Łódź 

(72) Idzikowski Zbigniew, Derkowski Jerzy, 
Zasada Dariusz 

(54) Kierownica 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy i kształ-

tu kierownicy samochodu, która ma kształt zbliżony do dwóch 
trapezów (1 i 2) prostokątnych, połączonych podstawą (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96739 (22) 92 12 22 5(51) B64C 3/34 

(71) Państwowe Zakłady Lotnicze Warszawa 
Okęcie. Zakład Usług Agrolotniczych, 
Warszawa 

(72) Szeszko Andrzej, Tomczyk Krzysztof, 
Szczawiński Maciej, Sakowicz Aleksander 

(54) Zbiornik agrolotniczy 
(57) Zbiornik ma w środku zawór (2) typu grzybkowego, w 

którym jakc uszczelkę (6) zastosowano oponę koła jezdnego 
wraz z dętką. Opona współpracuje z gniazdem, które stanowi 
wewnętrzna stożkowa część zbiornika (1). W dolnej części za-
wór (2) ma prowadnice centrujące (8), a w górnej cięgno napę-
dowe (9) połączone z siłownikiem (11) o regulowanym skoku 
sterowanym z kabiny pilota. 

Zbiornik umożliwia wylewanie z samolotu dowolnie regu-
lowanego strumienia cieczy, w sposób ciągły lub porcjami, do 
celów przeciwpożarowych lub rekultywacji gleby. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 99313 (22) 93 12 21 5(51) B65B 51/32 

(71) Przybysz Zbigniew, Dzierzgoń 
(72) Przybysz Zbigniew, Zielonka Lucjan, Pyka 

Waldemar 
(54) Zamykarko-zgrzewarka 
(57) Zamykarko-zgrzewarka, mająca osadzony w korpusie 

poziomy zimny wielogniazdowy nieruchomy stół, nad którym 
jest usytuowana ruchoma grzejna płyta z zespołem ogrzewania 
rezystancyjnego, mająca gorące pierścienie dociskowe oraz 
zaopatrzona w gilotynowy nóż do odcinania folii pokrywkowej, 
charakteryzuje się tym, że zawiera wymienny stół zimny (1) z 
gniazdami osadczymi, zaopatrzonymi w obrzeżne wargi (3), 
wsparty elastycznie na korytkowym korpusie (5). W tylnej części 
urządzenia jest osadzona przesuwnie konsola (7), mająca w 
części tylnej kątowy wspornik listwowy (8), z osadzonymi dwo-
ma regulowanymi palcami prowadzącymi (9) zwoju folii (Z). W 
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części przedniej konsola (7) ma ustawiony pod kątem ostrym 
prowadnik listwowy (11) folii pokrywkowej (Z), nad którą jest 
osadzony obrotowo ruchomy stół górny (12) w kształcie zbliżo-
nym do korytka. W części przedniej stołu górnego jest osadzona 
pozioma izotermiczna rękojeść, a na zewnątrz w części środko-
wej jest osadzony zespół elektroniczny sterowania (14) grzejni-
ka płytowego rezystancyjnego, osadzonego we wnętrzu stołu 
górnego (12), z przylegającą galwanicznie do niego płytą grzej-
ną konwekcyjną (17), mającą ukształtowane na jej powierzchni 
dociskowe pierścienie grzewcze. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96721 (22) 92 12 18 5(51) B65D 47/00 
B67B 7/44 

(75) Wiszniewski Krzysztof, Sopot 
(54) Przyrząd do otwierania kapslowanych 

butelek 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji przyrzą

du do otwierania kapslowanych butelek, zwłaszcza w warun
kach turystycznych. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że płaski uchwyt (1) ma 
profil butelki, w którym w wewnętrznej powierzchni znajduje się 
otwieracz (2) kapsli. Na bocznej powierzchni uchwytu (1) w 
punkcie równowagi statycznej ukształtowany jest kulisty występ 
(3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96372 (22)92 1106 5(51) B65D 47/14 

(75) Santorek Adolf, Piastów 

(54) Pojemnik wielokomorowy, zwłaszcza dla 
wędkarzy 

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik w kształ-
cie prostopadłościanu, który składa się z ośmiu niezależnych 
komór (1) zamykanych pokrywkami (2) na zawiasach. Zamki 
zatrzaskowe wszystkich komór pojemnika skierowane są ku 
otworowi (3) w środkowej części pojemnika. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96724 (22)9212 21 5(51) B65D 51/22 

(75) Hirsz Jan, Bydgoszcz 
(54) Zamkniecie otworu pojemnika, zwłaszcza 

pojemnika do farb 
( 5 7 ) Zamknięcie składa się z dwóch przykrywek, dolnej (1) i 

górnej (2), przy czym dolna przykrywka (1), ma kształt okrągłej 
miseczki, której zewnętrzna ścianka (3) przystosowana jest do 
osadzenia na wcisk w otworze pojemnika (16), a jej dno (4) ma 
uformowane w części górnej okrągłe osłabiające rowki (5), przy 
czym krawędź górna (6) tej przykrywki, z jednej strony połączo-
na jest zawiasem (7) z górną przykrywką (2), która też ma kształt 
okrągłej miseczki i która ma uformowany języczek (8) w płaszczyźnie 
tego zawiasu, a z drugiej strony uformowany ma języczek (9) z 
otworem (10), przy czym obie przykrywki (1,2) tworzą jeden monolit 
wykonany z elastycznego tworzywa. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 96780 (22) 92 12 24 5(51) B65D 85/18 
A47J 51/24 

(75) Bardeli Roman, Cieszyn; Bardeli Tadeusz, 
Cieszyn 

(54) Wieszak do krawatu 
( 5 7 ) Wieszak do krawatu powstaje z dwu lustrzanych odbić 

jednego elementu, przy czym załamanie (4) znajduje się w 
górnej części ucha (5). W dolnej części wieszaka (1) poniżej 
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wycięcia (6) w kształcie litery U jest miejsce na umieszczenie 
znaku wytwórcy (9), a na drugiej stronie kodu kreskowego (10), 
po bokach dolnej części wieszaka (1) umieszczone są zszywki 
(11) łączące wieszak (1) z folią (2) opakowania krawatu (7). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99472 (22) 94 Ol 11 5(51) B65D 85/36 

(11) Dom Plast SA, Słupsk 
(72) Wojciechowicz Franciszek 
(54) Pojemnik na pieczywo 
(57) Pojemnik na pieczywo składa się ze ściany tylnej (2), 

podstawy (1) i pokrywy (3). Ściana tylna (2) i przesuwna pokry
wa (3) osadzone są w ściance dwupromieniowej podstawy (1) 
mającej wystające pierścienie umieszczone w gniazdach (22) 
pokrywy (3). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 96699 (22) 92 12 16 5(51) B65F 1/12 
(75) Marchlewski Jan, Kristianstad, SE 
(54) Zbiornik do odzyskiwania odpadów 
(57) Zbiornik składający się z korpusu w kształcie walca z 

płozami, kółkami, otworami wrzutowymi, pokrywą stałą i rucho-
mą, z przegród stałych i ruchomych oraz mechanizmu obroto-
wego z wałkiem i zamocowanymi do niego łopatkami, chrakte-
ryzuje się tym, że w górnej części korpusu (1) na zewnątrz 

komory (16) do składowania szkła bezbarwnego znajdują się 
otwory wrzutowe pionowe (17) usytuowane prostopadle do osi 
poziomej otworów okrągłych (15) i naprzeciwległe do tych otwo-
rów, po obu stronach korpusu (1). W dolnej części korpusu (1) 
jest zamocowany pojemnik (22) do składowania świetlówek z 
rynną przyspawaną do korpusu (1) powyżej pojemnika (22). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96677 (22) 92 12 15 5(51) B65G 15/00 

(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego, 
Katowice 

(72) Byrski Jerzy, Jagosz Stanislaw, Koszela 
Edward, Żądło Stanisław 

(54) Przenośnik taśmowy 
(57) Przenośnik taśmowy do transportu materiałów z wyro-

bisk górniczych, wyposażony jest w dwa napędy, główny (4) i 
wspomagający (5), zabudowane w środkowej części stalowej 
konstrukcji (1) i (2). Napędy (4) i (5), przesunięte są względem 
siebie, zarówno w osi poziomej jak i pionowej, powodując uskok 
taśmy (6) co najmniej o średnicę bębna (7), zaś od tego miejsca 
rolki biegowe (8), mają zmienną wysokość, przez co wymusza 
się ukośnie ustawienie taśmy. 

Przenośnik taśmowy, ma zastosowanie w wyrobiskach 
górniczych o zróżnicowanym podłożu. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96676 (22) 92 12 15 5(51) B65G 21/00 

(71) STASZIC Kopalnia Węgla Kamiennego, 
Katowice 

(72) Byrski Jerzy, Jagosz Stanisław, Koszela 
Edward, Żądło Stanisław 

(54) Podstawa pod napęd przenośnika taśmowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa pod na-

pęd przenośnika taśmowego do transportu materiałów sypkich, 
zwłaszcza z wyrobisk górniczych. 

Napęd przenośnika taśmowego jest zamontowany na 
podstawie w postaci kratownicy, wykonanej z profili metalowych 
(1), na których poprzecznie są umocowane prowadnice (2), 
tworzące układ mocowania i przesuwu napędu przenośnika 
taśmowego. Prowadnice (2) wykonane są z dwóch kątowników 
umocowanych w pewnej odległości od siebie, między którymi 
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jest szczelina (3), w której są umiejscowione śruby mocujące 
napęd przenośnika taśmowego. Podstawa jest posadowiona na 
betonie za pomocą śrub kotwicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98812 (22) 93 10 08 5(51) B66F 5/02 
(75) Stępień Jan, Sochaczew 
(54) Podnośnik samochodowy 
(57) Podnośnik samochodowy charakteryzuje się tym, że 

posiada dwa słupy nośne (1,2), na których osadzone są rucho-
me szpule (3,4)z rolkami (5,6). Szpule (3,4) połączone są pomię-

dzy słupami nośnymi (1,2) poprzez platformę (7). Szpule (3,4) 
posiadają na zamocowanych wspornikach (8,9) osadzone rolki 
(10,11), zaś w górnych częściach słupy nośne (1,2) mają na 
wspornikach (12,13) osadzone rolki (14,15). Pomiędzy rolkami 
(10,14) i (11,15) znajdują się linki stalowe (16,17), których po-
czątki zamocowane są do pierwszych z rolek (10,11), zaś końce 
połączone są z linkami (18,19) osadzonymi na wale poziomym 
(20). Wał poziomy (20) ma przegub gumowy (21) i zapadkę (22) 
oraz poprzez przekładnie pasowe (23,24) połączony jest z silni-
kiem (25). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98655 (22)93 0914 5(51) B67D 5/34 
(75) Strzyż Marek, Kalisz 
(54) Zawór sterujący 
(57) W zaworze sterującym do opryskiwania, korpus (1) z 

główną komorą (2) posiada czujnik ciśnienia (3) oraz ssący 
króciec (5). Z jednej strony dołączone są sekcje (8), a z drugiej 
zawór przelewowy posiadający korpus (10), komorę (11) i kró-
ciec (12). W korpusie (10) osadzone jest gniazdo (13), z którym 
współpracuje grzybek (15) z trzpieniem (16). Z korpusem (10) 
połączona jest tuleja (18), w której osadzony jest swobodnie 
popychacz (19) zakończony mimośrodem (21) z dźwignią (22). 
Czoło popychacza (19) dociska trzpień (16) z grzybkiem (15) do 
gniazda (13). W popychaczu (19) zamocowany jest prostopadle 
do jego osi kołek (24), przechodzący przez dwa przelotowe, 
wzdłużne wybrania (25) tulei (18), a którego końce osadzone są 
na stałe w kołnierzu (26). Wewnętrzny cylinder (27) osadzony 
jest suwliwie na tulei (18), a zewnętrzny cylinder (28) wkręcony 
na nagwintowaną końcówkę tulei (18) tworząc obudowę regu-
latora ciśnienia. Wewnątrz obudowy znajdują się sprężyny (30) 
i (31). 

(5 zastrzeżeń) 



56 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

U3(21) 96750 (22) 92 12 23 5(51) D06F 57/00 

(61) 96374 
(71) UNITRON Corporation Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Dunayev Anatoly, Taras Leon 
(54) Minisuszarka do bielizny 
(57) Minisuszarka składa się z trzona z koroną i wczepionych 

do niej wahliwie i rozłącznie ramion w układzie gwiaździstym, 
zakończonych klamerkami do wieszania bielizny. Na koronie (2) 
została zamocowana obrotowo i przestawnie uzębiona tarcza 
(3) o zębach prostokątnych. Tarcza ta pozwala przy jednym 
swym położeniu na całkowite złożenie ramion, a w innym swym 
położeniu na częściowe ich rozłożenie. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 96669 (22) 92 12 14 5(51) E03B 7/07 

(75) Nowiński Włodzimierz, Bielsko-Biała 
(54) Urządzenie łączeniowe, zwłaszcza dla 

wodomierzy 
(57) Urządzenie składa się z dwóch ramion podporowych (1 ) 

z otworami osadczymi (3) na końcach ramion (2) położonych na 
wspólnej osi. 

Ramiona podporowe (1) połączone są trwale belką po-
przeczną (17), której ścianka grzbietowa (18) posiada w pobliżu 
ramion podporowych (1) przetoczenie (19) w postaci gniazd. 
Ścianka grzbietowa (18) posiada w pobliżu przetioczeń (19) 
przelotowe otwory wydłużone (20). W otworze osad czy m (3) 
jednego ramienia podporowego (1) osadzona jest przedłużka 
wlotowa (4), a w otworze osadczym (3) przeciwległego ramienia 
podporowego (1) osadzona jest przedłużka wylotowa (5). W 
otworze wlotowym (6) przedłużki wlotowej (4) suwliwie osadzo-
ny jest współosiowo kompensator rurowy (7) wyposażony na 
obwodzie w uszczelkę pierścieniową (8), w pierścień dociskowy 
(9), w kołnierz oporowy (10) umieszczony w pobliżu końca 
kompensatora rurowego (7) i w dwie nakrętki ściągające (11). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 96709 (22) 92 12 18 5(51) E03D 11/17 
(75) Romaniuk Tadeusz, Warszawa 
(54) Kształtka dolnopłuka 
(57) Kształtkę stanowi dwustopniowy stożek (1) zwężający 

się ku górze z łukowo ukształtowanym uskokiem (2) w części 
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środkowej i obwodowym pierścieniem (3) u góry oraz dwoma, 
usytuowanymi równolegle względem siebie i rozciągającymi się 
na obwodzie w części dolnej, pierścieniami (4,5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96710 (22)921218 5(51) E03D 11/17 
(75) Romaniuk Tadeusz, Warszawa 
(54) Kształtka górnopłuka 
(57) Kształtkę stanowi dwustopniowy stożek (1) zwężający 

sie ku górze z łukowo ukształtowanym uskokiem (2) w części 
środkowej i obwodowym pierścieniem (3) oraz wewnętrznym 
wywinięciem (4) u góry. Złączka w części dolnej posiada dwa, 
równoległe względem siebie rozciągające sie na obwodzie, 
pierścienie (5,6). 

( 1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96703 (22) 92 12 16 5(51) E04B 1/18 

(75) Perka Przemysław, Pabianice; Sauter 
Andrzej, Pabianice 

(54) Budynek mieszkalny 
(57) Budynek, w konstrukcji szkieletowej, ma narożne słupy 

(1 ) i szczytowe słupy (7) o jednakowych końcówkach z prosto-
kątowymi wybraniami oraz podstawowe słupy (8) o końcówkach 
bez wybrań. Budynek także ma podstawowe rygle (3) i szczyto-
we rygle (2) o takich samych końcówkach i wybraniach jak w 
słupach (1,7). Połączenie poszczególnego słupa (1) z ryglem (3) 
i ryglem (2) jest poprzez nałożenie na siebie wybrań końcówek 
słupa i rygli. Takie jest też połączenie słupa (8) z ryglem (3) i 
ryglami (2), natomiast połączenie końcówki słupa (8) z wybra-
niami końcówek rygli (3) jest poprzez czołowe ich nałożenie na 
końcówkę. Słupy (1,7,8) w dolnej części nad ich fundamentowy-
mi stopami (10) są połączone poziomymi podwalinowymi bel-
kami (11) o kształcie ceowym szerokościennym ze skośnymi od 
spodu środkowymi wybraniami (12) opartymi pionowymi koń-
cami klinowymi na tych stopach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96763 (22) 92 12 23 5(51) E04B 1/18 
E04H1/00 

(71) CHŁODNE KOMINOWE SA, Gliwice 
(72) Bączkowski Jacek, Chodorowski Krzysztof, 

Wiczynski Andrzej, Znamirowski Jerzy, 
Tustanowski Krystian, Rakotny Zdzisław 

(54) Wielopoziomowy podest użytkowy 
(57) Wielopoziomowy podest składa się z modułów parteru 

(1) i modułów wyższych kondygnacji (2) łączonych rozłącznie w 
całość za pomocą belek podestowych (3) oraz z płyt stropowych 
(4) wypełniających powstałe w wyniku połączeń powierzchnie 
(5). Moduły (1) i (2) składają się z belek (3) tworzących ramę, na 
której spoczywają płyty stropowe (4) oraz ze słupów parteru lub 
•łupów wyższych kondygnacji montowanych w węzłach połą
czeniowych, przy czym słupy są wyposażone w mechanizmy do 
regulacji wysokości w zależności od krzywizny podłoża. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96751 (22)9212 22 5(51) E04B 1/58 
(75) Gąsiorek Jerzy, Bielsko-Biała 
(54) Naroże konstrukcji szkieletowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest naroże konstrukcji 

szkieletowej, przeznaczone zwłaszcza dla łączenia w konstru-
kcje kształtowników o częściowo zamkniętych profilach. Naroże 
konstrukcji szkieletowej stanowi trójramienna kształtka, której 
kształtowe ramiona osadzone są względem siebie pod kątem 
prostym, a wierzchołek kształtowych ramion ma nakładkę (2) o 
zaokrąglonych krawędziach, natomiast ściany (4) i (5) kształto-
wych ramion usytuowane są do siebie pod kątem prostym, przy 
czym krawędzie ścian (4) mają zaokrąglenia. Kształtowe ramio-
na mają wybranie (6) o zarysie kształtowego ramienia. Na zew-
nętrznej powierzchni ściany (5) jest wybranie (7), a wszystkie 
części naroża stanowią monolit. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96752 (22) 92 12 22 5(51) E04B 1/58 

(75) Gąsiorek Jerzy, Bielsko-Biała 
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(54) Naroże konstrukcji szkieletowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest naroże konstrukcji 

szkieletowej, przeznaczone zwłaszcza dla łączenia w konstru-
kcje kształtowników o częściowo zamkniętych profilach. Naroże 
konstrukcji szkieletowej stanowi dwuramienna kształtka, której 
kształtowe ramiona (1 ) osadzone są względem siebie pod kątem 
prostym, a wierzchołek kształtowych ramion (1) ma nakładkę (2) 
o zaokrąglonych krawędziach (3), natomiast ściany (4) i (5) 
kształtowych ramion (1) usytuowane są do siebie pod kątem 
prostym, przy czym krawędzie ścian (4) mają zaokrąglenia. 
Kształtowe ramiona (1) mają wybranie (6) o zarysie kształtowego 
ramienia (1). Na zewnętrznej powierzchni ściany (5) jest wybra-
nie (7), a wszystkie części naroża stanowią monolit. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96668 (22) 92 12 14 5(51) E04C 3/02 

(75) Trześniak Cezary, Lublin 
(54) Rygiel do mocowania lekkiej obudowy ścian 

do słupów budynków, zwłaszcza hal 
przemysłowych 

(57) Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że jeden z koń-
ców zetowego kształtownika wyposażony jest w dodatkowe 
ramię (1) o kształcie płaskownika, usytuowane równolegle do 
każdego krótszego ramienia (2), w odległości od każdego krót-
szego ramienia (2) równej 0,3-0,7 wymiaru długości dłuższego 
ramienia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96759 (22) 92 12 22 5(51) E04F 13/16 
(75) Wrona Adam, Kraków 
(54) Płyta kasetonowa 
(57) Płyta kasetonowa do wystroju wnętrz mieszkalnych, 

charakteryzuje się tym, że ma czworoboczną płytę (1) zawiera-
jącą na swej zewnętrznej powierzchni wzajemnie przeplecione 
poziome i pionowe drewniane taśmy (2) umocowane na swych 
końcach za pomocą gwoździ (3) do krawędzi płyty (1), przy 
czym obrzeza płyty (1) wraz z drewnianymi taśmami (2) oblamo-
wane sa taśmą samoprzylepną 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96760 (22) 92 12 22 5(51) E04F13/16 
(75) Wrona Adam, Kraków 
(54) Płyta kasetonowa 
(57) Płyta kasetonowa do wystroju i izolacji wnętrz mieszkal-

nych, charakteryzuje się tym, że ma czworoboczną płytę (1), na 
której zewnętrznej powierzchni znajdują się wzajemnie przeple-
cione ukośnie po przekątnej czworobocznej płyty (1), drewniane 
taśmy (2) umocowane na swych końcach za pomocą gwoździ 
(3) do krawędzi płyty (1), przy czym obrzeża płyty (1) wraz z 
drewnianymi taśmami (2) oblamowano są taśmą (4) samoprzy-
lepną. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96745 (22)9212 21 5(51) E04H 12/08 

(71) ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA, 
Rzeszów 

(72) Drżał Kazimierz 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
(57) Słup mający kształt prawidłowego ostrosłupa ściętego 

o przekroju poprzecznym wielokąta ma trzon (1 ) wykonany z 
jednego elementu rurowego, połączony nierozłącznie z jego 
stopą (2). 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 13 (535) 1994 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 59 

U1(21) 96723 (22) 92 12 19 5(51) E05B 19/24 
(75) Wiszniewski Krzysztof, Sopot 
(54) Identyfikator kluczy 
(57) Identyfikator wykonany z tworzywa sztucznego stanowi 

uchwyt (1), który ma postać przezroczystej płytki z ukształtowa-
ną w wewnętrznej przestrzeni, podłużną szczeliną (2) z wej-
ściem od strony zaczepowego otworu (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96663 (22) 92 12 15 5(51) E06B 7/02 
(75) Pilitowski Bogusław, Warszawa 
(54) Kratka wentylacyjna mocowana zaczepowo 
(57) Kratka wentylacyjna mocowana zaczepowo, wykonana 

jest z cienkiej giętej blachy i posiada oprawę w kształcie krótkie-
go odcinka prostokątnej rury o czterech kształtowo wyciętych 
bocznych ściankach (1) i (2), która stanowi monolityczną całość 
z kołnierzem (3), haczykowatymi zaczepami (4), na których 
zamocowana jest płyta czołowa z otworami i poziomymi mocu-
jącymi wąsami. Górna i dolna pozioma ścianka (1) oprawy ma 
kształt pełnego profilu o trapezowym zarysie z kształtowo wycię-
tymi dolnymi narożami (8), a boczne pionowe ścianki (2) mają 
złożony kształt ażurowego profilu, którego zarys zewnętrzny 
stanowi trapez równoramienny z kształtowo wyciętymi narożami 
i dwoma prostokątnymi występami stanowiącymi poziome mo-
cujące wąsy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96674 (22) 92 12 15 5(51) E21C 25/10 

(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze PW w 
Zabrzu SA, Zabrze 

(72) Kusak Edward, Skrzypiec Andrzej, Sedlaczek 
Janusz 

(54) Organ urabiający górniczego kombajnu 
ścianowego 

(57) Organ charakteryzuje się tym, że jego ociosowa tarcza 
(3) składa się z dwóch równo oddalonych od siebie krążków (3a) 
i (3b), połączonych od góry nakładką (9), natomiast spiralne 
płaty (1) wykonywane są z dwóch zwojów (1a) i (1b) równole-
głych względem siebie na całej wysokości. Zwój (1b) płata (1) 
od strony wychodu węgla ma grubość większą niż zwój (1 a) od 
strony ociosowej tarczy (3). Pomiędzy zwojami (1 a) i (1 b) płatów 
(1) są zabudowane wzmacniające dystansowe elementy (6). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 99260 (22) 93 12 10 5(51) E21D 17/01 

(23) 93 09 13 SIMMEX -93 KATOWICE 
(71) TAGOR Tarnogórska Fabryka Urządzeń 

Górniczych, Tarnowskie Góry; KOMAG 
Cantrum Mechanizaqi Górnictwa, Gliwice 

(72) Gawenda Jan, Pełka Hubert, Domański 
Piotr, Musiał Stanisław 

(54) Stropnica obudowy górniczej 
(57) Stropnica o skrzynkowej konstrukcji spawanej ma płytę 

stropową (3) spoczywającą na tężnikach (1) zamkniętych od 
strony spągu płytą dolną (2), przy czym płyta stropowa (3) ma 
w widoku z boku kształt linii łamanej (4) złożonej z odcinków (4a, 
4b, 4c) skośnie usytuowanych względem siebie. Środkowy od-
cinek (4b) jest odchylony w kierunku stropu i połączony z jednej 
strony z równoległym do płaszczyzny stropu odcinkiem (4c) 
usytuowanym w odzawałowej części stropnicy, a z drugiej stro-
ny z opadającym w kierunku spągu odcinkiem (4a) umiejsco-
wionym na końcu stropnicy od strony czoła ściany. Kształt płyty 
stropowej (3) ułatwia przesuwanie się poszczególnych sekcji w 
kontakcie ze stropem oraz pozwala na maksymalne wy korzysta-
nie siły podparcia na końcu stropnicy, zwłaszcza od strony czoła 
ściany. 

(2 zastrzeżenia ) 
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U1(21) 96701 (22) 92 12 16 5(51) E21D 21/00 

(71) CZĘSTOCHOWA Zakłady Budowy Maszyn 
i Górnictwa SA, Kłobuck 

(72) Wosik Tadeusz, Maślanka Marian, 
Siewierski Stanisław, Katulski Andrzej, Janas 
Bożena, Bugajski Witold, Biliński Jerzy 

(54) Żerdź kotwi 
(57) Żerdź kotwi górniczej wklejanej, charakteryzuje się tym, 

że wykonana jest w kształcie łopatki (1) zakończonej szpicem 

(2), przy czym boczne ścianki (3) nachylone są względem siebie 
pod kątem ostrym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99531 (22) 94 0118 5(51) E21D 21/00 

(71) Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa 
CZĘSTOCHOWA SA, Kłobuck 

(72) Biliński Jerzy, Bugajski Witold, Katulski 
Andrzej, Maślanka Marian, Wosik Tadeusz, 
Wojtusiak Henryk, Siewierski Stanisław 

(54) Żerdź kotwi górniczej 
(57) Żerdź kotwi mająca na jednym końcu gwint do połącze-

nia z głowicą rozprężną, a na drugim końcu profilowany łeb, 
charakteryzuje się tym, że łeb (1) w górnej części ma kształt 
walca (2) przechodzący w stożek ścięty (3) i płaszczyzny skośne 
(4), a poniżej płaszczyzn skośnych (4) ma kształt prostopadło-
ścianu (5) tworzącego płaszczyzny (6). 

( 1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 99337 (22) 93 12 24 5(51) F01P 5/00 
(75) Domański Zbigniew, Poznań 
(54) Odparowywacz gazu 
(57) Odparowywacz gazu składa się z dwóch prostokątnych, 

wygiętych łukowo płaszczy (1 i 2) usytuowanych względem 
siebie współosiowo i tworzących między nimi przestrzeń za-
mkniętą (3). 

Do płaszcza zewnętrznego (1) na jego obu krańcach 
przymocowane są króciec wlotowy (4) i króciec wylotowy (5). 
Płaszcz wewnętrzny (2) połączony jest z płaszczem zewnętrz-
nym (1 ) za pośrednictwem dwóch krawędzi podłużnych (7 i 8) 
oraz dwóch krawędzi bocznych łukowych (9 i 10) 

Odparowywacz mocowany jest za pomocą obejmy do 
zewnętrznej powierzchni odcinka rury wydechowej możliwie 
blisko kolektora wydechowego silnika spalinowego. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 96698 (22)921216 5(51) F16B 1/02 
H01Q 1/12 

(75) Karmelita Mirosław, Włocławek 
(54) Maszt anteny telewizji satelitarnej 
(57) Maszt anteny charakteryzuje się tym, że końcówkę ma-

sztu (3) stanowi nasadka stała (4) na którą nasunięta jest nasad-
ka nastawna (5), przy czym nasadka stała (4), mocowana do 
masztu (3) śrubami (10), posiada zatrzask (6), natomiast w 
nasadce nastawnej (5) znajduje się otwór w którym przesuwa 
się zatrzask (6), gwintowany otwór ze śrubą zabezpieczającą (7) 
oraz szczelina, z której wystaje zderzak (9) przymocowany do 
nasadki stałej (4), przy czym szczelina posiada na krańcach 
zderzaki (8) ze śrubami regulacyjnymi i przeciwnakrętkami. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96762 (22) 9212 22 5(51) F16B 12/10 

(75) Bekier Sławomir, Bielsko-Biała 

(54) Wkładka spinająca 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkładka spinająca 

przeznaczona do łączenia ze sobą kształtowych lekkich elemen-
tów w konstrukcje meblowe. 

Wkładkę spinającą stanowi element osadczy (1) połą-
czony trwale z elementem mocującym (2), a obydwa elementy 
mają kształt prostopadłościanów o podstawie prostokątnej, na-
tomiast dolna podstawa (3) elementu mocującego (2) ma nie-
przelotowe prostokątne wybranie (4) połączone z przelotowym 
otworem (5) osadzonym w miejscu przecięcia się przekątnych 
elementu osadczego (1). Pobocznica (6) elementu mocującego 
(2) ma promieniowe wybranie, przy czym w miejscu łączenia się 
elementu osadczego (1) z elementem mocującym (2) są rowki 
(8) prowadzące wkładkę. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96679 (22) 921215 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Korpus zamka 
(57) Korpus zamka charakteryzuje się tym, że powierzchnie 

zewnętrzne ścianek wzdłużnych (3) korpusu zawierają wypro-
filowane karby wzdłużne (4), przy czym na ściankach wzcłużnych 
(3) równoległych do osi otworu poprzecznego (2) korpus ma wypro-
filowane karby poprzeczne (5) przecinające karb wzdużny (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96680 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 

(75) Kampe Alina, Poznań 

(54) Korpus zamka 
(57) Korpus zamka charakteryzuje się tym, że powierzchnie 

ścianek wzdłużnych (3) korpusu zawierają wyprofilowane karby 
wzdłużne (4), przy czym na ściankach wzdłużnych (3), równole-
głych do osi otworu poprzecznego (2), korpus w otoczeniu tego 
otworu (2) ma wyprofilowane promieniowe wybrzuszenie (5) w 
przybliżeniu do wysokości karbu wzdłużnego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96681 (22) 921215 5(51) F16B 12/38 

(75) Kampe Alina, Poznań 

(54) Korpus zamka 
(57) Korpus zamka charakteryzuje się tym, że powierzchnia 

ścianek wzdłużnych (3) korpusu swym profilem odzwierciedla 
obrys wewnętrznych otworów (1), (2) korpusu, użebrowany 
żebrami osiowymi (4), (5) równoległymi do osi tych otworów 
wzdłużnego (1) i poprzecznego (2), jednocześnie przy wylotach 
otworu wzdłużnego (1) korpus ma ścianki (6) o zarysie kwadra-
towym w postaci cienkiego kołnierza zespolonego z wzdłużnymi 
żebrami (4) ścianek wzdłużnych (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 96682 (22)921215 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Korpus zamka 
( 5 7 ) Korpus zamka charakteryzuje się tym, że powierzchnie 

zewnętrzne ścianek wzdłużnych (3) korpusu zawierają wypro-
filowane karby wzdłużne (4), przy czym na ściankach równole-
głych do osi otworu poprzecznego (2) korpus w otoczeniu tego 
otworu (2) ma wyprofilowane promieniowe wybrzuszenie (5) w 
przybliżeniu do wysokości karbu wzdłużnego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96683 (22)921215 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Korpus zamka 
( 5 7 ) Korpus zamka charakteryzuje się tym, że powierzchnie 

zewnętrzne ścianek wzdłużnych (3) korpusu zawierają wypro-
filowane karby wzdłużne (4), przy czym na ściankach równole-
głych do osi otworu poprzecznego (2) korpus ma wyprofilowane 
karby poprzeczne (5) przecinające karb wzdłużny (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96684 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka do łączenia 

kształtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową (3) spodnia powierzchnia łba za-
czepowego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą, 
łukowo opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej 
zarys zewnętrzny. W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym 
i obrysem części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia opo-
rowa (3) ma występ oporowy (18), korzystnie ostrokątny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96685 (22) 9212 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka do łączenia 

kszałtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową (3) spodnia powierzchnia łba za-
czepowego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą 
łukowo opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej 
zarys zewnętrzny. W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym 
i obrysem części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia opo-
rowa (3) ma występ oporowy, korzystnie ostrokątny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96686 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka do łączenia 

kształtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową (3) spodnia powierzchnia łba za-
czepowego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą 
łukowo opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej 
zarys zewnętrzny. W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym 
i obrysem części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia opo-
rowa (3) ma występ oporowy, korzystnie ostrokątny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96687 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka łączenia 

kształtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową spodnia powierzchnia łba zacze-
powego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą łukowo 
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opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej zarys 
zewnętrzny. W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym i 
obrysem części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia oporo-
wa ma występ oporowy, korzystnie ostrokątny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96688 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka kątowego lewego 

do łączenia kształtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową (3) spodnia powierzchnia łba za-
czepowego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą 
łukowo opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej 
zarys zewnętrzny. 

W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym i obrysem 
części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia oporowa (3) ma 
występ oporowy, korzystnie ostrokątny. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96689 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 

(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka kątowego 

prawego do łączenia kształtowników 
( 5 7 ) Element sprzęgający charakteryzuje się tym, że stano-

wiąca powierzchnię oporową (3) spodnia powierzchnia łba za-
czepowego (2) trzpienia (1) jest powierzchnią lekko wklęsłą 
łukowo opadającą ku krawędzi obwodowej ograniczającej jej 
zarys zewnętrzny. W obszarze pomiędzy obrysem zewnętrznym 
i obrysem części prowadzącej trzpienia (1) powierzchnia opo-
rowa (3) ma występy oporowe, korzystnie ostrokątne. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96690 (22) 921215 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Zamek kątowy do łączenia kształtowników 
( 5 7 ) Zamek z każdej strony łączeniowej ma korpus (1), który 

ma ukośnie ściętą ściankę czołową z wylotem otworu wzdłużne-
go (2) o kącie ostrym równym 45°, zaś trzpienie sprzęgające (5) 
są zakończone wypustami tworzącymi przegub sworzniowy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96691 (22) 92 12 15 5(51) F16B 12/38 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Zamek kątowy do łączenia kształtowników 
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek kątowy do 

łączenia kształtowników, stosowany do składania różnego ro-
dzaju konstrukcji szkieletowych, ścianek działowych oraz ze-
społów tworzonych przy aranżacji wnętrz, pawilonów wystawo-
wych, handlowych i innych. Zamek z każdej strony łączeniowej 
ma korpus (1), który ma ukośnie ściętą ściankę czołową z 
wylotem otworu wzdłużnego o kącie ostrym powyżej 45°, zaś 
trzpienie sprzęgające (5) są zakończone wypustami tworzącymi 
przegub sworzniowy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96761 (22)9212 22 5(51) F16B 12/42 
(75) Bekier Sławomir, Bielsko-Biała 
(54) Łącznik konstrukcji szkieletowej 
( 5 7 ) Łącznik stanowi trójramienna kształtka, której kształto-

we ramiona osadzone są względem siebie pod kątem prostym, 
a miejsce połączenia kształtowych ramion ma nakładkę (2) o 
zaokrąglonych krawędziach (3). Ściany (4) i (5) kształtowych 
ramion usytuowane są względem siebie pod kątem prostym, 
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przy czym krawędzie ścian zewnętrznych (4) i ścian wewnętrz-
nych (5) mają zaokrąglenia. Kształtowe ramiona maja nieprze-
lotowe wybrania (6) o profilu kształtowego ramienia, ściany (5) 
kształtowych ramion mają wybrania amortyzacyjne (7), a wszy-
stkie części łącznika stanowią monolit 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96754 (22)921222 5(51) F16G13/02 
(75) Oskwarek Zbigniew, Bydgoszcz; Kasprowicz 

Kazimierz, Bydgoszcz 
(54) Łańcuch ogniwowy 
(57) Łańcuch ma ogniwa zewnętrzne łańcucha (4 i 4a) oraz 

wewnętrzne (1) połączone ze sobą sworzniami metodą plasty-
czną (zewnętrzną), przy czym na ogniwach wewnętrznych (1) 
zamocowane są za pomocy śrub zabieraki (2) regulowane śru-
bami specjalnymi (3). Łańcuch może mieć zastosowanie w 
parkieciarkach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96667 (22) 92 12 14 5(51) F16L 3/08 
(71) RAMPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usłueowe, Wrocław 
(72) Gross Kazimierz, Starościak Kazimierz 

(54) Uchwyt do rur instalacyjnych, zwłaszcza 
gazowych 

(57) Uchwyt do rur instalacyjnych, zwłaszcza gazowych po-
siada obejmę (2), składającą się z dwóch zwróconych do siebie 
wklęsłościami półkolistych połówek, które w przylegających do 
siebie płaskich częściach mają otwór, w którym osadzona jest 
luźno śruba (3) wkręcona z jednej strony w nagwintowaną 
wewnętrznie dystansową tulejkę (4), w którą z drugiej strony 
wkręcony jest jednym końcem, wyposażonym w zewnętrzny 
gwint do metalu, dwugwintowy wkręt (5), wyposażony u drugie-
go końca w zewnętrzny gwint do drewna oraz zaopatrzony w 
znajdujący się pomiędzy tymi nagwintowanymi końcami, koł-
nierz (6) w kształcie sześciokąta. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 98240 (22) 93 07 07 5(51) F16L 3/10 
(75) Adamski Ryszard, Świdnica 
(54) Uchwyt do mocowania rur 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że na śrubie dwustron-

nej (13) nasadzona jest suwliwie tulejka dystansowa (14), której 
średnica równa jest w przybliżeniu średnicy zgrubienia (10). 
Tulejka dystansowa (14) dochodzi do powierzchni czołowej 
kołka rozporowego (16). Od zgrubienia (10) odchodzi wzmoc-
nienie (9) łączące się z podporą (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96692 (22) 92 12 17 5(51) F16L 47/06 
(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 

Warszawa 
(72) Rogalski Zdzisław 
(54) Złączka do łączenia rury polietylenowej ze 

stalową 
(57) Złączkę według wzoru użytkowego stosuje się przy bu-

dowie sieci gazowej. 
Złączka ma postać tulei (1) zakończonej półśrubunkiem 

(2) na jednym końcu, a pierścieniowymi karbami (3) na drugim. 
Posiada tuleję zaciskową (5) rury polietylenowej (6) z prostokąt-
nym gwintem zewnętrznym (9) odpowiadającym wewnętrznym 
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gwintom (9) transportera (7), który opiera się kołnierzem wewnę-
trznym (8) na pierścieniu ustalającym (13) wsuniętym w rowek 
(11). Nakrętka (15) półśrubunka (2) opiera się na pierścieniu 
ustalającym (14). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96693 (22) 92 12 17 5(51) F16L 47/06 
(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 

Warszawa 
(72) Rogalski Zdzisław 
(54) Złączka do łączenia rury polietylenowej ze 

stalową 
( 5 7 ) Złączkę według wzoru użytkowego stosuje się przy bu-

dowie sieci gazowej. 
Złączka ma postać tulei (1) z pierścieniowymi karbami 

(2) na jednym końcu. Posiada tuleję zaciskową (6) rury polie-
tylenowej (3) z prostokątnym gwintem zewnętrznym (7) odpo-
wiadającym wewnętrznemu gwintowi (7) transportera (5), który 
opiera się kołnierzem wewnętrznym (8) na pierścieniu ustalają-
cym (4) wsuniętym w pierścieniowy rowek (9). Drugi koniec tulei 
głównej (1) jest sfrezowany do połączenia złączki z rurą stalową 
(12) za pomocą spawu (13). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96741 (22) 92 12 21 5(51) F16S 1/14 
(71) ELETROMONTAŻ RZESZÓW SA, 

Rzeszów 
(72) Drżał Kazimierz 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
( 5 7 ) Słup mający kształt prawidłowego ostrosłupa ściętego 

o przekroju poprzecznym wielokąta, ma trzon (1) wykonany z 
jednego elementu rurowego, połączony rozłącznie z głowicą (2) 
fundamentu (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96742 (22) 9212 21 5(51) F16S 1/14 
(71) ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA, 

Rzeszów 
(72) Drżał Kazimierz 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
(57) Słup ma trzon złożony z elementów rurowych (1 i 2) o 

różnej zbieżności. Górny ełement (2) trzonu słupa na krawę
dziach wielokąta ma zewnętrzne żebra utworzone przez zagięte 
końce sąsiadujących ze sobą ścian elementu rurowego (2). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1 (21) 96743 (22) 9212 21 5(51) F16S 1/14 
(71) ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA, 

Rzeszów 
(72) Drżał Kazimierz 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
( 5 7 ) Słup charakteryzuje się tym, że połączenie rozłączne 

sąsiadujących ze sobą elementów rurowych (1,2) stanowią przy-
spawane do wewnętrznych powierzchni ich ścian wsporniki (4) 
mające współosiowe otwory (5) pod łączące je śruby (6). Każdy 
ze wsporników (4) ma wpust (7) i wypust (8), które po nałożeniu 
na siebie tworzą zamek (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96744 (22)9212 21 5(51) F16S1/14 
(71) ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA, 

Rzeszów 
(72) Drżał Kazimierz 
(54) Słup stalowy oświetleniowy 
( 5 7 ) Słup, mający kształt prawidłowego ostrosłupa ściętego 

o przekroju poprzecznym wielokąta, ma trzon (1) wykonany z 
jednego elementu rurowego połączony rozłącznie ze stopą (2) 
słupa. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96714 (22)921217 5(51) F16S 3/00 
(75) Basiński Jacek, Kraków 
(54) Kształtownik aluminiowy, zwłaszcza na 

bierne elementy drabinkowej anteny 
telewizyjnej 

(57) Przekrój poprzeczny kształtownika ma kształt wycinka 
okręgu o średnicy (D) i kącie środkowym (a) nieco mniejszym 
od 180°. Stosunek grubości (g) ścianki do średnicy (D) wynosi 
0 , 1 + 0 , 0 2 . Krawędzie zaokrąglone są promieniem (r) równym 
połowie grubości (g) ścianki kształtownika. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96675 (22) 92 12 15 5(51) F17C1/00 
(75) Staniuk Michał, Słupsk 
(54) Zbiornik ciśnieniowy, zwłaszcza na propan-

butan 
(57) Zbiornik ciśnieniowy, zwłaszcza na propan • butan, ma 

w otworze płaszcza (1) osadzoną głowicę armaturową (5), w 
postaci tulei z kołnierzem zewnętrznym przechodzącym w koł-
nierz złączny z otworami i dalej w pierścieniowe zakończenie. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96718 (22) 92 12 17 5(51) F21L1/00 
(71) Państwowa Wyższa Szkoła Plastyczna, Łódź 
(72) Zieleniewicz Paula Halina, Rzewuski 

Wojciech, Włodarczyk Mariusz 
(54) Lampka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy lampki 

składającej się dwóch części, górnej części (1) mającej kształt 
kuli i dolnej części (2) w kształcie walca. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 96702 (22) 92 1216 5(51) F23B 1/38 
(75) Koźmian Ryszard, Łęczna; Stachowicz 

Stanisław, Lublin 
(54) Palenisko do spalania miałów węglowych 
( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie paleniska do 

spalania miałów węglowych z górnym zasypem i dolnym odpro-
wadzeniem spalin. 

Palenisko składa się od góry kolejno ze strefy zasypo-
wej (1), strefy spalania (2), strefy popiołu i żużla (3) i jest od góry 
ograniczone płytą (4) z pokrywą zasypową (5) z regulowanym 
wlotem (7) powietrza wtórnego, strefa spalania (2) posiada z 
jednej strony drzwiczki (6) rozpałkowe z regulowanym wlotem 
powietrza pierwotnego, a z przeciwnej strony posiada rurę (8) 
wylotu spalin, strefa popiołu i żużla (3) ograniczona jest od dołu 
dnem (9) wyłożonym materiałem ceramicznym, a ponadto po-
siada z boku drzwiczki (10) wyczystkowe, przy czym część strefy 
zasypowej (1) połączona jest z rurą (8) wylotu spalin strefą 
spalania (2) poprzez kanał (11) utworzony przez pionową ścian-
kę (12) zabudowaną w strefie zasypowej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96697 (22)921215 5(51) F27B 3/04 
B22D 27/11 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Schmidt Jerzy, Sobczak Natalia, 

Pietraszkiewicz Marek, Wójcicki Zygmunt, 
Siwecki Krzysztof 

(54) Piec próżniowy dwukomorowy 
wielofunkcyjny 

( 5 7 ) Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny zbudo-
wany jest z dwóch komór : górnej (1) i dolnej (2). 

W komorze górnej (1) usytuowany jest tygiel (3) wraz z 
zatyczką (4) i mieszadłem (5). Nad tyglem (3) umieszczone są 
pojemniki (6) na dodatki stopowe. Piec charakteryzuje się tym, 
że wyposażony jest dodatkowo w drąg dociskający (11) z koń-
cówką do prasowania oraz w zespół przesuwający (10) formę 
(9) oraz w elementy oporowe (13) nagrzewania formy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99375 (22)9312 28 5(51) F28D1/04 
(75) Tuzel Tadeusz, Poznań; Pluciński Jerzy, 

Poznań 
(54) Naścienny grzejnik łazienkowy 
( 5 7 ) Naścienny grzejnik łazienkowy mający postać dwóch 

pionowych kolektorów (1), pomiędzy którymi znajdują się po-
ziome, rurkowe elementy grzejne, (2) rozmieszczone w stałych 
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odstępach od siebie z wolnymi przestrzeniami, zaopatrzony w 
króciec wlotowy i wylotowy oraz w odpowietrznik (3), charakte-
ryzuje się tym, że każdy z poziomych, rurkowych elementów 
grzejnych (2) posiada w pobliżu każdego swego końca kolanko 
usytuowane w ten sposób, że zawarty między oboma kolankami 
odcinek elementu grzejnego (2) leży wespół z pozostałymi 
takimi samymi odcinkami w pionowej płaszczyźnie, równoległej 
do płaszczyzny pionowych kolektorów (1), przesuniętej do przo-

du grzejnika, przy czym na przedłużeniu najniższego poziome-
go elementu grzejnego (2) zamocowana jest grzałka elektryczna 
(4) z termostatem, a połączenia poziomych elementów grzej-
nych (2) z pionowymi kolektorami (1) zrealizowane są za pomo-
cą trójników (5). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 96781 (22) 92 12 24 5(51) G01D 15/16 
(75) Sidorowicz Andrzej, Kraków 
(54) Przyrząd do pisania linią kompozycyjną 
(57) Zasobnikowy wkład (2) stanowi nasycony tuszem pręt z 

tworzywa porowatego. Jego czołowa powierzchnia wykonana 
jako wklęsła czasza kulista- ma kilka rowków wydzielających 
stopki (4), którymi wkład (2) przylega do kulki piszącej (3). 
Korpus (6) głowicy, na końcu usytuowanym poniżej osi kulki 
piszącej (3), ma dośrodkowe występy zabezpieczające (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96748 (22)9212 21 5(51) G01N 3/08 
E02D 1/00 

(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Błaszkiewicz Zbigniew 
(54) Przyrząd do badania właściwości 

mechanicznych podłoży miękkich 
(57) Przyrząd do badania właściwości mechanicznych pod-

łoży miękkich składa się z suwliwego trzonu zakończonegoe 
lementem czynnym, osadzonego na trzonie sprężynowego me-
chanizmu rejestrującego oraz pisaka współpracującego z wbu-
dowanym w przyrząd ekranem. Układ sprężynowy mechanizmu 
rejestrującego ma wymienną sprężynę (6) i jest osadzony na 
trzonie (1) suwl'rwie, a z pisakiem (16) połączony jest układem 
(14) dźwigni umożliwiającym jednoczesny zapis na ekranie (11) 
równowartości siły potrzebnej do wciśnięcia elementu czynne-
go w podłoże jak i wielkości zagłębienia tego elementu. Przy-
rząd zaopatrzony jest w układ stabilizujący prędkość wciskania 

elementu czynnego w podłoże oraz w płytkę osadczą (2) dla 
mocowania wymiennych elementów czynnych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96672 (22) 92 12 16 5(51) G01N 33/22 
(71) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Służby MPS, Warszawa; PZL SĘDZISZÓW 
Wytwórnia Filtrów, Sędziszów Młp 

(72) Górski Wiesław, Sarna Stanisław, Marciniec 
Zygmunt, Bochenek Aleksander 

(54) Analizator czystości paliw 
(57) Analizator posiada obudowę (1) wkładu filtracyjnego 

(2), która składa się z dwóch części radełkowanych na obwo-
dach. Na górnej części obudowy (1) umieszczony jest dwudroż-
ny zawór (3), z pokrętiem w postaci skrzydełka (4). Przewód 
doprowadzający paliwo (7) posiada końcówkę (8) do podłącze-
nia do systemu dystrybucji paliwa. Przewód odprowadzający 
paliwo (10) zaopatrzony jest w sprężysty zaczep przesuwny 
(11). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 99522 (22)940117 5(51) G03B 25/00 
H04N5/74 

(75) Rokicki Stanisław, Częstochowa 
(54) Zestaw do powiększania obrazu telewizyjnego 
(57) Zestaw składa się ze zwierciadła (1) dolnego, ustawio-

nego w prowadnicy (3), naprzeciwko ekranu (4) telewizyjnego 
oraz ze zwierciadła (2) górnego, zamocowanego do stojaka (5), 
a umieszczonego ponad ekranem telewizyjnym. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96756 (22) 92 12 22 5(51) G09B 1/00 
B42D 3/12 

(75) Zwolak Wojciech, Lublin; Wiśniewski 
Ryszard Adam, Lublin 

(54) Zestaw dydaktyczny 
(57) Zestaw dydaktyczny stanowi zeszyt z przymocowanym 

do jego okładki (1) odtwarzaczem (2), zawierającym nośnik 
zapisu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 99479 (22)940113 5(51) G09B 29/10 
G06G7/22 

(71) Przemysłowe Centrum Optyki, Warszawa 
(72) Mulawa Włodzimierz, Gąsiorowski Jacek, 

Kalinowski Paweł, Małek Mieczysława, 
Brodowska Agata 

(54) Digitajzer kartometryczny 
(57) Digitajzer kartometryczny charakteryzuje się tym, że 

wewnątrz wózka (1) zamocowany jest zintegrowany układ inter-
fejsu (15) oraz w tylnej ścianie przełącznik protokołów transmisji 
(14). Wózek (1) połączony jest kablem (10) z układem nastaw-
czym (3) oraz kablem (9) z zasilaczem (2) zamocowanym do 
jednej z nóg (6) za pomocą śrub (7) i połączonym kablem (8) z 
komputerem. Układ nastawczy (3) posiada znaki celownicze w 
postaci krzyża lub w postaci punktu i okręgów współśrodko-
wych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 96664 (22) 92 12 15 5(51) G09F13/04 
(71) LAMINEX Sp. z co., Kobyłka 
(72) Kilianski Dariusz, Palczewski Wojciech, 

Różycki Andrzej 
(54) Obustronna tablica reklamowa 
(57) Tablica o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, 

wykonana z tworzywa sztucznego, składa się dwóch identycz-
nych tablic, z których każda wokół prostokątnego zarysu tablicy 
właściwej posiada wypukłą ramę o przekroju ceowym, stanowią-
cą monolityczną całość z tablicą właściwą, przy czym dwie 
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boczne ścianki (2,3) ramy są w przybliżeniu prostopadłe do 
płaszczyzny tablicy, a czołowa ścianka (4) ramy jest równoległa 
do płaszczyzny tablicy, a przy tym zewnętrzna boczna ścianka 
(3) ramy wyposażona jest w obrzeże (5) zawinięte do wewnątrz 
i równoległe do płaszczyzny tablicy oraz w półokrągłe otwory 
mocujące, które po złożeniu obu tablic tworzą otwory okrągłe. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96711 (22)921218 5(51) G09F19/00 
A47F7/00 

(71) OST 2000 Ltd, Warszawa 
(72) Pytkowski Włodzimierz 
(54) Tablica reklamowo-infonnacyjna 

wolnostojąca 
(57) Tablicę stanowi dwudzielny kaseton (3) osadzony na 

pionowym, wspierającym słupie (1) trwale przymocowanym do 
podstawy (2). 

Dwudzielny kaseton (3) ma kształt zbliżony do równole-
głościanu z poziomą, górną ścianką (6) i dolną ścianką (7) 
wyprofilowanymi łukowo. Wnętrze kasetonu (3) podzielone jest 
na dwie komory reklamową (8) i zegarową (9). Komory zabez-
pieczone są od wewnątrz wspólną, ochronną płytą zainstalowaną 
obustronnie. W reklamowej komorze (8) osadzona jest dwustron-
nie reklamowa płyta i świetlny zespół. W zegarowej komorze (9) 
zainstalowany jest zegarowy panel i podświetlający zespół. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 96713 (22)921216 5(51) G09F19/00 
A47F7/00 

(75) Kardas Andrzej, Kraków 
(54) Gablota reklamowa 
( 5 7 ) Gablota zaopatrzona jest w tylną ramę wykonaną z 

metalowych kątowników, do których zamocowana jest tylna 
ściana oraz w ruchomą przednią ramę (4), wykonaną z metalo-
wych kątowników, zawierającą frontową ścianę (5) wykonaną z 
przezroczystego szkła organicznego. Do wewnętrznej powierz-
chni frontowej ściany (5) przytwierdzone są listwy (6) oraz ele-
menty kieszeni stanowiące przegródki, które służą do umiesz-
czania w nich materiałów reklamowych. W górnym prawym 
narożniku umieszczona jest zwrotna przegródka (13) z poprze-
czną szczeliną (14). Na frontowej ścianie (5), tuż nad krawędzią 
zagiętego elementu znajdują się poprzeczne szczeliny (11) oraz 
kopulaste wybrania (12). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 96755 (22)9212 22 5(51) H01H 85/165 
(71) ELPOR Mysłowickie Zakłady Sprzętu 

Elektrotechnicznego, Mysłowice 
(72) Krzisz Grzegorz, Hybel Eugeniusz, Feldek 

Franciszek, Skalbaniok Walter, Ostrowski 
Józef, Jaromin Norbert 

(54) Główka bezpiecznikowa 
( 5 7 ) Główka bezpiecznikowa złożona jest z korpusu (1) z 

cylindrycznym wybraniem (3) i metalową tuleją (5) umieszczoną 

wewnątrz. W powierzchni czołowej korpusu (1) są wykonane 
otwory (2) przechodzące do cylindrycznego wybrania (3) i two-
rzące w jego powierzchni bocznej wgłębienia (4), w których jest 
zaprasowany materiał tulei (5) tworzący formę bocznych wgnio-
tów zabezpieczających tuleję (5) przed obrotem i wyjęciem. 
Część metalowej tulei (5) wystająca poza obrys korpusu (1) ma 
boczną powierzchnię wykonaną w postaci gwintu (6). Wewnątrz 
usytuowanego w osi korpusu (1) otworu (8) jest umieszczona 
kontrolna szybka (9), oparta na występie (10) materiału korpusu 
(1) i dociśnięta przez wypust (11) utworzony z materiału dna (12) 
metalowej tuiei (5). 
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W części metalowej tulei (5) umieszczonej wewnątrz 
cylindrycznego wybrania (3) są wykonane obustronnie spręży-
nujące wycięcia (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96671 (22) 92 12 16 5(51) H01R 4/64 
B60M 5/00 

(75) Jędras Kazimierz, Radom; Stankiewicz 
Paweł, Radom 

(54) Urządzenie do elektrycznego połączenia 
szyny, zwłaszcza kolejowej z przewodem 
wielodrutowym 

( 5 7 ) Urządzenie zawiera końcówkę kablową osadzoną na 
końcu przewodu wielodrutowego (1) oraz kołek składający się 
z wbijanego w otwór szyny (2) trzpienia stożkowego (3) i łba (4) 
z przelotowym otworem, którego oś jest prostopadła do osi 
podłużnej kołka. Końcówka kablowa składa się z następujących 
jedna za drugą dwóch części walcowych (5 i 6) z tym, że co 
najmniej jedna część walcowa (5) posiada wydrążenie, w któ-
rym jest osadzony na stałe koniec przewodu wielodrutowego 
(1), a druga część walcowa (6) jest osadzona na stałe w przelo-
towym otworze łba (4) kołka. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96716 (22) 92 12 17 5(51) H03H 7/38 
H01Q3/26 

(71) POLKAT Sp. z o.o. Zakłady Przemysłowo 
Usługowe. Zakład Mechaniczno 
Elektroniczny, Wrocław 

(72) Koyer Bogdan, Bieńkowski Witold, Grzduk 
Stanisław, Błęcki Jan 

(54) Symetryzator antenowy 
( 5 7 ) Symetryzator antenowy charakteryzuje się tym, że trans-

formator symetryzujący umieszczony jest na pokrywie (2) puszki 
ochronnej, która stanowi płytkę montażową, umieszczoną we-
wnątrz korpusu (1) puszki ochronnej i opartą na ograniczniku w 
postaci występu znajdującego się na całym wewnętrznym ob-
wodzie ścianek korpusu (1) puszki ochronnej, przy czym na 
dwóch przeciwległych ściankach występ posiada zgrubienie z 
nieprzelotowym otworem do mocowania pokrywy (2) z korpu-
sem (1) puszki ochronnej wkrętami (4). Na powierzchni czołowej 
po stronie zewnętrznej korpus (1) puszki ochronnej znajduje się 
występ (5) z nieprzelotowym otworem do mocowania symetry-
zatora antenowego do nośnika. Pokrywa (2) puszki ochronnej 
w górnej części posiada dwa występy z otworami, w których są 
umieszczone i przytwierdzone nakrętkami śrubowe zaciski wyj-
ściowej odbiorczej anteny telewizyjnej. W dolnej części pokrywy 
(2) puszki ochronnej znajduje się występ z otworem, w którym 
umieszczone i przytwierdzone jest wyjściowe gniazdo symetry-
zatora (8), przy czym występ ten po stronie zewnętrznej zaopa-
trzony jest w gwint 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 96670 (22)921216 5(51) H05B 3/10 
(75) Jórczak Janusz, Warszawa; Leśkiewicz 

Hubert, Warszawa; Krzesaj Janyszek 
Barbara, Warszawa; Gallewicz Wiesław, 
Warszawa 

(54) Rezystancyjny element grzejny 
( 5 7 ) Grzejnik charakteryzuje się tym, że na ceramicznej płyt-

ce (1) w kształcie prostokąta, o dużej przewodności cieplnej, 
symetrycznie względem osi wzdłużnej i osi poprzecznej płytki 
(1) są naniesione dwie ścieżki (2) z materiału przewodzącego 
prąd elektryczny, przy czym odległość pomiędzy zewnętrznymi 
krawędziami ścieżek (2) jest mniejsza od szerokości płytki (1), 
natomiast ich długość jest mniejsza od długości płytki (1). Na 
płytce (1) pomiędzy ścieżkami (2) i na części ścieżek (2) jest 
naniesiona warstwa (3) rezystancyjnej masy grzejnej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 96715 (22) 9212 17 5(51) H05K 5/00 
(71) POLKAT Sp. z o.o. Zakłady Przemysłowo 

Usługowe. Zakład Mechaniczno 
Elektroniczny, Wrocław 

(72) Koyer Bogdan, Bieńkowski Witold, Grzduk 
Stanisław, Małek Jan, Biłyk Tadeusz 

(54) Obudowa kompletna wzmacniaczy i zwrotnic 
antenowych 

( 5 7 ) Obudowa składa się z korpusu (1 ) w kształcie wydrążo-
nego ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej, wewnątrz 



72 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (535) 1994 

którego umieszczony jest metalowy ekran (2), w kształcie głębo-
kiego korytka, do którego przytwierdzona jest metalowa płytka 
gniazd (3) wyposażona w otwory centrujące, w otwory kształto-
we, w których umieszczone i przytwierdzone są antenowe gniaz-
da (4), w otwór przez który wyprowadzona jest końcówka styku 
zasilania, w otwory w których umieszczone są mocujące wkręty 
(7) oraz w zaczepy służące do mocowania drukowanej płytki (9) 
wzmacniacza antenowego lub zwrotnicy antenowej. Płytka gniazd 
(3) oparta jest na ograniczniku w postaci występu znajdującego 
się na całym wewnętrznym obwodzie ścianek korpusu (1), przy 
czym na bocznych ściankach, występ ten posiada zgrubienie z 
nieprzelotowym otworem, w który wkręcony jest mocujący wkręt 
(7). Na płytkę gniazd (3) nasadzona jest oprawa gniazd (10), 
która od strony wewnętrznej ma występy centrujące, a od strony 
zewnętrznej występy z otworami przelotowymi, w których umie-
szczone są antenowe gniazda (4). 

(4 zastrzeżenia) 



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

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(86)930224 PCT/EP93/00427 5(51)A01N37/06 
A01N 37/02 
A01N 37/06 
A01N65:00 
A01N 31:02 
A01N 37/02 
A01N 65:00 
A01N31:02 

(87)93 09 02 WO 93/16594 PCT Gazette nr 21/93 
(31)P4206 090.7 (32)92 02 27 (33)DE 
(71) PERYCUT-CHEMIE AG, Zürich, CH 
(72) BENCSITS Franz 
(54) Środek odstraszający owady 
(57) Wynalazek dotyczy środka odstraszającego owady, który 

zawiera jako substancję czynną co najmniej jeden alkilowy ester 
kwasu Puszczowego o 1-4 atomach węgla w grupie alkilowej i co 
najmniej jeden naturalny, identyczny z naturalnym lub syntetyczny 
alkohol tłuszczowy, a jako nośnik co najmniej jeden naturalny lub 
identyczny z naturalnym ciekły tłuszcz roślinny lub zwierzęcy. 
Środek odstraszający owady służy do ochrony człowieka i zwie-
rząt przed owadami latającymi, kłującymi i wysysającymi, a 
nanosi się go na skórę. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(86)930527 PCT/US93/05054 5(51)A01N 63/04 
C12M1/16 
C12N1/04 

(87)93 12 09 WO 93/24013 PCT Gazette nr 29/93 
(31)889.594 (32)92 05 27 (33)US 
(71) ECOSCIENCE CORPORATION, 

Worcester, US 
(72) JIN Xixuan, GRIGAS Kathryn E., 

JOHNSON Carol Ann, PERRY Paul, 
MILLER David W. 

(54) Sposób magazynowania hodowli grzybowych i 
konidiów 

(57) Opisano sposób pakowania hodowli lub konidiów grzy-
ba Metarhizium. W jednym przykładzie wykonania, dostarcza 
się hodowli w komorze infekcyjnej przyciągającej owady i zaka-
ża je śmiertelną dawką grzyba, przy czym opakowanie utrzymu-
je wysoką wilgotność względną wewnątrz komory i pozwala na 
swobodną wymianę gazów, i jest nieprzepuszczalne dla mikro-
organizmów, włączając zarodniki grzybów, wirusy i bakterie. W 
drugim przykładzie wykonania, konidia grzybowe pakuje się 
w warunkach zapewniających wysoką żywotność nawet przy 

magazynowaniu długoterminowym zarówno w temperaturze 
25°C jak i 37°C, to znaczy niską wilgotność względną i niskie 
stężenie tlenu. Konidia można reaktywować w celu użycia do 
kontroli owadów, takich jak, karaluchy, muchy, mrówki, owa-
dy o miękkim ciele, szkodniki darni i gąsienice. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(86)921030 PCT/DK92/00314 5(51)A23C3/02 
A23C 3/037 

(87)93 05 13 WO 93/08697 PCT Gazette nr 12/93 
(31)1802/91 (32)9110 31 (33)DK 
(71) APV PASILAC A/S, ęrhus C, DK 
(72) PEDERSEN Poul Johannes, POULSEN 

Ole, KNARREBORG Lisbeth, 
KJAERULFF Gorm Bro, CASTBERG 
Helge Bakketun 

(54) Sposób obróbki cieplnej ciekłego produktu 
mlecznego 

(57) Przedstawiony jest sposób obróbki cieplnej niepastery-
zowanego, świeżego mleka, które po opakowaniu jest rozpro-
wadzane i przechowywane w temperaturach pomiędzy 5°C i 
10°C, za pomocą którego zawartość psychrotroficznych zarod-
ników bakterii tlenowych zmniejsza się przynajmniej 10s razy. 
Mleko ogrzewane jest bezpośrednio przez wtryskiwanie do at-
mosfery pary wodnej. Następnie mleko i para wodna są prze-
trzymywane w temperaturze przetrzymywania 13O°C do 145°C 
przez czas krótszy niż 1 sekunda. W rezultacie można wytworzyć 
mleko obrobione cieplnie mające jednocześnie dobre właściwo-
ści odbierane zmysłami i zdolność długiego przechowywania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(86)920402 PCT/US92/02707 5(51)A23G1/00 
A23L1/0532 

(87)93 1014 WO 93/19613 PCT Gazette nr 25/93 
(71) MARSJNC, McLean, US 
(72) IZZO Mark T., JEROME Ralph A., NACE 

Julie A., SPEIRS Charles I. 
(54) Układ żelujący jako namiastka tłuszczu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ogólnie układ żelujący. 

Wytwarza się ciekły układ zawierający wszystkie składniki po-
trzebne do uzyskania trwałego termicznie żelu. Przemianę żelu 
ze stanu ciekłego w stan stały można wywołać za pomocą 
ogrzania lub w wyniku działania upływu czasu. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1 (86)93 06 30 PCT/CA93/00275 5(51)A47G 27/04 
(87)94 0106 WO 94/00043 PCT Gazette nr 2/94 
(31)906.941 (32)92 06 30 (33)US 
(71) TAC-FAST SYSTEMS CANADA 

LIMITED, Richmond Hill, CA 
(72) PACIONE Joseph R. 
(54) Konstrukcja wykładziny dywanowej 
( 5 7 ) Przedstawiona jest konstrukcja wykładziny dywanowej 

z pośrednią warstwą piankową i podłożem pętelkowym. War-
stwa piankowa wytwarzana jest z przykryciem tkaninowym na 
obu jej stronach, przy czym spodnie przykrycie ma pętelki (11). 
Podłoże wykładziny dywanowej jest przymocowane do pianko-
wej konstrukcji na przykład za pomocą kleju (13). Piankowa 
konstrukcja warstwowa może być mocowana do warstwy wło-
sowej wykładziny dywanowej równocześnie i za pomocą tego 
samego materiału, który spaja i zamyka wrstwę włosową wykła-
dziny dywanowej. Alternatywnie piankowa konstrukcja warstwo-
wa może być wytwarzana, składowana i później łączona z 
wykładziną dywanową, która uprzednio została wstępnie powle-
czona spoiwem. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(86)930511 PCT/US93/04435 5(51)A61C 15/04 
(87)93 11 25 WO 93/22985 PCT Gazette nr 28/93 
(31)883.511 (32)92 0515 (33)US 
(71) GILLETTE CANADA INC., Quebec, CA 
(72) GILLIGAN Sean G., KAMINSKI John A, 

HART Adrian, FREEMAN Dermot T., 
HANLEY Patrick J., MEESSMANN Jeffrey 
S., OLIPHANT Larry J. 

(54) Wytwarzanie cienkiej szczoteczki nitki do czy-
szczenia zębów, i produkt 

( 5 7 ) Szczoteczki nitki do czyszczenia zębów, wykonane z 
odwrotnie skręconej przędzy nylonowej o dużej adhezyjności, 
zawierają co najmniej dwie sekcje (6, 8) nitkowe o średnicy w 
rozluźnionym stanie co najmniej 2,5 mm. Części nitkowe są 
rozdzielone przez część (4) szczoteczkową z nimi połączoną, 
mającą średnicę do 4 mm w rozluźnionym stanie, i średnicę 1,7 
do 3,0 mm przy napięciu 0,05 N. Część (4) szczoteczkowa może 
być pokryta kompozytem niskotopliwego wosku, optymalnie 
estrem glikolu polietylenowego wosku pszczelego pojedynczo, 
lub w połączeniu z olejkiem aromatycznym, środkiem smarnym 
w postaci oleju silikonowego, lub ich mieszaniną. Produkt jest 
wykonywany poprzez pokrywanie odwrotnie skręconej przędzy 
nylonowej o dużej adhezyjności roztworem polimeru w lotnym 
rozpuszczalniku, polimer jest dobierany z grupy zawierającej 
nylon, poliuretan i ich mieszaniny. Następnie rozpuszczalnik 
jest selektywnie odparowywany z części nitkowych przędzy, 
przy jednoczesnym zapobieżeniu odparowywania rozpuszczal-
nika z części szczoteczkowych przędzy i przy utrzymywaniu 
napięcia przędzy od 0,15 do 1 N. Części (4) szczoteczkowe 
przędzy są poddawane obróbce w parze wodnej przy napięciu 

przędzy około zera, do chwili uzyskania przez części szczo-
teczkowe średnicy co najmniej 100% średnicy niepokrytej 
rozluźnionej przędzy. Nadmiar rozpuszczalnika jest nastę-
pnie usuwany z części szczoteczkowej przędzy. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(86)930601 PCT/US93/05167 5(51)A61F 13/15 
A61F13/56 

(87)93 12 23 WO 93/25171 PCT Gazette nr 30/93 
(31)07/896.108 (32)92 0612 (33)US 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) BUELL Kenneth Barclay, RICHARDSON 

James William 
(54) Wyrób chłonny ze sprężystym elementem za-

wierającym część wstępnie rozciągniętą me-
chanicznie 

( 5 7 ) Przedstawiony jest wyrób chłonny z elementem (34) 
sprężystym poprawiającym jego własności pod kątem dynami-
cznego dopasowania i gromadzenia wydzielin. Korzystnie, ele-
ment sprężysty składa się z członu elastomerowego i fragmentu 
podkładki (26); część fragmentu podkładki pokrywa się co naj-
mniej z częścią członu elastomerowego; wspomniana część 
fragmentu podkładki jest wstępnie naprężona mechanicznie. 
Mechaniczne, wstępne naprężenie fragmentu podkładki popra-
wia wydłużenie członu elastomerowego, ale także ich skurcz 
termiczny. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(86)930624 PCT/DE93AX)573 5(51)A61K7/00 
A61K9/127 

(87)94 0106 WO 94/00097 PCT Gazette nr 02/94 
(31)P 42 21 269.3 (32)92 06 26 (33)DE 
(71) LANCASTER GROUP AG, Wiesbaden, DE 
(72) GROSS Udo, ZASTRO W Leonhard, 

RÖDING Joachim, STANZL Klaus 
(54) Preparat do miejscowych zastosowań 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest preparat o światiochron-

nych własnościach przeciwko promieniom UV do miejscowego 
stosowania na skórze ludzkiej. Preparat zawiera duże ilości 
melaniny rozpuszczonej lub zdyspergowanej w jednym lub 
wielu fluorowęglowodorach, występujących razem z fosfolipida-
mi w postaci asymetrycznych płytkowych agregatów fosfolipi-
dowych w systemie wodnym, przy czym wielkość cząstek tych 
agregatów mieści się w przedziale 200 - 300 0 nm. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(86)930521 PCT/US93/04792 5(51)A61K7/42 
A61K7/44 

(87)93 12 09 WO 93/24105 PCT Gazette nr 29/93 
(31)07/887.324 (32)9205 22 (33)US 
(71) INTERNATIONAL RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CORPORATION, 
Mattawan, US 

(72) TRANNER Frank 
(54) Miejscowy środek przeciwpotowy złożony za-

sadniczo z nietoksycznego, nierozpuszczal-
nego w wodzie, okluzyjnego, błonotwórczego 
polimeru przeciwpotowego 

( 5 7 ) Opisano miejscowy środek przecipotowy lub preparat 
zawierający zasadniczo skuteczną przećiwpotowo ilość nieto-
ksycznego, nierozpuszczalnego w wodzie, okluzyjnego, błono-
twórczego polimeru i sposób zmniejszania pocenia się przez 
nakładanie go na skórę osoby, na powierzchnię, na której po-
żądane jest zmniejszenie pocenia się. 

Korzystnym polimerem jest kopolimer amidu kwasu alki-
loolefinowego z kwasem lub estrem kwasu olefinowego, np. ko-
polimer oktyloakryloamidu lub propenamidu z akrylanami, sam 
lub w mieszaninie z kopolimerem PVP z liniową alfaołefiną, a 
zwłaszcza kopolimerem PVP z eikozenem lub innym polimerem 
hydrofobowym. Można dodawać do środka stosowane zwykle 
sole mineralne, takie jak chlorohydrat glinu lub cyrkonu, jednak 
ponieważ nie ma on zasadniczego znaczenia, to można użyć go 
w mniejszych ilościach, o ile będzie użyty. 

środek może być w różnej postaci, takiej jak roztwory, 
zawiesiny lub inne postacie ciekłe, preparaty mogą być nanoszo-
ne przez pocieranie, wałeczki lub pałeczki, zgodnie z zaleceniami 
techniki, przy czym korzystna jest postać pałeczek ze względu na 
przedłużoną i lepszą skuteczność. Odparowanie nietoksycznego 
rozpuszczalnika, w którym polimer może być rozpuszczony lub 
zawieszony, daje odpowiednią kosmetycznie i zwykle klarowną, 
przezroczystą błonę przeciwpotową, która spełnia postawione 
zadanie. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(86)930624 PCT/DE93/00574 5(51)A61K9/127 
(87)94 0106 WO 94/00110 PCT Gazette nr 02/94 
(31)P42 21256.1 (32)92 06 26 (33)DE 
(71) LANCASTER GROUP AG, Wiesbaden, DE 
(72) GROSS Udo, ZASTROW Leonhard, 

RÖDING Joachim, STANZL Klaus 

(54) Preparat galenowy do stosowania miejscowe-
go 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy preparatów galenowych, które są 
wprowadzane na skórę oraz do skóry przy zastosowaniu jako 
nośników nowoczesnych mikroagregatów. Wynalazek umożli-
wia doprowadzenie do skóry farmakologicznych substancji 
czynnych z biologicznie i chemicznie obojętnym nośnikiem. 
Preparat ma głęboko wtargnąć do tkanki skórnej i zintensyfi-
kować transport i przemianę materii. Według wynalazku wy-
magania te spełnia nowy galenowy preparat do miejscowego 
stosowania zawierający asymetryczne płytkowe agregaty zło-
żone z fosfolipidów, farmakologiczne substancje czynne oraz 
fluorowęglowodory lub ich mieszanki rozprowadzone w far-
maceutycznym nośniku, nadającym się do miejscowego sto-
sowania. Ilość stosowanych fluorowęglowodorów mieści się 
w przedziale 1-100% wag./obj.. Sposób wykonania preparatu 
polega na zemulgowaniu ze sobą odpowiednich składników 
emulsji. Wykonany preparat stosuje się praktycznie w postaci 
maści, kremów, płynów leczniczych, past, żeli, pudrów, które 
nakłada się na skórę, opatrunki lub plastry medyczne względnie 
w formie sprayu. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(86)930624 PCT/DE93/00572 5(51)A61K 9/127 
A61K31/02 

A61K31/025 
A61K31/13 
A61K31/34 

(87)94 0106 WO 94/00109 PCT Gazette nr 02/94 
(31)P42 21268.5 (32)92 06 26 (33)DE 
(71) LANCASTER GROUP AG, Wiesbaden, DE 
(72) GROSS Udo, ZASTROW Leonhard, 

RÖDING Joachim, STANZL Klaus 
(54) Środek dermatologiczny do intensyfikowania 

procesu doprowadzania tlenu do ludzkiej skó-
ry 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy środka dermatologicznego czyli de-
rmaticum służącego do wspomagania procesu doprowadzania 
tlenu do skóry, sposobu wytwarzania tego dermaticum oraz 
jego zastosowania. Wadą znanych środków dermatologicznych 
jest niewystarczające doprowadzenie przez nie tlenu do skóry i 
graniczącej ze skórą tkanki. Wobec powyższego, głównym ce-
lem wynalazku stało się spełnienie zadania zapewnienia przeni-
kania przez nowe dermaticum do Stratum corneum skóry i 
naskórka, aby w obszarze skóry i tkanki z nią graniczącej 
podwyższyć stężenie tlenu i wydatnie zaktywizować procesy 
przemiany materii w skórze. Według wynalazku zadanie to 
całkowicie spełnia nowe dermaticum z asymetrycznymi płytko-
wymi agregatami, złożone z fosfolipidów i z obciążonego zaab-
sorbowanym w nim tlenem fluorowęglowodoru lub mieszanki 
fluorowęglowodorów, przy czym udział fluorowęglowodorów 
mieści się w przedziale 0,2-100% wag./obj., a całość jest dosko-
nale rozprowadzona w nadającym się do dermatologicznych 
zastosowań nośniku. Wytwarza się dermaticum przez zemulgo-
wanie odpowiednich składników, a stosuje się w postaci: maści, 
kremów, płynów leczniczych, roztworów i emulsji wodnych, 
wyciągów alkoholowych, past, pudrów, żeli, tinktur lub przez 
nakładanie dermaticum na opatrunki i plastry względnie w po-
staci sprayu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(86)921204 PCT/US92/10592 5(51)A61K31/44 
A61K31/505 
A61K31/51 

A61K31/435 
C07D 401/00 
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C07D 413/00 
C07D 417/00 

(87)93 0610 WO 93/10780 PCT Gazette nr 14/93 
(31)802.934 (32)9112 06 (33)US 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) DAINES Robert A. 
(54) Związki 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są związki o działaniu prze-

ciwłuszczycowym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(86)930616 PCT/FR93/00582 5(51)A61K31/44 
A61K9/50 

(87)93 12 23 WO 93/25204 PCT Gazette nr 30/93 
(31)92/07249 (32)92 0616 (33)FR 
(71) ETHYPHARM, Madrid, ES 
(72) DEBREGEAS Patrice, LEDUC Gérard 
(54) Trwałe środki farmaceutyczne z mikrogranu-

lek omeprazolu zabezpieczonych w środowi-
sku żołądka i sposób ich otrzymywania 

(57) Wynalazek dotyczy trwałej formy użytkowej mikrogra-
nulek omeprazolu, zawierającej obojętny rdzeń utworzony z 
cukru i skrobii, charakteryzującej się tym, że zawiera warstwę 
czynną utworzoną z rozcieńczonego roztworu omeprazolu w 
mannitolu w ilościach mniej więcej równych. Dotyczy on również 
sposobu otrzymania takich form użytkowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)921104 PCT/US92/09545 5(51)A61K37/02 
A61K37/26 
A61K37/36 

(87)93 06 10 WO 93/10806 PCT Gazette nr 14/93 
(31)797.315 (32)911125 (33)US 
(71) INSTITUTE OF MOLECULAR 

BIOLOGY,INC, Worcester, US 
(72) HANSSON Hans-Arne, LYNCH Samuel E., 

ANTONIADES Harry N. 
(54) Regeneracja nerwu 
( 5 7 ) Przedstawiono w projekcie sposób pobudzania wzrostu 

nerwu ssaka przez zetknięcie nerwu z PDGF płytkopochodne 
czynniki wzrostu i korzystnie z drugim czynnikiem, jak na przy-
kład IGF-I (insulinopodobne czynniki wzrostowe). 

. (13 zastrzeżeń) 

A1(86)930517 PCT/GB93/01004 5(51)A61M5/32 
A61M5/20 

(87)93 1125 WO 93/23098 PCT Gazette nr 28/93 
(31)9210463.7 (32)920515 (33)GB 

9214512.7 92 07 08 GB 
(71) SAFE-T-LIMITED, Lonan, GB 
(72) JEFFREY Peter 
(54) Strzykawka z chowaną igłą 
(57) Strzykawka do przechowywania lekarstw ma automaty-

czne cofanie igły po wypływie zawartości. Nabój (50) z lekar-
stwem jest umieszczony wewnątrz pustego w środku elementu 

uruchamiającego tłoczek, lub elementu podtrzymującego (30) i 
ulega zwolnieniu po dalszym cofnięciu się po skosie (22) za 
pomocą tioczyska (40). Tłoczysko (40) służy do współpracy z 
tioczkiem umieszczonym w naboju z lekarstwem i ma odchylane 
ramiona blokujące (42), które sięgają na boki zazębiając się z 
blokadą (38) elementu uruchamiającego tłoczek. Zwolnienie 
ramion poprzez połączenie z tylnym otwartym końcem naboju 
umożliwia cofnięcie igły i naboju. Występuje automatyczne 
wprowadzenie igły i wypływ zawartości naboju. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(86)93 05 07 PCT/US93/04373 5(51)A61N1/3O 
(87)93 11 25 WO 93/23114 PCT Gazette nr 28/93 
(31)07/884.684 (32)920518 (33)US 
(71) BECTON DICKINSON AND COMPANY, 

Franklin Lakes, US 
(72)HAYNESJohnL. 
(54) Jontoforetyczne urządzenie dozujące lek i ob-

wód do niego 
(57) System jontoforetyczny zawiera jontoforetyczne urzą-

dzenie dozowania leku (2) do umieszczenia przy skórze (12) 
pacjenta, posiadające przynajmniej jedną elektrodę podzieloną 
na segmenty, oraz obwód (4) do sterowania i wyrównywania 
natężenia prądu przepływającego przez każdy z wielu segmen-
tów elektrodowych (10). 
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Obwód sterowania natężenia prądu zawiera wiele źródeł 
stałoprądowych (22), z których każde jest sprzężone elektrycznie 
z odpowiednim jednym z segmentów elektrodowych (10). Źródła 
stałoprądowe są wybrane tak, że przez każdy segment elektrodo-
wy przepływa prąd zasadniczo o takim samym natężeniu, nieza-
leżnie od impedancji skóry pacjenta. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(86)921102 PCT/US92/09512 5(51)A64B9/04 
A46D3/00 

(87)93 05 13 WO 93/08889 PCT Gazette nr 12/93 
(31)790.198 (32)911107 (33)US 
(71) BENEDENT CORP., Houston, US 
(72) HEGEMANN Kenneth J. 
(54) Samonastawna trójstronna szczoteczka do zę-

bów i sposób jej wytwarzania 
( 5 7 ) Trójstronna szczoteczka do zębów ma główki (14, 16) 

szczoteczki, które ustawiają się niezależnie tak, aby utrzymywać 
styk z dziąsłami i powierzchniami zębów. Trzy główki szczote-
czki są niezależnie przymocowane do pojedynczej rękojeści 
(10) poprzez podłużne elastyczne ramiona (22,19,26) i ustawia-
ją się niezależnie w celu utrzymywania styku z powierzchniami 

zębów o różnych wielkościach. Podczas używania, szczeciny 
jednej główki szczoteczki stykają się z wierzchołkami zębów, a 
szczeciny pozostałych dwóch główek szczoteczek stykają się z 
wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami zębów. Te dwie 
główki szczoteczek, których szczeciny stykają się z bokami 
zębów, są pochylone pod z góry określonym kątem tak, że 
podczas używania ich szczeciny masują dziąsła, czyszczą zęby 
i sięgają do wewnątrz kieszonek dziąsłowych pomiędzy zębami 
i dziąsłami i czyszczą je. Ponadto szczeciny zamocowane do 
tych dwóch główek szczoteczki są obcinane tak, że krótsze, 
twardsze szczeciny stykają się z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
powierzchniami zębów podczas, gdy dłuższe, bardziej miękkie 
szczeciny stykają się z dziąsłami. Szczoteczka ta może być 
wytwarzana przy użyciu standardowych technik wytwarzania 
szczoteczek. 

(25 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT 

A1(86)930528 PCT/EP93/01348 5(51)B01D 65/08 
B01D 65/02 
B01D 61/02 

(87)93 12 09 WO 93/24212 PCT Gazette nr 29/93 
(31)P 42 18115.1 (32)92 06 02 (33)DE 
(75) LAUER Günter, Lorrach, DE 
(54) Sposób oraz urządzenie uzdatniające do 

otrzymywania czystej wody 
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania wody czy-

stej, w którym wodę surową lub temu podobną wodę zasilającą 
doprowadza się do urządzenia uzdatniającego (1) z co najmniej 
jedną przegrodą połprzepuszczalną (3), przy czym część wody 
surowej, pod działaniem napędzjącej siły różnicy ciśnień prze-
chodzi przez przegrodę (4) jako woda czysta, a pozostała ilość 
wody surowej przepływającej koło przegrody opuszcza urzą-
dzenie uzdatniające (1) jako koncentrat Aby przeciwdziałać 
nadmiernemu zanieczyszczeniu przegrody (4) i aby osiągnąć 
możliwie długi czas pracy i czas pomiędzy niezbędną konserwa-
cją przegrody, jest według wynalazku ustalone, że kierunek prze-
pływu wody surowej przepływającej koło przegrody (4), w 
odstępach czasu, jest odwracany lub zmieniany. Wynalazek do-
tyczy także urządzenia uzdatniającego (1) do otrzymywania wody 
czystej z co najmniej jedną połprzepuszczalną przegrodą (4), przy 
czym urządzenie uzdatniające (1) ma co najmniej dwa otwory (10, 
11) prowadzące do jego obszaru wody surowej lub zasilającej (5), 
z których jeden otwór urządzenia służy jako wlot wody do dopro-
wadzania wody surowej lub zasilającej do przegrody (4), a drugi 
z otworów urządzenia służy jako wylot wody dla koncentratu i przy 
czym urządzenie uzdatniające (1) w swym obszarze wody czystej 
(6) ma co najmniej jeden wylot wody czystej. Według wynalazku 
otwory (10,11) urządzenia, prowadzące do obszaru wody surowej 
lub zasilającej (5) urządzenia uzdatniającego (1) są stosowane w 
odstępach czasu, na zmianę jako wlot lub wylot wody. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(86)930608 PCT/US93/05456 5(51)B01J20/10 
B01D 15/00 

(87)93 12 23 WO 93/25306 PCT Gazette nr 30/93 
(31)07/895.341 (32)92 06 08 (33)US 
(71) BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, Provo, 

US 
(72) BRUENING Ronald L., TARBET Bryon J., 

IZATT Reed M., BRADSHAW Jerald S. 
(54) Sposób usuwania jonów z roztworów z zasto-

sowaniem kompleksu z węglowodorami zawie-
rającymi siarkę, zawierającymi również 
związane ze stałym podłożem hydrofilowe gru-
py odciągające elektrony 

( 5 7 ) Sposób usuwania i zatężania pożądanych jonów takich 
jak Pd (10, Ru (III), Pd (IV), Au (Ml), Au (0, Ag (0 i Hg (II) z 
wielojonowego roztworu macierzystego, który może zawierać 
większe stężenie innych niepożądanych jonów łącznie z H+, 
polega na poddawaniu roztworu macierzystego kontaktowi ze 
związkiem składającym się z iigandu zawierającego siarkę i 
grupę odciągającą elektrony, związanego kowalencyjnie przez 
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silikonowe ugrupowanie rozpychające ze stałym nieorganicz-
nym nośnikiem. Część (i) ligandowa związku zawierająca siarkę 
i grupę odciągającą elektrony ma powinowactwo do pożąda-
nych jonów tworząc kompleks, przez co usuwa pożądane jony 
z roztworu macierzystego. Pożądane jony usuwa się ze związku 
przez kontaktowanie tego związku z dużo mniejszą objętością 
odbieranego roztworu mającego większe powinowactwo do 
pożądanych jonów, niż część iigandowa związku zawierająca 
siarkę i grupę odciągającą elektrony. Sposób jest przydatny do 
usuwania pożądanych lub niepożądanych jonów z kwaśnych 
ścieków, ścieków z rafinacji metali oraz innych ścieków przemy-
słowych lub środowiskowych. Wynalazek dotyczy także ligandów 
zawierających siarkę i grupy odciągające elektrony, związanych 
kowalencyjnie przez ugrupowanie rozpychające ze stałym nieorga-
nicznym hydrofilowym materiałem nośnika 

(37 zastrzeżeń) 

Al(86)921222 PCT/CA92/00562 5(51)B01J20/26 
B01J 20/28 

C08G 18/10 
C08J9/32 
C02F1/68 

(87)93 07 08 WO 93/12878 PCT Gazette nr 16/93 
(31)815.187 (32)9112 31 (33)US 
(71) E.R.T.ENVIRONMENTAL RESEARCH 

TECHNOLOGY K.S.P.W. INC., Montreal, 
CA 

(72) KOZŁOWSKI ZADZISLAW Janusz 
(54) Sorbent cieczy 
(57) Przedstawiony jest poliuretanowy, złożony z cząstek, 

absorbent cieczy, ewentualnie zawierający mikrokulki i sposób 
jego wytwarzania. Absorbent jest przydatny do oczyszczania z 
rozlanych cieczy od tak ruchliwych jak benzyna, do tak lepkich 
jak ropa naftowa. Absorbent i zaabsorbowana ciecz są łatwe do 
rozdzielenia przez wirowanie, dostarczając w ten sposób odzy
skaną ciecz i uwolniony od cieczy absorbent do ponownego 
użytku. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(86)930504 PCT/SE93/00388 5(51)B27N 1/00 
(87)93 12 23 WO 93/25358 PCT Gazette nr 30/93 
(31)9201800-1 (32)92 0611 (33)SE 
(71) SUNDS DEFIBRATOR INDUSTRIES 

AKTIEBOLAG, Sundsvall, SE 
(72) SAFSTROM Christer, MIKAELSSON 

Aron, LINDSTROM Lars-Ake, OLOFSSON 
Thomas 

(54) Wytwarzanie płyty 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania płyty pilśniowej suchą 

metodą, wychodząc z materiału zawierającego lignino-celulozę, 
który rozdrabnia się, miesza z klejem, suszy, formuje w matę i 
sprasowuje. Przed rozwłóknieniem materiał poddaje się działa
niu roztworu zawierającego chemikalia aktywujące powierzch
nię włókna i wstępnie ogrzewa się. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(86)930615 PCT/AT93/00101 5(51)B28B 11/00 
F27B9/30 

F26B 21/02 
(87)93 12 23 WO 93/25360 PCT Gazette nr 30/93 
(31)A 1219/92 (32)92 0615 (33)AT 

(71) WIENERBERGER ZIEGELINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, AT 

(72) LINKE Walter 
(54) Sposób i urządzenie do suszenia i/lub wypala-

nia półfabrykatów cegieł 
(57) Sposób suszenia i/lub wypalania polega na tym, że 

każdy półfabrykat (2) umieszczony jest na urządzeniu transpo-
rtującym w takiej odległości od innych półfabrykatów, że wszy-
stkie półfabrykaty cegieł podlegają procesowi suszenia i/lub 
wypalania tak, jak gdyby były pojedynczymi cegłami poddany-
mi tym procesom. Urządzenie ma w suszami dysze doprowadza-
jące względnie odprowadzające powietrze (15,16) rozmieszczone 
przemiennie, a w piecu do wypalania palniki rozmieszczone są w 
rzędach. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(86)930601 PCT/US93/05160 5(51)B31F1/07 
F16C 13/00 

(87)93 12 23 WO 93/25383 PCT Gazette nr 30/93 
(31)07/898.048 (32)92 0612 (33)US 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) McNEIL Kevin Benson, CULVER Donald 

Dennis, JOHNSON James Robert 
(54) Wałki wzornikowe o konstrukcji modułowej 

do przetwarzania papieru i papier przetworzo-
ny przy ich użyciu 

(57) Wynalazek obejmuje wałek wzornikowy o konstrukcji 
modułowej do wytłaczania celulozowej struktury włóknistej. Wa-
łek wzornikowy wy konany jest raczej przez złożenie oddzielnych 
elementów niż w wersji jednoczęściowego wałka trawionego 
chemicznie stosowanego w stanie techniki. Wałek wzornikowy 
zawiera cylindrycznie perforowaną powłokę (40) zewnętrzną, 
posiadającą promieniowo wystające występy (30) przechodzą-
ce przez otwory w cylindrycznej powłoce. Występy (30) wykonane 
są z pasowaniem na wcisk i/lub, w razie potrzeby, posiadają zgru-
bienie przy podstawie, aby zapobiec wypychaniu i wyrzucaniu 
występów przez otwory, co w trakcie pracy stwarzałoby niebezpie-
czeństwo ich wystrzelania na podobieństwo pocisku. Środek pustej 
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cylindrycznie perforowanej powłoki wypełniony jest wałkiem 
bazowym z promieniowo ukierunkowanym wewnętrznym ze-
społem blokującym, aby uniemożliwić występom promieniowe 
wsuwanie się do wewnątrz pod wpływem ściskających sił wystę-
pujących podczas pracy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(86)930504 PCT/US93/0421Z 5(51)B32B3/28 
E04C2/32 

B01D 47/10 
(87)93 1125 WO 93/23243 PCT Gazette nr 28/93 
(31)885.720 (32)92 0511 (33)US 
(71) BRENTWOOD INDUSTRIES INC., 

Reading, US 
(72) RYE Palie 
(54) Zestaw arkuszy falowanych 
(57) Wynalazek dotyczy zestawu składającego się z wielu 

zasadniczo równoległych arkuszy (12,14) stykowych. Pofałdo-
wania (22) tworzą przemienne wierzchołki (28,30) na arkuszach 
(12, 14). Wierzchołki (28, 30) są połączone przez odchylone 
ścianki. Pofałdowania (22) na każdym z arkuszy (12, 14) są 
zasadniczo równoległe i ustawione pod kątem różnym od pro-
stego w stosunku do krawędzi arkusza. Przyległe arkusze (12, 
14) ustawione są tak, że pofałdowania jednego arkusza krzyżują 
się z pofałdowaniami przyległego arkusza w punktach przecięć 
wierzchołków. Arkusze (12,14) mają zasadniczo płaskie wkładki 
ustalające umieszczone przynajmniej w niektórych przecięciach 
wierzchołków przyległych pofałdowań. Wierzchołki (28,30) ma-
ją części (42) nacięte między wszystkimi wkładkami (36) ustala-
jącymi. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(86)930421 PCT/US93/03786 5(51)B42C7/00 
B42F13/00 

(87)93 10 28 WO 93/21021 PCT Gazette nr 26/93 
(31)871.909 (32)92 04 21 (33)US 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION, 

Pasadena, US 
(72) PODOSEK Edward, BELECKIS Vytautas 

Kazimeras 
(54) Okładka segregatora klamrowego 
(57) Okładaka segregatora klamrowego składa się z pary termo-

plastycznych arkuszy (20, 22) nałożonych w układzie brzeg do 
brzegu z płatem wkładki usztywniającej (23) ulokowanej pomiędzy 
nimi. Płat wkładkowy ma dwa równoległe rowki (25, 27), które 
dzielą wkładkę na pas grzbietowy (30) i dwa pasy okładkowe 
(24, 26). Materiał wkładki leżący na dnie rowków tworzy parę 
mostków, które w połączeniu z przylegającymi częściami arku-
szy okładkowych tworzą przeguby pomiędzy grzbietem i każdą 
okładką. Części brzegu obrzeżnego dwóch arkuszy termopla-
stycznych są razem zgrzane i zapewniają szczelną kopertę dla 
usztywniającej wkładki, która określa półsztywne płaty tylnej i 
przedniej okładki segregatora połączone przegubowo ze sztyw-
nym grzbietem. 

Wkładka może być zaopatrzona w karby wkładkowe na 
każdym końcu każdego mostka dla zmniejszenia zewnętrznego 
zgrubienia obrzeżnego brzegu przy końcach przegubowych. 

(22 zastrzeżenia) 
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A1(86)930513 PCT/US93/04580 5(51)B65D6/34 
B65D6/38 

(87)93 12 09 WO 93/24377 PCT Gazette nr 29/93 
(31)92201566.4 (32)92 06 02 (33)EP 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) KALKANIS Petras 
(54) Pojemnik zapobiegający wybrzuszeniom 
(57) Pojemnik ma ścianę boczną (2) i podstawę (3). W prze

kroju poprzecznym w płaszczyźnie obejmującej pionową oś 
środkową (A) pojemnika, podstawa (3) zawiera odcinek (4) 
zakrzywiony wklęsły do wewnątrz, połączony ze ścianą boczną 
(2), co najmniej dwa stopnie (6, 6') oraz kopułę (8). Każdy 
stopień (6, 6') składa się z części prostej tworzącej kąt z płasz
czyzną prostopadłą do pionowej osi środkowej pojemnika i z 
ostrej krzywej wklęsłej od zewnątrz. Kopuła (8) ma gładką krzy
wą wklęsłą od zewnątrz. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(86)930618 PCT/GB93/01298 5(51)B65D 81/26 
B65D1/34 

(87)94 01 06 WO 94/00366 PCT Gazette nr 02/94 
(31)P 42 20 195.0 (32)92 06 19 (33)DE 

P 43 06 288.1 93 03 01 DE 
P 4313 334.7 93 0423 DE 

(71) LINPAC PLASTICS INTERNATIONAL 
LIMITED, Louth, GB 

(72) GRONE Horst Ditmar 
(54) Tacka na żywność 
(57) Tacka (10) na żywność wydzielającą ciecz, jak np. mię-

so, ryby, itp., jest zbudowana z laminatu złożonego z warstwy 
górnej i dolnej, z otworami (11) w warstwie górnej (12). Wgłębie-
nia utrzymujące ciecz są formowane w warstwie dolnej, lub 
pomiędzy warstwą przyległą, celem utrzymywania wydziela-
nych cieczy z dala od żywności, w miejscu niewidocznym dla 
nabywcy. 

. . (60zastrzeżeń) 

A1(86)930526 PCT/US93/04948 5(51)B65H 18/26 
(87)93 12 09 WO 93/24401 PCT Gazette nr 29/93 
(31)07/889.882 (32)9205 29 (33)US 
(71) BELOTT TECHNOLOGIES INC., 

Wilmington, US 
(72) SMITH Philipp W. 
(54) Urządzenie do pomiaru sił obciążających zwi-

janą wstęgę papieru 
(57) Przedstawiony jest mechanizm i sposób ciągłego nawi-

jania wstęgi papieru (W) na zwoje z zastosowaniem ogniw 
obciążnikowych (32) mierzących siłę ścinającą, przeznaczo-
nych do pomiaru poziomej składowej siły reakcji na bęben 
nawijający. 

Sygnał wyjściowy z ogniwa obciążnikowego jest używa-
ny do regulacji ciśnienia w szczelinie zaciskowej (N) pomiędzy 
bębnem nawijającym (15) a nawijanym zwojem. 

Inne ogniwo obciążnikowe (39) mierzy naprężenie wcho-
dzącej wstęgi papieru, a uzyskany wynik pomiaru jest odejmowa-
ny w celu uzyskania samego zacisku w szczelinie zaciskowej. 

Pierwsza wartość jest rejestrowana w chwili opuszcza-
nia rdzenia, na który jest nawijana wstęga, na ogniwo obciążni-
kowe (41); wartość ta służy jako punkt odniesienia, odpowiadający 
wadze rdzenia (18) i zwoju. 

Po opuszczeniu rdzenia w dół względem bębna (15) 
obliczane są pionowe i poziome składowe całkowitej siły zaci-
sku w szczelinie zaciskowej (N) w celu regulacji obciążenia 
zaciskowego. 

Rozwiązanie to umożliwia dokładne sterowanie obciąże-
niem zaciskowym we wszystkich położeniach w celu ulepszenia 
nawijarki bębnowej w sposób umożliwiający uzyskanie regulowa-
nego obciążenia zaciskowego i regulowanej gęstości nawijanego 
zwoju. 

(21 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(86)930414 PCT/US93/03529 5(51)C02F 1/70 
C10G 29/06 

(87)93 10 28 WO 93/21117 PCT Gazette nr 26/93 
(31)07/869.743 (32)92 0416 (33)US 
(71) THE TRUSTEES OF PRINCETON 

UNIVERSITY, Princeton, US 
(72) SCHWARTZ Jeffrey, LIU Yumin 
(54) Sposób zmniejszenia zawartości chloru w 

chlorowanych węglowodorach 
(57) Zawartość chloru w chlorowanych węglowodorach w 

środowisku poddanym wpływowi powietrza i wilgoci można 
zmniejszyć przez doprowadzenie chlorowanego węglowodoru 
do zetknięcia ze środkiem odchlorowywujący m, w którego skład 
wchodzą (i) kompleks zasadniczo nietoksycznego metalu ma-
jącego co najmniej dwa stany utlenienia i (ii) środek redukujący, 
który za pomocą redukcji przeprowadza kompleks z drugiego 
stopnia utlenienia z powrotem do pierwszego stopnia utlenienia. 
Reprezentatywnymi ich przykładami są dwuchlorek bis-(j75-cyklo-
pentadienylo)tytanu i czteroborowodorek sodu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(86)930610 PCT/NL93/00126 5(51)C02F3/04 

B01D 53/00 

(87)93 12 23 WO 93/25483 P C T Gazette nr 30/93 

(31)92201741.3 (32)92 0 6 1 2 (33)EP 

(71) E C O T E C H N I E K B.V., Utrecht, NL 
(72) K O S T E R Iman Willem, VIS Petrus Ignatius 

Maria 

(54) Instalacja do oczyszczania wody i/lub gazów i 
metoda oczyszczania wody i/lub gazu 

(57) Wynalazek odnosi się do instalacji do oczyszczania 
składającej się z jednego lub więcej pomieszczeń (2) połączo-
nych równolegle, które są wyposażone w kanały wejściowe (1, 
3) i kanały wyjściowe (6, 7) i mogą być wypełnione materiałem 
nośnym (2a), na którym i wśród którego obecne są mikroorga-
nizmy. Instalacja jest skonstruowana w taki sposób, że zarówno 
(zanieczyszczone) powietrze (1) jak i (zanieczyszczona) woda 
(3) są przepuszczane w dół przez materiał nośny (2a) z szybko-
ścią przepływu wody między 0,5 a 30 m3/m2/h, gdzie zanieczy-
szczenia są przetwarzane przez mikroorganizmy, zaś powietrze 

tworzy ciągłą fazę. Instalacja jest korzystnie skonstruowana w 
taki sposób, że materiał nośny może być płukany (8-10), jak 
również może być korzystne zainstalowanie urządzeń dla wstę-
pnej obróbki dostarczanego powietrza i/lub wody oraz do ob-
róbki strumienia wody i powietrza po oczyszczeniu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(86)930608 PCT/FI93/00248 5(51)C03B40/02 
(87)93 12 23 WO 93/25489 PCT Gazette nr 30/93 
(31)922657 (32)920609 (33)FI 
(71) AHLSTR0M RIIHIMÀEN ŁASI OY, 

Karhula, FI 
HACKMAN DESIGNOR OY AB 
IITTALAN ŁASI, Iittala, FI 

(72) MANTYLA Tapio, REUHKALA Pauli, 
TIAINEN Tuomo 

(54) Narzędzie stosowane przy wytwarzaniu szkła 
(57) Wynalazek dotyczy narzędzia stosowanego przy wy-

twarzaniu szkła, takiego jak forma szklana, nurnik, lub tym 
podobny, w którym przynajmniej część powierzchni narzędzia 
została wyposażona w warstwę wytworzoną poprzez natryski-
wanie termiczne. 

Warstwa ta zawiera głównie związek międzymetaliczny, 
którego cechą charakterystyczną jest to, że wartości wytrzyma-
łości tgo związku wzrastają w funkcji temperatury od temperatu-
ry pokojowej do przynajmniej 450°C. 

Ponadto, całe narzędzie lub jego część mogą być wy-
tworzone za pomocą odpowiedniego sposobu z materiału tego 
samego co warstwa powierzchniowa. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(86)930427 PCT/EP93/01067 5(51)C04B 18/16 
(87)931111 WO 93/22252 PCT Gazette nr 27/93 
(31)9209233.7 (32)9204 29 (33)GB 

9216749.3 920807 GB 
9219521.3 92 0915 GB 

(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE 
(72) ONABOLU Kunie, BARKER Howard 

Anthony, SMITH Bernard Easom, BRAAS 
Jürgen, DRECHSLER Andreas, CZAPLA 
Bernhard, NEUPERT Daniel 

(54) Betonowe wyroby budowlane 
(57) Wynalazek dotyczy produkcji dachówek betonowych o 

zwiększonej wczesnej wytrzymałości, W szczególności osiąga 
się to przez dodanie do mieszanki cementowej skruszonych 
odpadów betonowych. Na przykład, zwiększoną wytrzymałość 
osiąga się w przypadkach: (i) stosowania skruszonych odpadów 
cementowych w miejsce kruszywa; (ii) stosowania skruszonych 
odpadów cementowych w charakterze zarodków krystalizacji; 
oraz (iii) stosowania skruszonych odpadów cementowych o gra-
dacji umożliwiającej ich wykorzystywanie w miejsce kruszywa 
oraz w charakterze zarodków krystalizacji. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(86)921211 PCT/US92/10583 5(51)C07B 57/00 
C07D 403/14 
C07D 307/36 

(87)93 06 24 WO 93/12054 PCT Gazette nr 15/93 
(31)07/806.031 (32)911212 (33)US 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) MILLS Robert John 
(54) Krystalizacja izomerów optycznych antagoni-

stów leukotrienów 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są pewne sole antagonistów 

leukotrienów i zastosowanie pewnej aminy do wytwarzania tych 
soli jako sposobu selektywnej krystalizacji izomerów optycz-
nych opisanych tutaj antagonistów leukotrienów. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)921123 PCT/US92/10095 5(51)C07C2/56 
C07C2/58 
B01J 20/34 
B01J 38/48 
B01J 38/50 
B01J 38/52 

(87)93 05 27 WO 93/10065 PCT Gazette nr 13/93 
(31)07/796.940 (32)911122 (33)US 
(71) CATALYTICA,INC, Mountain View, US 
(72) COOPER Michael D., RAO Pradip, KING 

David L., LOPEZ Ronald R. 
(54) Sposób regeneracji pewnych kwaśnych katali-

zatorów konwersji węglowodorów przez 
ekstrakcję rozpuszczalnikową 

( 5 7 ) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu regeneracji kwaś-
nych katalizatorów konwersji węglowodoru, a szczególnie pewnych 
przejściowych tlenków glinu I zeolitów aktywowanych kwasami Le-
wisa (korzystnie BF3), które używano do alkilowania izoparafin 
olefinami. Sposób obejmuje usunięcie pewnej części produktu 
reakcji pozostałej i przylegającej do stałego katalizatora przez 
kontaktowanie z rozpuszczalnikiem w celu częściowego odzy-
skania początkowej aktywności katalizatora. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(86)930413 PCT/US93/03485 5(51)C07C209/02 
(87)93 12 09 WO 93/24443 PCT Gazette nr 29/93 
(31)887.981 (32)92 05 22 (33)US 
(71) MONSANTO COMPANY, StLouis, US 
(72) STERN Michael Keith, CHENG Brian 

Kai-Ming 
(54) Sposób wytwarzania N-alifatycznie podstawio-

nych P-fenylenodwuamin 
( 5 7 ) Ujawniono sposób wytwarzania prekursorów N-alifaty-

cznie podstawionych p-fenylenodwuamin, polegający na konta-
ktowaniu aminy alifatycznej lub podstawionej pochodnej aminy 
alifatycznej i nitrobenzenu w obecności odpowiedniego układu 
rozpuszczalników i poddawaniu reakcji aminy alifatycznej lub 
podstawionej pochodnej aminy alifatycznej i nitrobenzenu w obe-
cności odpowiedniej zasady i regulowanej ilości substancji proto-
nowej, w odpowiedniej temperaturze, w ograniczonej strefie 
reakcyjnej. Zgodnie z jedną postacią prekursory N-alifatycznie 
podstawionych p-fenylenodwuamin redukuje się do N-alifatycz-
nie podstawionych p-fenylenodwuamin, a N-alifatycznie pod-
stawione p-fenylenodwuaminy można redukcyjnie alkilować do 

N' - zalkilowanych, N-alrf etycznie podstawionych p-fenyleno-
dwuamin. Zgodnie z drugą postacią, prekursory podstawionych 
p-fenylenodwuamin redukcyjnie alkiluje się do N' -zalkilowa-
nych, N-alifatycznie podstawionych p-fenylenodwuamin. 

(67 zastrzeżeń) 

A1(86)921013 PCT/US92/08554 5(51)C07C239/00 
(87)93 05 13 WO 93/09088 PCT Gazette nr 12/93 
(31)07/784.949 (32)9110 30 (33)US 
(71) UNIVERSITY OF FLORIDA, Gainesville, 

US 
(72) BERGERON Raymond J. Jr. 
(54) Ulepszony sposób syntezy deferrioksaminy B, 

jej analogów i homologów 
( 5 7 ) Syntezę deferrioksaminy B, jej analogów i homologów 

rozpoczyna się od Ochronionej, N-chronionej hydroksylaminy, 
którą się N- alkiluje, otrzymując chronioną N-4-cyjanoalkilo-
hydroksylaminę, którą acyluje się odpowiednim bezwodnikiem. 
Uzyskiwany półkwasowy amid poddaje się serii wysokowydaj-
nych kondensacji i redukcji, w wyniku których uzyskuje się 
deferrioksaminę B z ogólną wysoką wydajnością. Alternatywnie, 
polieterowe analogi deferrioksaminy B można otrzymać przez 
reakcję aktywowanego polieteru z O-chronioną, N-chronioną 
hydroksylaminą i poddanie otrzymanego produktu serii podo-
bnych etapów. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(86)930218 PCT/CA93/00055 5(51)C07C319/24 
C07C323/12 

(87)94 01 06 WO 94/00427 PCT Gazette nr 02/94 
(31)2.072.763 (32)92 0629 (33)CA 
(75) CHAUDHRY Omar, Aylmer, CA 
(54) Proces przygotowywania dwusiarczków z tio-

alkoholi 
( 5 7 ) Proces utlenia tioalkohole na dwusiarczki używając se-

lenu w stanie wolnym jako katalizatora. Selen w stanie wolnym 
kompleksuje z tioalkoholem tworząc gatunek RSSe-, który jest 
szybko utleniany przez molekularny tlen dając dwusiarczek 
RSSR. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(86)930603 PCT/EP93/01406 5(51)C07D209/34 
A01N 43/38 

C07D 413/06 
C07D 401/06 
C07D 413/14 

(87)93 12 23 WO 93/25524 PCT Gazette nr 30/93 
(31)92109525.3 (32)92 06 05 (33)EP 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPU B.V., The Hague, NL 
(72) CURTZE Jürgen, ALBERT Guido 
(54) Grzybobójcze pochodne indolu 
( 5 7 ) Wynalazek ujawnia kompozycje grzybobójcze, które 

zawierają nośnik i jako substancję czynną, pochodne indolu o 
ogólnym wzorze (I), w którym R oznacza podstawioną grupę 
fenylową; R3 i R4 niezależnie oznaczają atom wodoru lub chlo-
rowca lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową, alkoksylo-
wą, cykloalkilową, fenylową lub fenoksyIową; R5 i R* niezależnie 
oznaczają atom wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę 
alkilową, alkoksylową, cykloalkilową, fenylową lub heterocykli-
lową lub R̂  i R razem z przegradzającym atomem azotu ozna-
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czają grupę heterocyklilową; i R7 oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową. Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwa-
rzania tych związków. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)930609 PCT/EP93/01466 5(51)C07D231/18 
A01N 43/56 

C07D 231/22 
C07D 231/32 
C07D401/12 

(87)93 12 23 WO 93/25535 PCT Gazette nr 30/93 
(31)9212 383.5 (32)920611 (33)GB 

92 24 280.9 921119 GB 
93 06180.2 93 03 25 GB 

(71) RHONE POULENC AGRICULTURE 
LTD., Ongar, GB 

(72) RAPHY Gilles, GINGELL MichaDl, 
HAWKINS David William, RICHARDS 
Raymond David 

(54) Chwastobójcze pirazolo-(tio)-karboksyamidy 
( 5 7 ) Opisano N-podstawione pochodne pirazolu o wzorze 1, 

w którym R1 oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową 
lub cykloalkilową, ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub 
benzylową, ewentualnie podstawioną grupę alkenylową lub alki-
nylową albo oznaczagrupę wybraną spośród grup -SO2NR61 R62, 
-SO2R

71-CONR^R , R̂  oznacza grupę-X-R , Fr oznacza atom 
wodoru, chlorowca, ewentualnie podstawioną grupę alkilową 
lub cykloalkilową, grupę cyjanową, nitrową, -S(O)mR , ewentu-
alnie podstawioną grupę fenylową lub grupę -CO2R8, R4 ozna-
cza ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub pirydylową, 
R5 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, Y oznacza atom 
tlenu lub siarki, R6 oznacza grupę alkilową lub chlorowcoalkilo-
wą, R61 i R62 niezależnie od siebie oznaczają grupę alkilową lub 
chlorowcoalkilową, R7 oznacza grupę alkilową lub chlorowco-
alkilową, R71 oznacza grupę alkilową, chlorowcoalkilową lub 
ewentualnie podstawioną grupę fenylową, R8 i R9 niezależnie 
od siebie oznaczają atom wodoru, grupę alkilową lub chlo-
rowcoalkilową, R oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
fenylową lub pirydylową albo oznacza ewentualnie podstawio-
ną grupę alkilową, alkenylową lub alkinylową, X oznacza atom 
tlenu, ugrupowanie -NR1 - lub -S(O)P-, R11 oznacza atom wodo-
ru, grupę alkilową lub chlorowcoalkilową; m oraz p niezależnie 
od siebie oznaczają 0, 1 lub 2. Opisano też chwastobójcze 
właściwości tych związków. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(86)930527 PCT/GB93/010955(51)C07D277/68 
A61K31/425 

(87)93 12 09 WO 93/24473 PCT Gazette nr 29/93 
(31)9211172.3 (32)9205 27 (33)GB 
(71) FISONS PLC, Ipswich, GB 
(72) BONNERT Roger Victor, BROWN Roger 

Charles, CHESHIRE David Ranulf, INCE 
Francis 

(54) 7-/2-aminoetylo/-benzotiazolony 
( 5 7 ) Ujawniono związki o wzorze (I), w którym X i Y niezależ-

nie oznaczają -S(O)n- lub -O-, n oznacza 0, 1 lub 2, p, q i r 
niezależnie oznaczają 2 lub 3, Z oznacza fenyl ewentualnie 
podstawiony halogenem, -OR1, -NO2 lub -N^R 3 albo 5- lub 
6-czlonową heterocykliczną grupę zawierającą N, O lub S, a R1, 
R2 i R3 niezależnie oznaczają wodór lub alkil Ci-e oraz ich 
farmaceutycznie dopuszczalne pochodne. Przedstawiono także 
sposoby ich wytwarzania oraz farmaceutyczne kompozycje i 
sposoby leczenia obejmujące ich zastosowanie. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)93 0511 PCT/US93/04438 5(51)C07D 471/04 
A61K31/535 
A61K31/435 

(87)931125 WO 93/23399 PCT Gazette nr 28/93 
(31)881.453 (32)920511 (33)US 
(71) MERCK & CO.INC, Rahway, US 
(72) GREENLEE William J., KIM Dooseop, 

MANTLO Nathan B., PATCHETT Arthur 
A., RIVERO Ralph A. 

(54) 6-amino-podstawione imidazo/4,5-b/pirydyny 
jako antagonisty angiotensyny 

( 5 7 ) Podstawione imidazo [4,5-b] pirydyny o wzorze struktu-
ralnym (I) są antagonistami angiotensyny II, przydatnymi w 
leczeniu nadciśnienia i zastoinowej niewydolności serca. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(86)921014 PCT/US92/08584 5(51)C07D487/14 
A61K31/50 

A61K31/415 
C07D 487/22 
C07D 487/14 
C07D 237:00 
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C07D 237:00 
C07D 235:00 

(87)93 04 29 WO 93/08193 PCT Gazette nr 11/93 
(31)3/277537 (32)911024 (33)JP 

3/323474 9112 07 JP 
4/95191 920415 JP 
4/216809 920814 JP 

(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalaraazoo, US 
(72) KOH Keiko, TANIGUCHI Mikio, ITOH 

Noriie, KUSHIDA Hiroshi, MORITA 
Osamu, YAMADA Hiroyoshi, MUNESADA 
Kiyotaka, TSUZUKI Kazuo, KUNIHARA 
Mineo, FUJITA Yoshiji 

(54) Pochodne imidazolu i zawierające je kompo-
zycje farmaceutyczne 

(57) Wynalazek niniejszy dostarcza nową pochodną imida-
zolu o wzorze chemicznym (I). Związki te są przydatne do 
zapobiegania lub leczenia nadciśnienia lub niewydolności krą-
żeniowej prawokomorowej serca, odznaczają się wysoką aktyw-
nością, szybkim działaniem po wstrzyknięciu dożylnym, dobrym 
wchłanianiem po podaniu doustnym, małą toksycznością i długo-
trwałym działaniem. Dostarczono również kompozycje farmaceu-
tyczne, które zawierają te związki. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(86)93 06 07 PCT/GB93/01206(51)C07D 498/047 
(87)93 12 23 WO 93/25557 PCT Gazette nr 30/93 
(31)9212379.3 (32)92 0611 (33)GB 

9222841.0 921031 GB 
9226061.1 921214 GB 
9226282.3 921217 GB 

(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 
GB 

(72) COOK Michael Allen, WILKINS Robert 
Bennett 

(54) Nowy sposób 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwa-

su klawulanowego lub jego farmaceutycznie dopuszczalnych 
soli i estrów, w którym jako produkt pośredni stosuje się aminę 
o wzorze (II), tworząc kwas klawulanowy, R1, R2 i R3 dobrane są 
z różnych atomów i grup podstawników. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(86)930526 PCT/US93/04976 5(51)C07F9/38 
A61K31/66 
C07F9/553 

C07F9/6506 
C07F9/6512 

(87)93 12 09 WO 93/24495 PCT Gazette nr 29/93 
(31)07/890.885 

07/890.886 
07/891.309 
07/891.355 
07/891.487 
07/891.490 
08/055.809 

(32)9205 29 
9205 29 
9205 29 
92 05 29 
92 05 29 
92 05 29 
93 05 07 

(33)US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 

(71) PROCTER & GAMBLE 
PHARMACEUnCALAING, Norwich, US 

(72) DANSEREAU Susan Mary, EBETINO 
Frank Hailock, BAYLESS Allan Vincent 

(54) Nowe związki fosfonosulfonianowe, środki 
farmaceutyczne i sposoby leczenia nieprawid-
łowego metabolizmu wapnia i fosforanów 

(57) Wynalazek dotyczy fosfonosutfonianów i ich farmaceu-
tycznie dopuszczalnych soli i estrów o poniższej budowie przed-
stawionej wzorem (I). 

Ponadto wynalazek dotyczy środków farmaceutycznych 
zawierających bezpieczną i skuteczną ilość związku według niniej-
szego wynalazku i farmaceutycznie dopuszczalne zarobki. 

Wreszcie niniejszy wynalazek dotyczy sposobów lecze-
nia o profilaktyki patologicznych stanów charakteryzujących się 
nieprawidłowym metabolizmem wapnia i fosforanów u ludzi i 
innych ssaków, w tym leczenia i profilaktyki osteoporozy i zapa-
lenia stawów, a zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów i 
zapalenia kości i stawów. Ten sposób polega na podawaniu 
człowiekowi lub innemu ssakowi potrzebującemu takiej kuracji 
bezpiecznej i skutecznej ilości związku lub środka według ni-
niejszego wynalazku. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(86)930107 PCT/DK93/00006 5(51)C07K7/10 
C12N15/15 
A61K37/64 

(87)93 07 22 WO 93/14123 PCT Gazette nr 18/93 
(31)PCT/DK92/00003 (32)92 0107 (33) WO 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) NORRIS Fanny, NORRIS Kjeld, BJřRN 

SŘren Erik, PETERSEN Lars Christian, 
OLSEN Ole Hvilsted, FOSTER Donald 
Cameron, SPRECHER Cindy Ann 

(54) Nowy ludzki inhibitor proteazy typu Kunitza 
i jego odmiany 

(57) Ludzki inhibitor proteazy typu Kunitza obejmuje nastę
pującą sekwencję aminokwasową: Leu Pro Asn Val Cys Ala Phe 
Pro Met Glu Lys Gly Pro Cys Gin Thr Tyr Met Thr Arg Trp Phe 
Phe Asn Phe Glu Thr Gly Giu Cys Glu Leu Phe Ala Tyr Gly Gly 
Cys Gly Gly Asn Ser Asn Asn Phe Leu Arg Lys Glu Lys Cys Glu 
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Lys Phe Cys Lys Phe Thr (SEQ ID No. 1) lub jego odmiana o 
właściwościach inhibitora proteazy. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(86)930414 PCT/US93/03388 5(51)C07K7/34 
A61K37/43 

(87)9312 23 WO 93/25579 PCT Gazette nr 30/93 
(31)07/899.073 (32)92 0615 (33)US 
(71) PFIZER INC., New York, US 
(72) ANDREWS Glenn G, DAUMY Gaston O., 

FRANCOEUR Michael L., LARSON Eric R. 
(54) Pochodne peptydu glukagono-podobnego i 

insulinotropiny 
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne glukagono-po

dobnego peptydu 1 (GLP-1), GLP-1 o skróconym łańcuchu, 
insulinotropiny i insulinotropiny o skróconym łańcuchu o warto
ści liczby pi wynoszącej około 4.0 lub niższej, bądź o wartości 
pi wynoszącej około 7.0 lub wyższej. Pochodne GLP-1, GLP-1 
o skróconym łańcuchu, insulinotropiny i insulinotropiny o skró
conym łańcuchu, objęte zakresem wynalazku, są szczególnie 
przydatne do podawania ssakom na drodze jontoforezy. Przed
miotem wynalazku są również sposoby wzmacniania działania 
insuliny u ssaków przez podawanie powyższych pochodnych, 
a ponadto środki farmaceutyczne zawierające powyższe po
chodne. 

Wynalazkiem są również objęte nowe zastosowania 
niektórych znanych pochodnych insulinotropiny i insulinotropi
ny o skróconym łańcuchu do wzmacniania w organizmach 
ssaków działania insuliny poprzez podawanie tych pochodnych 
drogą jontoforezy. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(86)921113 PCT/US92/09792 5(51)C07K 13/00 
C12N15/18 

C12N1/21 
C12N15/67 

(87)93 05 27 WO 93/10150 PCT Gazette nr 13/93 
(31)792.492 (32)911114 (33)US 
(71)REGENERON 

PHARMACEUTICALSJNC, Tanytown, US 
AMGEN, INC., Thousand Oaks, US 

(72) SQUINTO Stephen P., IP Nancy, GIES 
David, YANCOPOULOS George D., HU 
Shaw-Fen Sylvia 

(54) Ekspresja czynników neurotrofowych przy 
użyciu heterologicznych obszarów prepro 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy chimerycznych protein pre
pro lub peptydów prepro obejmujących czynniki neurotrofowe, 
oraz zastosowania takich prekursorów oraz ich sekwencji kwa
sów nukleinowych do wytwarzania protein lub peptydów, które 
mają jedną lub więcej biologicznych czynności neurotrofiny. 
Chimeryczne cząsteczki prepro według niniejszego wynalazku 
zawierają heterologiczny obszar prepro uległy fuzji do sekwen
cji dojrzałej neurotrofiny lub jej biologicznie czynnej części lub 
pochodnej. 

Dojrzale sekwencje neurotrofiny, które można stosować 
według ninijszego wynalzku należą do rodziny NGF/BDNF homo
logicznych cząsteczek zawierającej, lecz nie ograniczonej, do 
NGF, BDNF, NT-3 oraz NT-4. 

Podobnie obszary prepro można uzyskać z cząsteczek 
neurotrofinowych z rodziny NGF/BDNF zawierającej, lecz nie 
ograniczonej do NGF, BDNF, NT-3 oraz NT-4. 

(50 zastrzeżeń) 

A1(86)921112 PCT/US92/09651 5(51)C08G0/00 
A61K31/79 

A61B 5/0402 
(87)93 05 27 WO 93/10163 PCT Gazette nr 13/93 
(31)790.968 (32)911112 (33)US 
(71) NEPERA,ING, Harriman, US 
(72) FOX Adrien S., CZAP Christine A., WISER 

Robin R. 
(54) Hydrożele przyczepne o przedłużonej trwało» 

ści użytecznej i sposób ich wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy niekleistego, przyczepnego żelu hy-

drofilowego, zawierającego wodną mieszaninę sieciowalnego 
za pomocą promieniowania polimeru rozpuszczalnego w wo-
dzie, co najmniej jeden środek utrzymyjący wilgoć, skutecznie 
poprawiający charakterystykę zatrzymywania wilgoci żelu i któ-
ry hamuje zdolność energii promienistej do sieciowania polime-
ru rozpuszczalnego w wodzie, środek farmakologicznie czynny 
oraz promotor sieciowania skuteczny do przeciwdziałania ha-
mującemu sieciowanie wpływowi środka utrzymującego wilgoć. 
Wodną mieszaninę poddaje się ekspozycji na działanie energii 
promienistej, skutecznej do uzyskania niekleistego, przycze-
pnego, spójnego, jednorodnego żelu hydroftlowego o przedłu-
żonej trwałości użytecznej. Żele mogą być przetwarzane na 
plastry do długotrwałego stosowania środka farmakologicznie 
czynnego przez pacjenta. 

(61 zastrzeżeń) 

A1(86)930609 PCT/CA93/00245 5(51)C08J 11/06 
C08J5/04 

B29B17/00 
(87)9312 23 WO 93/25609 PCT Gazette nr 30/93 
(31)895.616 (32)9206 09 (33)US 
(75) BAKER Richard D., Stouffville, CA 
(54) Produkt zawierający wtórnie wykorzystywaną 

żywicę wzmocnioną włóknami oraz sposób i 
urządzenie 

(57) Przedstawiony jest produkt zawierający wtórnie wyko-
rzystywaną żywicę wzmocnioną włóknami, posiadający suchą 
mieszaninę pewnej ilości wtórnie wykorzystywanego materiału 
z żywicy wzmocnionej włóknami, wymieszanego na sucho z 
pewną ilością ziarnistego kruszywa, przy czym ta sucha miesza-
nina jest łączona z płynnym spoiwem, z którym żywica wzmoc-
niona włóknami i ziarniste kruszywo zostają wymieszane. Spoiwo 
jest wybierane spośród materiałów mających początkowo stan 
plastyczny, a materiały spoiwa są potem uiwardzalne w twardą 
masę. Przedstawiony jest także sposób wytwarzania takiego pro-
duktu zawierającego żywicę wzmocnioną włóknami i urządzenie 
do wytwarzania takiego produktu zawierającego żywicę wzmoc-
nioną włóknami. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(86)930527 PCT/SE93/00473 5(51)C09J 161/00 
C08G12/00 

(87)93 12 09 WO 93/24582 PCT Gazette nr 29/93 
(31)9201731-8 (32)92 0604 (33)SE 
(71) CASCO NOBEL AB, Stockholm, SE 
(72)LINDH Ingvar 
(54) Sposób klejenia wyrobów drewnopochodnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób klejenia wyrobów 

drewnopochodnych przy pomocy klejów opartych na żywicy 
aminowej. Sposobem tym żywicę aminową utwardza się kom-
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pozycją utwardzającą, zawierającą sole alkiloaminy wybrane z 
grupy składającej się z następujących związków: ł-feN [ (CH^nNH 
]m x IX, gdzie n = 2-5, m = 1-3, I = 1-4, a X oznacza kwas 
organiczny lub nieorganiczny, związku o wzorze (I), gdzie R = H 
lub CHzCH2NH2,X oznacza wyżej wymieniony kwas, al -1-3 oraz 
CH2CH2 (NHCH2CH2CH2NH2)2 x IX, gdzie I = 1 -4, a X ma wyżej 
podane znaczenie. Wynalazek dotyczy też kompozycji utwardza-
jącej do żywicy aminowej, która to kompozycja zawiera wyżej 
wymienione sole alkiloamin, Korzystnymi solami alkiloamin są 
dichlorowodorek etylenodiaminy i diamidosulfonian etylenodia-
miny. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(86)930629 PCT/EP93/01669 5(51)C10L1/14 
C10M 145/02 

(87)94 0106 WO 94/00535 PCT Gazette nr 02/94 
(31)9213854.4 (32)92 06 30 (33)GB 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Florham Park, US 
(72) BROWN Gerald Ivan, DAVIES Brian 

William, GOBERDHAN Dhanesh Gordon, 
MORE Iain 

(54) Dodatki i kompozycje paliwowe 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dodatek poprawiający wła-

ściwości płynięcia na zimno ropy naftowej, oleju smarowego lub 
oleju napędowego, który stanowi jeden lub większa liczba roz-
puszczalnych w oleju kopolimerów etylenu i nienasyconego 
monomeru o ogólnym wzorze (I), w którym Ra oznacza atom 
wodoru lub metyl, R5 oznacza grupę -OOCR8, w której R8 

oznacza atom wodoru, ugrupowanie mrówczanu albo prosto-
łańcuchowy lub rozgałęziony C1-C28-, częściej C1-C17-, a korzy-
stnie Ci-C8-alkil, względnie R5 oznacza grupę -COOR8, w której 
R8 ma wyżej podane znaczenie lecz nie oznacza atomu wodoru, 
a R7 oznacza atom wodoru lub wyżej zdefiniowaną grupę -CO-
OR8 oraz w którym (i) gdy występuje więcej niż jeden kopolimer, 
średnia arytmetyczna zawartości tego nienasyconego monome-
ru w kopolimerach wynosi poniżej 11% molowych i (ii) gdy 
występuje jeden kopolimer, zawartość tego nienasyconego mo-
nomeru w kopolimerze wynosi 6,5-10% molowych. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(86)930604 PCT/US93/05221 5(51)CllD3/37 
C11D 3/00 
C11D 3/12 

(87)9312 23 WO 93/25652 PCT Gazette nr 30/93 
(31)92201649.8 (32)92 06 06 (33)EP 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) JONES Roger Jeffery, SURUTZIDIS 

Athanasios, BROECKX Walter, FISK 
Andrew Albon 

(54) Stabilne ciekłe środki detergentowe o regulo-
wanej pienistości 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek przeciwpieniący 
do stosowania w ciekłym środku detergentowym, zawierający 

silikonowy związek przeciwpieniący, roztwór zawierający śro-
dek powierzchniowo czynny i dodatek stabilizujący w postaci 
cząstek. Wynalazek dotyczy również środków detergentowych 
zawierających taki środek przeciwpieniący. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)930107 PCT/US93/00185 5(51)CllD3/39 
(87)93 07 22 WO 93/14183 PCT Gazette nr 18/93 
(31)07/819.050 (32)92 0110 (33)US 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) ROSELLE Brian Joseph, SPECKMAN 

Donald Thomas 
(54) Bezbarwne środki detergentowe o zwiększo-

nej stabilności 
(57) Przedmiotem wynalazku są stabilne środki detergento-

we zawierające anionowy i/lub niejonowy środek powierzchnio-
wo czynny, tlenowy środek wybielający i środek kompleksujący 
metal. Środki nie zmieniają zabarwienia z czasem i w ostrych 
warunkach temperaturowych. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(86)930519 PCT/GB93/01022 5(51)C11D 17/00 
C11D 3/39 

C11D 11/00 
(87)93 12 09 WO 93/24604 PCT Gazette nr 29/93 
(31)9211373.7 (32)9205 29 (33)GB 

9213342.0 92 06 24 GB 
(71) BP CHEMICALS LIMITED, London, GB 
(72) LOVE Barry Neil, YOUNG Colin 
(54) Aktywne rdzenie otoczkowane w sposób umo-

żliwiający ich uwalnianie się 
(57) Wynalazek dotyczy otoczkowanego aktywnego rdze-

nia, złożonego z wybielacza i/lub aktywtora wybielacza, oto-
czkowanego w sposób umożliwiający jego uwalnianie powłoką 
złożoną z co najmniej jednej soli kwasu nieorganicznego z 
metalem, przy czym wspomniana sól jest rozpuszczalna w śro-
dowisku wodnym tak, że po skontaktowaniu się otoczkowanego 
rdzenia ze środowiskiem wodnym zostaje on uwolniony do 
wspomnianego środowiska wodnego. 

Jest on pokryty powłoką wstępną złożoną z węglanu lub 
wodorowęglanu metalu alkalicznego oraz powłoką ostateczną 
złożoną z soli kwasu nieorganicznego z metalem. 

Metoda powlekania umożliwia regulację aktywności wy-
bielacza lub aktywatora wybielacza o minimalizuje uszkodzenie 
barwnika lub tworzenie punktów odbarwionych w pranych tka-
ninach. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(86)930529 PCT/EP93/01401 5(51)C12M 1/00 
B01L11/00 

(87)9312 23 WO 93/25657 PCT Gazette nr 30/93 
(31)M 192 A 001417 (32)92 0609 (33)IT 
(71) SNAMPROGETTIBIOTECNOLOGIE 

S.P.A, Vibo Valentia, IT 
TECNOGEN S.C.P.A, Piana di Monte 
Veran, IT 

(72) CASSANI Giovanni Rodolfo, LANI Marina 
Barbara 
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(54) Zakład przemysłowy z przewoźnych modułów 
do opracowania i produkcji wyrobów biote-
chnologicznych na skalę półtechniczną 

( 5 7 ) Zakład przemysłowy jest złożony z przewoźnych modu-
łów i służy do opracowania i produkcji wyrobów biotechnologi-
cznych na skalę półtechniczną. 

W jego skład wchodzi wyposażenie do wytwarzania, 
rozdzielania, oczyszczania i obróbki wykańczającej tych wyro-
bów oraz sprzęt pomocniczy. W skład zakładu przemysłowego 
(1) wchodzą przynajmniej dwa przewoźne moduły (2; 3; 4; 5; 8), 
nadające się do połączenia między sobą i scalenia W skład 
każdego z przewoźnych modułów (2; 3; 4; 5; 8) wchodzi prze-
mieszczalny kontener (6). Przynajmniej jeden z przemieszczai-
nych kontenerów (6) zaopatrzony jest w odpowiednio dobrany 
własny zestaw sprzętu. Przynajmniej jeden z przemieszczainych 
kontenerów zapewnia środowisko aseptyczne. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(86)930526 PCT/US93/04986 5(51)C12N7/00 
C12N7/02 
C12N7/04 

(87)93 12 09 WO 93/24616 PCT Gazette nr 29/93 
(31)893.295 (32)92 06 04 (33)US 

894.039 9206 04 US 
(71) MERCK & CO.,ING, Rahway, US 
(72) PROVOST Philip J., KRÄH David L., 

FRIEDMANN Paul A. 
(54) Sposób wytwarzania szczepionki zawierającej 

atenuowanego wirusa ospy wietrznej i półpa-
śca 

( 5 7 ) Opisano sposób wytwarzania żywej, zawierającej ate-
nuowanego wirusa ospy wietrznej i półpaśca, szczepionki z 
podwyższoną wydajnością VZV. Nowy sposób czyni bardziej 
realną masową produkcję żywej szczepionki zawierającej VZV. 

Oprócz tego, zoptymalizowane warunki monowarstwowej ho-
dowłi komórek umożliwiają zaproponowanie sposobu maksy-
malizacji gęstości komórek w monowarstwie, co jest użyteczne 
w przypadku powiększania produkcji szczepionki zawierającej 
wirusa. Zgodnie z tym sposobem, uzyskuje się rutynowo, w 
typowych naczyniach używanych do hodowli komórek, gęstość 
komórek sięgającą 500000 komórek/cm2. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(86)930119 PCT/US93/00558 5(51)C12N 15/00 
C12N15/12 
C12N15/63 
A01H1/00 
A01H5/00 

(87)93 08 05 WO 93/15192 PCT Gazette nr 19/93 
(31)826.925 (32)92 0124 (33)US 
(71) FMC CORPORATION, Philadelphia, US 

NPS PHARMACEUnCALS^C, Salt 
Lake City, US 

(72) KRAPCHO Karen Joanne, JACKSON John 
Randolph Hunter, JOHNSON Janice Helen, 
DELMAR Eric George 

(54) Peptydy skuteczne owadobójczo 
(57) Wynalazek ten dostarcza rodzinę peptydów skutecz-

nych owadobójczo, które można wyizolować z jadu pająka 
Tegenaria, DNA kodujące takie peptydy skuteczne owa-

dobójczo i metody zwalczania szkodników należących do bez-
kręgowców. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(86)930617 PCT/GB93/01283 5(51)C12N 15/56 
C12N9/24 

A23K1/165 
A21D8/04 
D21C9/10 

(87)93 12 23 WO 93/25693 PCT Gazette nr 30/93 
(31)PL2985 (32)92 0617 (33) AU 
(75) HAZŁEWOOD Geoffrey Peter, Newmarket, 

GB 
GILBERT Harry John, Gateshead, GB 

(54) Zrekombinowane ksylanazy 
( 5 7 ) Zrekombinowane ksylanazy otrzymuje się z grzybów 

beztlenowych, szczególnie Neocallimastix patriciarum. 
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Enzymy są w wysokim stopniu specyficzne wobec ksy-
lanów i posiadają wartość przemysłową, szczególnie w przemy-
śle celulozowo-papierniczym. Preferowane są pewne skrócone 
formy enzymów, oraz enzymy kodowane przez skrócone se-
kwencje DNA, z powodu ich wysokich poziomów ekspresji. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(86)930611 PCT/EP93/01483 5(51)C23C4/04 
C23C4/02 

(87)94 0106 WO 94/00616 PCT Gazette nr 02/94 
(31)P 42 20 063.6 (32)920619 (33)DE 
(71) THYSSEN GUSS AG, Essen, DE 

THYSSEN STAHL AG, Duisburg, DE 
(72) HÄUSER Bodo, HEESEN Wilhelm, 

HERMSEN Johannes 
(54) Sposób wytwarzania warstwy ochronnej ścia-

nek metalowych stykających się z gorącymi 
gazami, zwłaszcza gazami spalinowymi 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania warstwy ochron-
nej dla stykających się z gorącymi gazami, zwłaszcza gazami 
spalinowymi i poddawanych temperaturom z wstępnie zadane-
go zakresu metalowych i wykonanych z wstępnie wybranego 
materiału podłoża ścianek układów spalania, wymienników cie-
pła lub podobnych urządzeń, w którym nakłada się za pomocą 
technologii natryskiwania plazmowego na wstępnie oczyszczo-
ną metalową ściankę dla utworzenia warstwy ochronnej, pro-
szek metalu, węglików, tlenków spiekanych lub krzemków lub 
ich mieszanin. Sposób polega na tym, że a) bruzdkuje się 
powierzchnię zewnętrzną ścianki; b) materiał podłoża ściany 
aktywizuje się; c) bezpośrednio w końcu, w temperaturze oto-
czenia nanosi się proszek metodą natryskiwania plazmowego 
w warunkach atmosferycznych, przy czym warstwa proszku ma 
odpowiedni skład i grubość od 0,1 do 0,5 mm. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(86)930601 PCT/JP93/00739 5(51)C30B 29/20 
C01F7/44 

(87)93 12 09 WO 93/24682 PCT Gazette nr 29/93 
(31)4/168385 (32)92 0602 (33)JP 

4/314052 921028 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 

LIMITED, Osaka, JP 
(72) MOHRI Masahide, UCHIDA Yoshio, 

SAWABE Yoshinari, WATANABE Hisashi 
(54) a-tlenek glinowy 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest a-tlenek glinowy składają-

cy się z cząstek monokrystalicznych a-tlenku glinowego, które 
są jednorodne, nie zawierają kryształów zarodkowych wewnątrz 
cząstek, mają kształt okta lub wyżej poliedryczny, mają stosunek 
D/H od 0,5 do 3,0, w którym D oznacza maksymalną średnicę 
cząstki równoległą do heksagonalnej płaszczyzny sieciowej he-
ksagonalnie ściśle upakowanej sieci tych cząstek, a H oznacza 
średnicę prostopadłą do sieciowej płaszczyzny heksagonalnej, 
i a-tlenek glinowy ma liczbowo średnią średnicę cząstek od 0,1 
do 5 firn i wąski rozkład wielkości cząstek. a-Tlenek glinowy 
według tego wynalazku zawiera cząstki monokrystalicznea-tlenku 
glinowego o prawie kulistym kształcie i jednolitej strukturze i 
wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Ma on duże zastosowanie 
przemysłowe jako materiał ścierny, surowiec do spieków, materiał 
rozpylania plazmowego, wypełniacz, materiał do monokryształów, 
surowiec do nośników katalizatorów, surowiec do substancji fluo-
rescencyjnych, surowiec do kapsułkowania, surowiec do filtrów 
ceramicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(86)930601 PCT/JP93/00737 5(51)C30B 29/20 
C01F7/44 

(87)93 12 09 WO 93/24680 PCT Gazette nr 29/93 
(31)4/168385 (32)9206 02 (33)JP 

4/314052 9210 28 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 

LIMITED, Osaka, JP 
(72) MOHRI Masahide, UCHIDA Yoshio, 

SAWABE Yoshinari, WATANABE Hisashi 
(54) Sposób wytwarzania a-tlenku glinowego 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania a-tien-

ku glinowego zawierającego monokrystaliczne cząstki a-Uenku 
glinowego, charakteryzujący się tym, że przejściowy tlenek glino-
wy i/albo surowy materiał tlenku glinowego zdolny do przekształ-
cenia w przejściowy tlenek glinowy przez ogrzewanie, kalcynuje 
się w atmosferze zawierającej przynajmniej 1% objętościowy chlo-
rowodoru, w temperaturze nie niższej niż 600°C do 1400°C, a 
jeszcze lepiej od 800 do 1200°C. 

Jako surowy materiał zdolny do przekształcenia w przej-
ściowy tlenek glinowy przez ogrzewanie używa się wodorotle-
nek glinowy, ałun, siarczan glinowy i tak dalej. a-Tlenek glinowy 
zawiera oktaedryczne lub wyżej poliedryczne monokrystaliczne 
cząstki a-tlenku glinowego, które mają wysoką czystość tlenku 
glinowego powyżej danego poziomu, są drobne i jednorodne, 
mają wąski rozkład wielkości cząstek, nie są cząstkami zaglo-
meryzowanymi i mogą być otrzymane z surowych materiałów 
różnego rodzaju, czystości, kształtów, wymiarów i różnych skła-
dach. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(86)930601 PCT/JP93/00738 5(51)C30B 29/20 
C01F 7/44 

(87)93 12 09 WO 93/24681 PCT Gazette nr 29/93 
(31)4/168385 (32)92 06 02 (33)JP 

4/314052 921028 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 

LIMITED, Osaka, JP 
(72) MOHRI Masahide, UCHIDA Yoshio, 

S AWABE Yoshinari, WATANABE Hisashi 
(54) a-tlenek glinowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest a-tlenek glinowy składają

cy się z cząstek monokrystalicznych a-tlenku glinowego, które 
są jednorodne, nie zawierają kryształów zarodkowych wewnątrz 
cząstek, mają kształt okta- lub wyżej poliedryczny, mają stosu
nek D/H od 0,5 do 3,0, w którym D oznacza maksymalną 
średnicę cząstki równoległą do heksagonalnej płaszczyzny sie
ciowej heksagonalnie ściśle upakowanej sieci tych cząstek, a H 
oznacza średnicę prostopadłą do sieciowej płaszczyzny heksa
gonalnej, mają liczbowo średnią średnicę cząstek większą niż 
5ftm i nie większą niż 30/*m, mają zawartość sodu mniejszą niż 
0,05% wagowych licząc na NasO i mają czystość tlenku glino
wego nie mniejszą niż 99,9% wagowych. a-Tlenek glinowy w 
formie proszku zawiera monokrystaliczne cząstki a-tlenku glino
wego o wysokiej czystości, dokładny i jednolity skład, wąski 
rozkład wielkości cząstek i kształt okta- lub wyżej poliedryczny, 
które nie są algomeratami. a-Tlenek glinowy według tego wyna
lazku jest użyteczny jako materiał ścierny, surowiec do spieków, 
surowiec do kapsułkowania, surowiec do filtrów ceramicznych i 
tak dalej, dzięki jego wysokiej czystości, szczególnie użyteczny 
jako surowiec do monokryształów, na przykład, itrowo glinowe
go granatu (YAG), szafiru, rubinu i tak dalej i jako surowiec do 
spieków o wysokiej czystości. 

(5 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(86)930618 PCT/DE93/00541 5(51)E01B9/28 
(87)93 12 23 WO 93/25757 PCT Gazette nr 30/93 
(31)P42 20112.8 (32)920618 (33)DE 
(71) HARMS & HAFFKE GMBH & CO, 

Lüneburg, DE 
(72) BONEWITZ Wilfried 
(54) Układ mocowania szyny z elementem spręży-

stym ze sztucznego tworzywa 
(57) Element mocowania szyny ma,mocujący wkręt (3) prze-

chodzący przez sprężystą łapkę (5) do podkładu (6), w którym 
jest zamocowany. Sprężysta łapka wykonana jest z elastyczne-
go materiału i ma nosek, który dociska stopkę szyny. Sprężysta 
łapka może być wykonana z termoplastycznego poliuretanu. 
Zmniejszając grubość poszczególnych części sprężystej łapki 
można regulować elastyczność zamocowania szyny oraz wiel-
kość siły wywieranej na stopkę szyny w połączeniu z reakcją 
znajdującej się pod szyną podkładki. Może być również stoso-
wana opora, która wraz z innymi elementami zamocowania 
usztywnia połączenie oraz jeśli potrzeba zabezpiecza przed 
przesuwaniem się szyny. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(86)930513 PCT/DE93/00430 5(51)E01B9/28 
E01B9/10 

(87)93 11 25 WO 93/23623 PCT Gazette nr 28/93 
(31)P 42 16 015.4 (32)92 05 13 (33)DE 

P 42 20112.8 92 0618 DE 
(71) HARMS & HAFFKE GMBH & CO., 

Lüneburg, DE 
(72) BONEWITZ Wilfried 
(54) Układ mocowania szyn do podkładów torowi-

ska 
(57) Wynalazek dotyczy układu mocowania szyny (2) do 

podkładów torowiska, w którym trzpień (9) jest zakotwiony od 

dołu w podkładzie (4), a od góry utrzymuje elastycznie odizolo-
waną od podkladu podkładką stopkę szyny (2) poprzez klinowy 
zacisk (8) wykonany z tworzywa sztucznego i zaopatrzony w 
otwór, przez który przechodzi trzpień. Otwór ten utworzony jest 
z dwóch otworów (12) wzajemnie się przenikających i powodu-
jących zwężenie powstałego otworu w miejscach przenikania. 
W innym wykonaniu grubość ścian zacisku klinowego poniżej 
noska (15) jest taka sama z obydwu jego stron. Część ta w 
pozycji wstępnego montażu wystaje ponad szynę. W innym 
wykonaniu podkład ma tuleję dla klinowego zacisku (8), który w 
pozycji wstępnego montażu jest odchylany na zewnątrz w sto-
sunku do zamocowania szyny. Wszystkie wykonania wynalazku 
umożliwiają stworzenie układu, w którym elementy mocujące 
szynę są wstępnie zamontowane na podkładach i nie muszą być 
demontowane lub wyjmowane podczas montażu toru lub szyny. 
Klinowe zaciski są korzystnie wykonane z odpornych na niskie 
temperatury wysokomodułowych termoplastycznych poliureta-
nów, z których wykonuje się klinowe elementy mocujące stopkę 
szyny. W rezultacie zamocowane zawierające klinowy zacisk, 
tuleję i/lub warstwy pośrednie mocujące stopkę szyny, jest 
elastyczne, a poszczególne jego części ściśle przylegają i sta-
nowią sprężyste zamocowanie szyny do podkładu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(86)930608 PCT/AT93/00097 5(51)E02D 7/16 
(87)93 12 23 WO 93/25765 PCT Gazette nr 30/93 
(31)A 1189/92 (32)92 0610 (33)AT 
(71) ELIN ENERGIEVERSORGUNG 

GESELLSCHAFT M.B.H., Wien, AT 
(72) PACH Karl 
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(54) Urządzenie do wbijania podbudowy dla słupa 
(57) Ujawniono urządzenie do wbijania podbudowy dla słu-

pa, które ogranicza czas jałowy pomiędzy przebiegami wbija-
nia. Na podłożu z tiucznia (1) ułożony jest tor (2), po którym 
może poruszać się samojezdny pojazd dwukierunkowy (3). 
Pojazd dwukierunkowy (3) ma nadwozie (4) obracalne o kąt 
360° względem podwozia (5). 

Na nadwoziu (4) umieszczona jest kabina obsługi (6), 
przeciwwaga (7) oraz ramię podnośne (8). 

Przy swobodnym końcu ramienia podnośnego (8) znaj-
duje się zespół obrotowo-wychylny (9). W zespole prowadzą-
cym (10) osadzona jest prowadnica (11) z młotem kafara (12). 
W położeniu roboczym prowadnica (11) ustawiona jest piono-
wo, a nadwozie (4) obrócone jest o kąt 90° względem kierunku 
szyn. 

Po zakończeniu przebiegu wbijania prowadnica (11) 
zostaje zaciśnięta przez zespół prowadzący (10) mniej więcej 
pośrodku i zostaje obrócona za pomocą zespołu obrotowo-wy-
chylnego (9). 

Za pomocą ramienia podnośnego (8) młot (12) zostaje 
nałożony na prowadnicę (11). W ten sposób urządzenie może 
przejechać do następnego miejsca wbijania. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(86)930519 PCT/FR93/00488 5(51)E04F 11/02 
(87)93 11 25 WO 93/23635 PCT Gazette nr 28/93 
(31)92/06170 (32)92 05 21 (33)FR 
(75) ELENA Paul Philemon, Draguignan, FR 
(54) Schody z belką biegową lub bez belki biego-

wej o systemie modułowym 
( 5 7 ) Schody charakteryzują się tym, że posiadają podpory 

lub więzadła (4). Wymienione podpory lub więzadła przechodzą 
przez stopnie poprzez otwory. 

Słupy (3B) przechodzą przez stopnie (16) poprzez otwo-
ry wykonane w wymienionych stopniach. 

Górny kraniec podpór lub więzadeł (4) posiada nacię-
cie, które pozwala na umieszczenie usztywniacza (1), na którym 
umocowywuje się okrakiem podłużnicę (2) mającą formę odwró-
conego U o zaokrąglonych brzegach. 

Całość tych modułów będzie umocowana za pomocą 
elementów zamocowania. 

Stopnie (16) opierają się na klinach (6 lub 7), które są 
wprowadzone wewnątrz otworówwykonanych w podporach lub 
więzadłach (4), jak również w słupach (3B). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(86)921023 PCT/US92/09221 5(51)E06B 9/00 
(87)93 04 29 WO 93/08361 PCT Gazette nr 11/93 
(31)784.171 (32)9110 25 (33)US 
(71) FIREXX CORPORATION, Riyadh, SA 
(72) ALHAMAD Shaikh Ghaleb Mohammad 

Yassin 
(54) Poduszka przeciwwybuchowa i sposób jej uży-

cia 
(57) Poduszka (6,7) przeciwwybuchowa o dużej skuteczno-

ści, złożona jest z wielowarstwowych arkuszy rozciąganej siatki 
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metalowej rozdzielonych przez warstwę rdzeniową z materiału 
porowatego, na przykład włókna szklanego, waty bawełnianej 
lub zestawu miniaturowych kulek ukształtowanych z rozciąga-
nej siatki metalowej. 

Po nałożeniu na ścianę lub inny element budynku war-
stwowa poduszka skutecznie rozprasza fale uderzeniowe i efe-
kty termiczne bliskiej eksplozji bomby. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (86)9212 08 PCT/GB92/02273 5(51)E21D 21/00 
(87)93 06 24 WO 93/12324 PCT Gazette nr 15/93 
(31)9126992.8 (32)911219 (33)GB 
(71) BRIDON PLC, Doncaster, GB 
(72) ASHMORE Peter Stuart 
(54) Podatna śruba stropowa 
( 5 7 ) Końcówka (1) przenosząca obciążenie łączy się z czę-

ścią końcową liny (3) składającej się z wielu splotów biegnących 
spiralnie wokół środkowej przestrzeni pustej. 

Końcówka (1) posiada gwint zewnętrzny (16) przeznaczo-
ny do naprężania oraz wewnętrzny otwór (11) połączony ze środ-
kową przestrzenią pustą dla umożliwienia wtryskiwania płynnej 
zaprawy. 

(18 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(86)930615 PCT/NL93/00130 5(51)G01D 5/249 
F15B15/28 

(87)93 12 23 WO 93/25865 PCT Gazette nr 30/93 
(31)9201059 (32)92 0615 (33)NL 
(71) BOOTSMAN HOLDING B.V., Hoofddorp, 

NL 
(72) OOSTERWIJK Alexander, BOOTSMAN 

Gerrit 
(54) Układ detekcji położenia 
( 5 7 ) Ujawniono układ detekcji położenia ciała, posiadający 

szereg znaków (7) wykonanych w danej odległości wzajemnej 

od siebie i jednostkę analizującą (8), która jest ruchoma wzglę-
dem wymienionego szeregu znaków (7). 

Szereg znaków lub jednostka analizująca są dołączone 
do ciała, a znaki (7) są wykonane w różnych grupach o uprze-
dnio określonej liczbie sąsiednich znaków w szeregu, przy czym 
znaki (7) w grupie są zawsze wykonane w sekwencji tak, że 
wymieniona sekwencja należy tylko do jednej grupy. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(86)930604 PCT/GB93/01191 5(51)G01N33/50 
G01N 33/49 

(87)9312 23 WO 93/25904 PCT Gazette nr 30/93 
(31)9211902.3 (32)920605 (33)GB 
(71) NUTRON LIMITED, Vale, GB 

PRICE Thomas Gairdner, Betchworth, GB 
(72) PRICE Thomas Gairdner, STOAKES Ian 
(54) Sposób diagnozowania odpowiedzi alergicz-

nej próbki krwi ssaków na antygen 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania odpo-

wiedzi alergicznej próbki krwi ssaków na antygen, w szczegól-
ności antygen pokarmowy, obejmujący badanie próbki krwi po 
inkubacji z antygenem dla oznaczenia poziomu ziarnistości 
wydzielonych z jednej lub wielu populacji granulocytóww prób-
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ce, w stosunku do inkubowanej próbki kontrolnej, nie zawiera-
jącej antygenu; typowo bada się populację neutrofili. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(86)93 0429 PCT/GB93/008945(51)G01N33/569 

C12N1/06 

(87)93 1111 WO 93/22682 PCT Gazette nr 27/93 

(31)2,067,603 (32)92 0429 (33)CA 
07/876.524 92 04 30 US 

(71) AUSPHARM INTERNATIONAL 
LIMITED, Perth, AU 

(72) CRIPPS Allan, WITT Campbell, CLANCY 
Robert Llewellyn, STIEL Daniel 

(54) Test in vitro do wykrywania Helicobacter py-
roli 

(57) Trwające infekcje Helicobacter pyroli u ludzi i innych 
ssaków można wykryć przez wykrycie przeciwciał IgG specyfi-
cznych do H. pyroli w ślinie lub innych wydzielinach śluzowki 
za pomocą preparatu antygenowego H. pyroli. 

Diagnoza zależy od wykrycia kompleksu antygen-prze-
ciwciało. 

W celu poprawienia wiarygodności testu, preparat 
antygenowy zawiera pochodzące z H. pyroli składniki o wiel-
kości około 265 kDa i około 340 kDa, przy czym jest zupełnie 
wolny od pochodzącego z H. pyroli składnika o wielkości 
około 440 kDa. 

Preparat antygenowy może być im mobilizowany na 
stałym nośniku lub pasku nitrocelulozowym. 

(26 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(86)921228 PCT/US92/112105(51)H02G 15/013 

(87)93 08 19 WO 93/16516 PCT Gazette nr 20/93 

(31)07/837.327 (32)92 0218 (33)US 

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

(72) SMITH Russell P., CROFT Thomas S. 

(54) Uszczelnienie końcowe zamknięcia 

(57) Uszczelnienie końcowe do dzielonych zamknięć lub 
zakończeń, zawiera część rdzeniową (20) z elastycznego, sprę-
żystego materiału, która to część rdzeniowa (20) ma obwód 
zewnętrzny (30) i otwory przechodzące poprzez część rdzenio-
wą (20), łączące się z obwodem zewnętrznym, oraz część tylną 
(22), która jest integralna z częścią rdzeniową i odchodzi od jej 
obwodu z przeznaczeniem do owijania jej wokół części rdzenio-
wej i kabli umieszczonych w jej otworach w celu wypełnienia 
przestrzeni pomiędzy częścią rdzeniową a powierzchnią końco-
wą zamknięcia. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(86)921217 PCT/IT92A)0164 5(51)H05B6/02 

(87)93 06 24 WO 93/12628 PCT Gazette nr 15/93 

(31)F191A000301 (32)911218 (33)IT 

(71) ARVEDI Giovanni, Cremona, IT 

(72) GOSIO Giovanni, ARVEDI Giovanni 

(54) Ulepszony piec indukcyjny do nagrzewania 
lub ponownego nagrzewania płaskich wyro-
bów w przemyśle stalowym 

(57) Opisano ulepszony piec indukcyjny, który jest zdolny 
do ciągłego i jednolitego nagrzewania płaskiego wyrobu (1) 
przemysłu stalowego, zwłaszcza cienkiej płyty z zakładu odle-
wania ciągłego, przed końcowymi etapami walcowania w czasie 
produkcji cienkich pasów stalowych. 

Ze względu na małą grubość nagrzewanego wyrobu, 
piec tego typu będzie miał zmniejszony wymiar cewek (2) grzej-
nych w kierunku przesuwania się pasa materiału. 

Dla uniknięcia zmniejszenia w tych warunkach spraw-
ności i wytworzenia dużego strumienia przecieków, co w konse-
kwencji powoduje poważne wady, zastosowano koncentrator 
(5) strumienia utworzony z dwóch ciągłych pakietów płytko-
wych, mających w zasadzie przekrój poprzeczny w kształcie C 
i osłaniających cewkę (2) indukcyjną od strony górnej i dolnej 
na całej jej długości, a zostawiając jedynie wolne przejście, 
przez które wyrób który ma być nagrzewany wchodzi do cewki. 

(3 zastrzeżenia) 
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WO9405292 A1 940317 
WO9405293 A1 940317 
WO9405294 A1 940317 
WO9405297 A1 940317 
WO9405298 A1 940317 
WO9405300 A1 940317 
WO9405301 A1 940317 
WO9405302 A1 940317 
WO9405304 A1 940317 
WO9405311 A1 940317 
WO9405312 A1 940317 
WO9405317 A1 940317 
WO9405325 A1 940317 
WO9405330 A1 940317 
WO9405331 A1 940317 
WO9405333 A1 940317 
WO9405334 A1 940317 
WO9405341 A1 940317 
WO9405344 A1 940317 
WO9405353 A1 940317 
WO9405355 A1 940317 
WO9405356 A1 940317 
WO9405357 A1 940317 
WO9405359 A1 940317 
WO9405360 A1 940317 
WO9405361 A1 940317 
WO9405367 A1 940317 
WO9405369 A1 940317 
WO9405373 A1 940317 
WO9405380 A1 940317 
WO9405381 A1 940317 
WO9405386 A1 940317 
WO9405387 A1 940317 
WO9405388 A1 940317 
WO9405391 A1 940317 
WO9405414 A1 940317 
WO9405422 A1 940317 
WO9405423 A1 940317 
WO9405425 A1 940317 
WO9405427 A1 940317 
WO9405428 A1 940317 
WO9405430 A1 940317 
WO9405433 A1 940317 
WO9405434 A1 940317 
WO9405435 A1 940317 
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EP 9302331 930828 
US 9307698 930817 
GB 9301868 930903 
GB 9301870 930903 
GB 9301877 930903 
GB 9301878 930903 
EP 9302217 930819 
US 9300044 930105 
CA 9300384 930902 
GB 9301873 930903 
GB 9301874 930903 
US 9308157 930830 
AU 9300441 930827 
CZ 9300022 930903 
US 9308221 930901 
US 9308155 930830 
US 9307554 930812 
EP 9302367 930902 
US 9308101 930827 
US 9308282 930902 
US 9308074 930826 
GB 9301849 930901 
US 9308339 930903 
US 9308098 930826 
US 9308256 930831 
SE 9300709 930830 
GB 9301893 930907 
GB 9301894 930907 
US 9210839 921215 
PL 9200010 920903 
US 9210850 921215 
DE 9300781 930824 
FR 9300840 930903 
CA 9300350 930827 
EP 9302423 930908 
HU 9200034 920908 
GB 9301768 930819 
AU 9300440 930827 
US 9308015 930831 
EP 9302246 930820 
US 9307989 930825 
US 9307704 930816 
BE 9300058 930909 
DE 9300788 930830 
GB 9301836 930831 
SE 9300691 930819 
US 9207561 920901 
US 9308431 930908 

Int.Cl5 

A61K 31/41 
A61K 31/415 
A61K 31/52 
A61K 31/52 
A61K 31/52 
A61K 31/52 
A61K 31/66 
A61K 31/66 
A61K 31/71 
A61K 33/04 
A61K 33/04 
A61K 35/16 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 39/095 
A61K 47/00 
A61K 47/48 
A61K 48/00 
A61K 48/00 
A61L 15/44 
A61M 01/00 
A61M 05/00 
A61M 05/172 
A61M 05/32 
A61M 11/00 
A61M 15/00 
A61M 15/00 
A61M 25/00 
A61N 01/06 
A61N 01/30 
A63B 21/072 
A63B 71/06 
A63C 01/02 
A63F 09/08 
A63F 09/08 
A63F 09/10 
A63H 33/08 
B01F 11/02 
B01J 31/22 
B01J 31/24 
B01L 03/00 
B02C 19/00 
B03B 09/06 
B05C 01/08 
B05D 03/06 
B05D 07/24 
B08B 03/10 
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WO9405441 A1 940317 
WO9405442 A1 940317 
WO9405445 A1 940317 
WO9405447 A1 940317 
WO9405448 A1 940317 
WO9405453 A1 940317 
WO9405454 A1 940317 
WO9405457 A1 940317 
WO9405460 A1 940317 
WO9405461 A1 940317 
WO9405462 A1 940317 
WO9405464 A2 940317 
WO9405465 A1 940317 
WO9405467 A1 940317 
WO9405468 A1 940317 
WO9405472 A1 940317 
WO9405473 A1 940317 
WO9405477 A1 940317 
WO9405480 A1 940317 
WO9405481 A1 940317 
WO9405482 A1 940317 
WO9405485 A1 940317 
WO9405486 A1 940317 
WO9405489 A1 940317 
WO9405490 A1 940317 
WO9405495 A1 940317 
WO9405497 A1 940317 
WO9405499 A1 940317 
WO9405500 A1 940317 
WO9405501 A1 940317 
WO9405507 A1 940317 
WO9405508 A1 940317 
WO9405509 A1 940317 
WO9405510 A1 940317 
WO9405516 A1 940317 
WO9405520 A1 940317 
WO9405525 A1 940317 
WO9405536 A1 940317 
WO9405537 A1 940317 
WO9405538 A1 940317 
WO9405540 A1 940317 
WO9405541 A1 940317 
WO9405543 A1 940317 
WO9405544 A2 940317 
WO9405545 A1 940317 
WO9405549 A1 940317 
WO9405550 A1 940317 

numer i data 
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SE 9300707 930827 
FI 9300353 930906 
US 9307733 930817 
GB 9301816 930825 
US 9308299 930901 
GB 9301792 930823 
US 9307155 930729 
US 9307984 930824 
FI 9300350 930902 
NL 9300178 930903 
US 9308038 930826 
US 9308147 930830 
NZ 9300074 930826 
DK 9300280 930828 
GB 9301891 930907 
US 9307702 930816 
NZ 9300078 930831 
Fl 9300325 930817 
JP 9301172 930823 
GB 9301661 930805 
FR 9300844 930903 
AT 9300135 930901 
CA 9300363 930908 
CA 9300360 930902 
CA 9200385 920908 
US 9307899 930820 
US 9308064 930902 
GB 9301908 930909 
US 9307972 930824 
US 9307992 930825 
AU 9300464 930909 
GB 9301910 930909 
SE 9200618 920908 
KR 9300077 930830 
FI 9300334 930825 
US 9307755 930818 
GB 9301101 930527 
US 9308193 930901 
SE 9300713 930831 
US 9308148 930830 
KR 9300080 930906 
US 9308076 930826 
SE 9300724 930907 
US 9207565 920905 
FR 9300861 930908 
US 9207437 920903 
US 9308305 930902 
NO 9300133 930906 

Int.Cl5 

B08B 09/08 
B21D 03/16 
B21D 22/28 
B21F 11/00 
B22C 01/22 
B22C 05/00 
B23B 31/20 
B23F 21/08 
B23K 37/04 
B23Q 03/00 
B24C 11/00 
B25B 13/00 
B25D 0/ 
B25G 01/04 
B25H 01/00 
B26B 21/22 
B26D 07/34 
B26F 01/26 
B29C 31/02 
B29C 43/18 
B29C 45/14 
B29C 47/88 
B29C 65/34 
B29C 67/22 
B32B 03/28 
B32B 05/16 
B32B 15/08 
B32B 27/08 
B32B 31/00 
B32B 31/00 
B41F 19/02 
B41N 01/08 
B42C 07/00 
B42D 01/00 
B42D 15/08 
B44C 01/22 
B60G 15/06 
B60Q 01/00 
B61L 27/04 
B62B 01/14 
B62B 05/02 
B62D 35/00 
B62D 55/00 
B63C 11/02 
B63H 09/10 
B64C 27/10 
B65B 29/04 
B65B 31/04 
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WO9405553 A1 940317 
WO9405554 A1 940317 
WO9405556 A1 940317 
WO9405560 A1 940317 
WO9405562 A1 940317 
WO9405565 A1 940317 
WO9405566 A1 940317 
WO9405568 A1 940317 
WO9405569 A1 940317 
WO9405572 A1 940317 
WO9405573 A1 940317 
WO9405578 A1 940317 
WO9405580 A1 940317 
WO9405583 A1 940317 
WO9405587 A1 940317 
WO9405588 A1 940317 
WO9405595 A1 940317 
WO9405596 A1 940317 
WO9405597 A1 940317 
WO9405601 A1 940317 
WO9405602 A1 940317 
WO9405605 A1 940317 
WO9405606 A1 940317 
WO9405623 A1 940317 
WO9405626 A1 940317 
WO9405627 A1 940317 
WO9405628 A1 940317 
WO9405632 A1 940317 
WO9405633 A1 940317 
WO9405634 A1 940317 
WO9405635 A1 940317 
WO9405639 A1 940317 
WO9405641 A1 940317 
WO9405642 A1 940317 
WO9405644 A1 940317 
WO9405648 A1 940317 
WO9405651 A1 940317 
WO9405652 A1 940317 
WO9405653 A1 940317 
WO9405655 A1 940317 
WO9405656 A1 940317 
WO9405657 A1 940317 
WO9405658 A1 940317 
WO9405659 A1 940317 
WO9405660 A1 940317 
WO9405662 A1 940317 
WO9405665 A1 940317 
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US 9308059 930830 
US 9306941 930723 
EP 9302407 930906 
EP 9302333 930828 
GB 9301909 930909 
US 9307731 930817 
EP 9302193 930817 
US 9308448 930907 
AU 9300445 930831 
DK 9300287 930908 
DK 9300286 930903 
SE 9300731 930908 
US 9305404 930608 
CA 9300331 930818 
AU 9300447 930831 
AT 9300136 930902 
AT 9300137 930902 
SE 9300664 930811 
SE 9300663 930811 
SE 9300715 930901 
US 9308026 930826 
US 9308087 930827 
FI 9200233 920902 
US 9307604 930813 
EP 9302396 930903 
JP 9301256 930907 
US 9308401 930907 
CA 9300355 930826 
EP 9302428 930908 
EP 9302231 930820 
US 9307791 930818 
US 9308219 930908 
US 9308458 930907 
US 9308242 930908 
EP 9302203 930818 
EP 9302339 930827 
US 9307198 930729 
US 9308006 930825 
EP 9302232 930820 
CA 9300334 930819 
US 9307849 930820 
CA 9300340 930819 
CA 9300335 930819 
CA 9300339 930819 
GB 9301853 930901 
GB 9301802 930824 
EP 9302132 930812 
US 9308042 930824 
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B65D 05/72 
B65D 05/74 
B65D 06/12 
B65D 35/06 
B65D 75/36 
B65D 81/04 
B65D 85/20 
B65D 85/57 
B65F 03/02 
B65F 03/04 
B65G 43/08 
B65G 57/18 
B65H 19/18 
B65H 35/00 
B66B 09/04 
B66F 11/04 
B66F 11/04 
C01B 33/14 
C01B 33/143 
C01B 33/26 
C02F 01/40 
C02F 01/40 
C04B 16/06 
C04B 24/00 
C07C 69/80 
C07C 251/48 
C07C 271/02 
C07C 275/34 
C07D 205/095 
C07D 207/34 
C07D 209/40 
C07D 211/56 
C07D 215/48 
C07D 221/08 
C07D 231/56 
C07D 239/52 
C07D 295/14 
C07D 333/34 
C07D 401/12 
C07D 405/04 
C07D 405/12 
C07D 405/14 
C07D 407/12 
C07D 407/14 
C07D 417/12 
C07D 453/02 
C07D 471/04 
C07D 471/14 
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WO9405686 A1 940317 
WO9405687 A1 940317 
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WO9405710 A1 940317 
WO9405714 A1 940317 
WO9405725 A2 940317 
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WO9405732 A2 940317 
WO9405734 A1 940317 
WO9405735 A1 940317 
WO9405736 A1 940317 
WO9405738 A1 940317 
WO9405740 A1 940317 
WO9405741 A1 940317 
WO9405745 A1 940317 
WO9405751 A1 940317 
WO9405752 A2 940317 
WO9405753 A1 940317 
WO9405755 A1 940317 
WO9405757 A1 940317 
WO9405758 A1 940317 
WO9405761 A1 940317 
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WO9405768 A1 940317 
WO9405769 A1 940317 
WO9405771 A2 940317 
WO9405773 A1 940317 
WO9405774 A1 940317 
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WO9405779 A1 940317 
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WO9405785 A1 940317 
WO9405786 A1 940317 
WO9405789 A1 940317 
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EP 9302274 930825 
EP 9302413 930906 
US 9307830 930819 
US 9307926 930826 
US 9308434 930908 
US 9308159 930831 
EP 9302173 930816 
GB 9301857 930903 
GB 9301858 930903 
US 9308102 930827 
EP 9302329 930828 
US 9307975 930827 
GB 9301887 930907 
EP 9302342 930830 
US 9308048 930831 
US 9308348 930903 
EP 9302195 930818 
US 9308258 930901 
US 9308070 930827 
US 9307345 930805 
US 9308129 930827 
US 9307619 930816 
US 9307620 930816 
US 9307749 930818 
EP 9202943 930119 
DE 9300848 930908 
US 9308336 930903 
US 9307570 930816 
US 9307569 930816 
US 9307912 930823 
US 9308034 930901 
US 9307913 930823 
GB 9301892 930907 
US 9307994 930825 
US 9308151 930830 
EP 9302211 930817 
EP 9302340 930828 
EP 9302307 930826 
US 9307908 930823 
EP 9301820 930712 
FR 9300834 930827 
US 9308037 930826 
US 9308205 930831 
GB 9301903 930909 
AU 9300457 930906 
EP 9302294 930826 
EP 9302295 930826 
US 9308174 930830 

Int.Cl5 

C07D 477/00 
C07D 487/04 
C07D 487/04 
C07D 487/04 
C07D 491/14 
C07D 495/18 
C07H 15/203 
C07H 19/04 
C07H 19/06 
C07H 21/02 
C07K 05/06 
C07K 05/06 
C07K 07/08 
C07K 07/10 
C07K 15/28 
C08B 37/00 
C08F 38/00 
C08F 224/00 
C08K 03/04 
C08L 83/06 
C09C 01/50 
C09D 05/14 
C09D 05/14 
C09D 05/14 
C09J 175/06 
C09K 03/18 
C09K 03/18 
C10M 105/42 
C11D 01/08 
C11D 01/10 
C11D 01/62 
C11D 01/65 
C11D 01/83 
C11D 01/83 
C11D 03/10 
C11D 03/28 
C11D 11/02 
C11D 17/00 
C11D 17/00 
C12N 01/20 
C12N 01/38 
C12N 05/00 
C12N 05/08 
C12N 15/00 
C12N 15/01 
C12N 15/12 
C12N 15/12 
C12N 15/12 
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WO9405805 A1 940317 
WO9405806 A1 940317 
WO9405808 A1 940317 
WO9405809 A1 940317 
WO9405811 A1 940317 
WO9405813 A1 940317 
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WO9405828 A1 940317 
WO9405829 A1 940317 
WO9405830 A1 940317 
WO9405831 A1 940317 
WO9405832 A1 940317 
WO9405842 A1 940317 
WO9405844 A1 940317 
WO9405845 A1 940317 
WO9405846 A1 940317 
WO9405856 A1 940317 
WO9405857 A1 940317 
WO9405858 A1 940317 
WO9405859 A1 940317 
WO9405862 A1 940317 
WO9405863 A2 940317 
WO9405864 A1 940317 
WO9405866 A1 940317 
WO9405868 A1 940317 
WO9405869 A1 940317 
WO9405870 A1 940317 
WO9405871 A1 940317 
WO9405872 A1 940317 
WO9405873 A1 940317 
WO9405874 A1 940317 
WO9405875 A1 940317 
WO9405876 A1 940317 
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WO9405879 A1 940317 
WO9405883 A1 940317 
WO9405884 A1 940317 
WO9405885 A1 940317 
WO9405886 A1 940317 
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US 9308518 930910 
US 9308326 930902 
US 9307954 930824 
AU 9300442 930827 
FI 9300340 930831 
US 9308325 930902 
GB 9301827 930827 
GB 9301776 930820 
FI 9300355 930907 
CA 9300361 930902 
CZ 9300021 930901 
US 9308113 930827 
US 9308229 930831 
JP 9301293 930910 
US 9308370 930907 
CA 9200388 920909 
EP 9202941 921217 
FI 9300342 930831 
FI 9300343 930831 
FI 9300344 930831 
FI 9300345 930831 
EP 9302450 930910 
GB 9301834 930827 
US 9307438 930811 
NZ 9300073 930826 
US 9307650 930812 
US 9307852 930820 
EP 9302365 930902 
DE 9300844 930907 
GB 9301862 930903 
GB 9301807 930824 
GB 9301811 930825 
AU 9300450 930903 
GB 9301885 930906 
EP 9302215 930819 
AT 9300142 930909 
SE 9300734 930909 
CA 9200514 921125 
GB 9301852 930901 
CA 9300347 930825 
EP 9301616 930624 
EP 9302319 930827 
US 9308050 930831 
SE 9300674 930813 
FR 9300852 930906 
US 9308495 930907 
NZ 9300075 930830 
EP 9302362 930901 
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C12N 15/12 
C12N 15/16 
C12N 15/52 
C12N 15/56 
C12P 19/34 
C12P 21/06 
C12P 21/08 
C12P 41/00 
C12Q 01/34 
C12Q 01/37 
C12Q 01/46 
C12Q 01/68 
C12Q 01/68 
C12Q 01/70 
C12Q 01/70 
C22C 33/02 
C23G 05/00 
C25B 01/12 
C25B 01/12 
C25B 01/12 
C25B 01/12 
D04H 01/70 
D06B 15/12 
D06F 39/08 
D06F 58/26 
D21H 25/02 
D21H 25/02 
E01B 07/22 
E01B 09/06 
E01D 11/00 
E02D 31/00 
E02F 05/10 
E03C 01/12 
E04B 01/24 
E04B 01/41 
E04B 02/74 
E04B 02/92 
E04C 03/32 
E04D 05/12 
E04D 13/06 
E04D 13/14 
E04D 13/14 
E04G 05/08 
E04H 01/12 
E05C 09/00 
E05D 11/06 
E05G 01/04 
E06B 01/62 
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WO9405897 A1 940317 
WO9405905 A1 940317 
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WO9405911 A1 940317 
WO9405912 A1 940317 
WO9405913 A1 940317 
WO9405916 A1 940317 
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WO9405930 A1 940317 
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WO9405943 A1 940317 
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BE 9300054 930830 
AU 9300451 930906 
US 9307866 930820 
AU 9300444 930830 
AU 9300104 930315 
US 9308419 930908 
HU 9300050 930907 
JP 9201125 920903 
EP 9302311 930826 
GB 9301900 930908 
US 9308293 930827 
SE 9300714 930831 
GB 9301803 930824 
EP 9302361 930901 
GB 9301856 930902 
GB 9301809 930825 
DK 9300266 930816 
AU 9300458 930907 
GB 9301810 930825 
DE 9300822 930908 
US 9307971 930824 
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E06B 03/38 
E06B 03/54 
E06B 07/086 
E21B 07/08 
E21B 17/04 
E21B 33/138 
F02M 27/02 
F02M 69/14 
F04B 21/04 
F04C 02/344 
F04D 29/04 
F15B 11/08 
F16B 37/08 
F16B 37/12 
F16F 15/06 
F16G 11/00 
F16J 15/02 
F16K 01/54 
F16L 03/02 
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F24H 09/00 
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G01G 17/04 
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G01M 03/32 
G01N 0/ 
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EP 9302415 930907 
US 9308228 930901 
US 9308400 930907 
DK 9200253 920828 
US 9307386 930806 
FI 9300339 930830 
GB 9301766 930819 
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DE 9200756 920907 
EP 9300814 930402 
US 9308232 930830 
CZ 9300016 930701 
US 9207452 920903 
US 9308251 930901 
EP 9302052 930802 
US 9308149 930830 
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US 9307518 930811 
US 9308202 930831 
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US 9308310 930902 
EP 9302414 930907 
US 9308194 930901 
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AU 9300456 930906 
AT 9300134 930830 
EP 9302336 930830 
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AT 9300139 930903 
CH 9300215 930902 
CA 9300288 930712 
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JP 9201142 920908 
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G06F 11/00 
G06F 15/22 
G06F 15/24 
G06F 15/70 
G06F 15/72 
G06K 07/10 
G06K 09/36 
G06K 09/36 
G07C 05/08 
G07D 03/16 
G07F 07/10 
G08B 13/00 
G08C 17/00 
G08C 19/00 
G09B 05/06 
G09F 15/00 
G10D 01/00 
G11B 20/10 
G11C 11/412 
H01B 03/30 
H01B 07/08 
H01B 17/06 
H01F 03/14 
H01G 09/00 
H01H 13/70 
H01J 37/30 
H01J 37/32 
H01L 21/306 
H01L 21/44 
H01L 27/14 
H01L 41/09 
H01M 04/32 
H01M 04/74 
H01M 04/88 
H01M 12/08 
H01R 04/24 
H01R 13/62 
H01R 13/66 
H02G 15/013 
H02J 03/14 
H02K 01/12 
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EP 9302034 930729 
US 9307734 930817 
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H04B 10/06 
H04K 01/00 
H04K 01/00 
H04M 03/42 
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IE 9300050 930922 
US 9308714 930914 
US 9308848 930920 
US 9208162 920924 
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A61B 17/00 
A61B 17/00 
A61B 17/28 
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US 9308765 930921 
US 9308704 930915 
US 9309056 930924 
GB 9301974 930920 
US 9308562 930916 
US 9308736 930915 
FR 9300908 930921 
FI 9300364 930914 
EP 9302420 930908 
NO 9300139 930923 
CH 9300222 930914 
GB 9301978 930920 
EP 9302439 930909 
GB 9302013 930923 
US 9308483 930914 
US 9308766 930916 
US 9309074 930922 
US 9307109 930728 
FI 9300366 930914 
GB 9301938 930913 
US 9308793 930916 
GB 9201695 920915 
US 9308374 930907 
GB 9301956 930915 
US 9208070 920923 
US 9308788 930915 
US 9308553 930909 
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US 9308978 930921 
US 9308825 930917 
US 9308480 930914 
FR 9300857 930907 
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US 9308814 930920 
EP 9302022 930729 
FI 9300365 930914 
US 9308784 930915 
US 9309010 930922 
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A61K 37/00 
A61K 37/00 
A61K 37/00 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/02 
A61K 37/08 
A61K 39/02 
A61K 39/09 
A61K 39/21 
A61K 39/395 
A61K 39/395 
A61L 11/00 
A61L 15/28 
A61L 27/00 
A61M 05/14 
A61M 05/142 
A61M 05/315 
A61M 15/00 
A61M 15/00 
A61M 25/02 
A61M 31/00 
A61M 39/00 
A62C 31/02 
A62C 31/03 
A63B 57/00 
A63B 67/14 
A63D 15/12 
A63F 03/06 
B01D 01/22 
B01D 03/28 
B01D 21/24 
B01D 33/06 
B01D 53/00 
B01D 53/04 
B01D 61/10 
B01F 13/00 
B01J 03/04 
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US 9308492 930909 
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FR 9300831 930827 
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GB 9301945 930914 
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B21D 11/06 
B22D 19/00 
B22D 41/26 
B24D 11/00 
B25H 01/04 
B26F 01/38 
B29B 17/02 
B29C 37/00 
B29C 37/00 
B29C 45/68 
B29C 49/18 
B29C 49/64 
B29C 53/56 
B29C 65/18 
B29D 11/00 
B29D 31/00 
B31F 01/07 
B32B 15/04 
B41F 35/00 
B41J 31/14 
B42B 05/08 
B44D 03/16 
B60B 11/02 
B60C 23/04 
B60N 03/00 
B60P 01/00 
B60P 01/16 
B60T 13/57 
B62B 15/00 
B62K 19/16 
B62M 01/20 
B63B 35/04 
B65B 0/ 
B65B 05/06 
B65B 29/04 
B65B 31/00 
B65B 67/06 
B65D 05/42 
B65D 06/16 
B65D 19/26 
B65D 25/28 
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WO9406714 A1 940331 
WO9406717 A1 940331 
WO9406718 A1 940331 
WO9406720 A1 940331 
WO9406721 A1 940331 
WO9406726 A1 940331 
WO9406728 A1 940331 
WO9406729 A1 940331 
WO9406731 A1 940331 
WO9406734 A1 940331 
WO9406735 A2 940331 
WO9406737 A1 940331 
WO9406738 A1 940331 
WO9406741 A1 940331 
WO9406743 A1 940331 
WO9406750 A1 940331 
WO9406751 A1 940331 
WO9406754 A1 940331 
WO9406756 A1 940331 
WO9406759 A1 940331 
WO9406761 A1 940331 
WO9406764 A1 940331 
WO9406765 A1 940331 
WO9406768 A1 940331 
WO9406770 A1 940331 
WO9406776 A1 940331 
WO9406777 A1 940331 
WO9406780 A1 940331 
WO9406782 A1 940331 
WO9406783 A1 940331 
WO9406784 A1 940331 
WO9406791 A1 940331 
WO9406793 A1 940331 
WO9406794 A1 940331 
WO9406795 A1 940331 
WO9406800 A1 940331 
WO9406803 A1 940331 
WO9406815 A1 940331 
WO9406820 A1 940331 
WO9406821 A1 940331 
WO9406822 A1 940331 
WO9406823 A1 940331 
WO9406828 A1 940331 
WO9406830 A1 940331 

numer i data 
zgłoszenia 

międzynarodowego 

GB 9301970 930917 
NZ 9300081 930909 
AU 9300490 930922 
US 9308602 930913 
FR 9300907 930921 
DK 9300297 930916 
US 9308785 930915 
US 9308642 930914 
US 9308697 930915 
FI 9300380 930922 
IT 9300097 930914 
RU 9200256 921228 
CA 9200403 920921 
AU 9300470 930913 
EP 9302550 930921 
US 9308450 930914 
EP 9302383 930902 
GB 9301959 930916 
DE 9300861 930910 
US 9308529 930909 
US 9308135 930830 
US 9308536 930910 
US 9308706 930921 
US 9308406 930907 
EP 9302488 930914 
US 9308474 930909 
JP 9301321 930916 
US 9308545 930910 
DK 9300291 930913 
US 9308390 930907 
GB 9301912 930910 
US 9308928 930921 
GB 9301913 930910 
GB 9301914 930910 
US 9308705 930921 
JP 9301298 930910 
US 9308563 930916 
US 9309108 930924 
US 9308241 930908 
FR 9300938 930924 
EP 9302493 930915 
US 9308367 930903 
CA 9300381 930920 
NL 9200160 920921 
DK 9300299 930917 
US 9308644 930914 
US 9308456 930909 
SE 9300759 930920 

Int.Cl5 

B65G 17/32 
B66D 01/30 
B66F 09/06 
B67D 05/378 
C01B 13/11 
C02F 01/62 
C02F 01/66 
C02F 03/06 
C02F 11/10 
C03B 25/08 
C04B 41/86 
C05C 13/00 
C05F 11/00 
C05F 17/00 
C06D 05/06 
C07C 29/147 
C07C 29/149 
C07C 43/29 
C07C 53/128 
C07C 177/00 
C07C 205/06 
C07C 231/02 
C07C 271/22 
C07C 303/32 
C07C 311/19 
C07D 205/08 
C07D 207/22 
C07D 207/40 
C07D 213/75 
C07D 233/64 
C07D 239/38 
C07D 251/34 
C07D 277/74 
C07D 277/74 
C07D 295/12 
C07D 417/04 
C07D 471/04 
C07D 471/04 
C07D 471/06 
C07D 493/04 
C07D 499/88 
C07H 21/04 
C07K 03/02 
C07K 03/12 
C07K 03/22 
C07K 05/04 
C07K 15/00 
C07K 15/04 
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numer, rodzaj i data 
publikacji 

międzynarodowej 

WO9406831 A1 940331 
WO9406834 A1 940331 
WO9406842 A1 940331 
WO9406844 A1 940331 
WO9406848 A1 940331 
WO9406853 A1 940331 
WO9406855 A1 940331 
WO9406856 A1 940331 
WO9406862 A1 940331 
WO9406866 A1 940331 
WO9406868 A1 940331 
WO9406869 A2 940331 
WO9406871 A1 940331 
WO9406873 A1 940331 
WO9406883 A1 940331 
WO9406887 A1 940331 
WO9406889 A1 940331 
WO9406894 A1 940331 
WO9406898 A1 940331 
WO9406900 A1 940331 
WO9406901 A1 940331 
WO9406903 A1 940331 
WO9406906 A1 940331 
WO9406911 A2 940331 
WO9406917 A1 940331 
WO9406919 A2 940331 
WO9406920 A1 940331 
WO9406924 A1 940331 
WO9406925 A1 940331 
WO9406926 A1 940331 
WO9406931 A1 940331 
WO9406933 A1 940331 
WO9406934 A1 940331 
WO9406943 A1 940331 
WO9406946 A1 940331 
WO9406947 A1 940331 
WO9406951 A1 940331 
WO9406962 A1 940331 
WO9406963 A1 940331 
WO9406965 A1 940331 
WO9406966 A1 940331 
WO9406969 A1 940331 
WO9406972 A1 940331 
WO9406973 A1 940331 
WO9406975 A1 940331 
WO9406976 A1 940331 
WO9406980 A1 940331 
WO9406983 A1 940331 

numer i data 
zgłoszenia 

międzynarodowego 

EP 9302419 930908 
US 9308775 930916 
US 9308621 930914 
US 9308757 930916 
NO 9300134 930908 
EP 9302477 930914 
US 9210316 921130 
US 9308719 930915 
US 9308855 930920 
US 9308717 930915 
EP 9302591 930922 
US 9308997 930922 
GB 9301936 930913 
US 9308787 930915 
US 9308918 930920 
FI 9300379 930921 
US 9308643 930914 
EP 9302560 930921 
FR 9300885 930915 
US 9308556 930916 
EP 9302499 930914 
US 9308889 930922 
US 9308479 930909 
US 9308744 930915 
EP 9302558 930920 
US 9309167 930922 
GB 9301992 930922 
US 9308558 930917 
US 9208002 920918 
US 9208003 920918 
GB 9301989 930922 
BE 9300063 930921 
US 9308210 930831 
DE 9300907 930922 
US 9308462 930908 
JP 9301367 930924 
GB 9201724 920918 
US 9308925 930921 
FI 9300377 930921 
GB 9301944 930914 
DK 9300294 930914 
CA 9300368 930914 
EP 9302397 930904 
CA 9300377 930916 
SE 9300757 930917 
NZ 9300082 930909 
EP 9301662 930626 
FR 9300934 930924 

Int.Cl5 

C08F 02/44 
C08F 20/20 
C08G 59/00 
C08G 73/00 
C08J 03/24 
C08J 11/08 
C08K 03/26 
C08K 05/09 
C08L 67/00 
C08L 67/04 
C09C 01/30 
C09C 01/62 
C09D 11/00 
C09D 11/06 
C09K 07/06 
C10C 03/04 
C10G 09/16 
C10L 01/22 
C11B 09/02 
C11D 03/00 
C12G 03/02 
C12N 05/08 
C12N 09/64 
C12N 15/31 
C12N 15/74 
C12N 15/85 
C12N 15/86 
C12P 07/10 
C12P 07/40 
C12P 07/40 
C12Q 01/04 
C12Q 01/68 
C12Q 01/68 
C21D 09/04 
C22B 43/00 
C22C 29/00 
C23F 13/16 
D06P 05/00 
D21C 07/12 
E01C 23/08 
E01C 23/09 
E01F 15/00 
E02D 17/08 
E02F 03/96 
E03D 11/13 
E04B 01/84 
E04D 13/14 
E04G 21/14 
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numer, rodzaj i data 
publikacji 

międzynarodowej 

WO9406986 A1 940331 
WO9406990 A1 940331 
WO9406993 A1 940331 
WO9406998 A1 940331 
WO9406999 A1 940331 
WO9407000 A1 940331 
WO9407003 A1 940331 
WO9407006 A1 940331 
WO9407008 A1 940331 
WO9407012 A1 940331 
WO9407013 A2 940331 
WO9407022 A1 940331 
WO9407027 A1 940331 
WO9407028 A1 940331 
WO9407029 A1 940331 
WO9407039 A1 940331 
WO9407040 A1 940331 
WO9407041 A1 940331 
WO9407042 A1 940331 
WO9407051 A1 940331 
WO9407052 A1 940331 
WO9407053 A1 940331 
WO9407061 A1 940331 
WO9407064 A1 940331 
WO9407071 A1 940331 
WO9407073 A1 940331 
WO9407074 A1 940331 
WO9407075 A1 940331 
WO9407077 A1 940331 
WO9407079 A1 940331 
WO9407084 A1 940331 
WO9407086 A1 940331 
WO9407087 A1 940331 
WO9407088 A1 940331 
WO9407095 A1 940331 
WO9407096 A1 940331 
WO9407098 A1 940331 
WO9407099 A1 940331 
WO9407100 A1 940331 
WO9407113 A1 940331 
WO9407114 A1 940331 
WO9407122 A1 940331 
WO9407128 A1 940331 
WO9407131 A1 940331 
WO9407137 A1 940331 
WO9407138 A1 940331 
WO9407139 A1 940331 
WO9407149 A1 940331 

numer i data 
zgłoszenia 

międzynarodowego 

US 9308856 930920 
DK 9300295 930915 
AU 9200508 920922 
US 9308949 930920 
FI 9300335 930825 
FI 9300349 930902 
EP 9302370 930902 
DK 9300300 930917 
DE 9300705 930805 
BG 9300004 930114 
US 9308713 930914 
HU 9300054 930921 
EP 9302384 930904 
GB 9301991 930922 
US 9309097 930924 
US 9308982 930922 
EP 9302507 930916 
AU 9300473 930913 
AU 9300477 930917 
US 9308796 930917 
NL 9300179 930903 
NL 9300180 930903 
GB 9301791 930823 
US 9308839 930917 
NZ 9300087 930922 
DE 9300898 930921 
DE 9300899 930921 
US 9207998 920921 
US 9208007 920921 
NL 9300188 930915 
US 9207956 920922 
AU 9300476 930917 
DK 9200279 920915 
SE 9300653 930804 
EP 9302410 930907 
IE 9300048 930920 
US 9308278 930902 
FR 9300912 930921 
US 9207648 920911 
EP 9302382 930901 
US 9308764 930916 
GB 9301906 930909 
US 9308813 930920 
EP 9302445 930909 
US 9308535 930910 
NO 9200151 920914 
NO 9300136 930910 
AU 9300471 930914 

Int.Cl5 

E04H 17/00 
E05F 01/12 
E06B 03/88 
E21B 43/26 
E21C 11/00 
E21C 11/00 
FÜ1B 15/04 
F01K 03/24 
F01N 03/02 
F02B 75/30 
F02C 03/19 
F02M 57/06 
F02P 15/10 
F03C 01/00 
F04B 33/00 
F16B 13/04 
F16B 21/02 
F16B 39/36 
F16B 43/00 
F16F 07/12 
F16F 15/30 
F16F 15/30 
F16J 15/40 
F16K 05/10 
F16L 09/06 
F16L 21/03 
F16L 21/03 
F16L 27/08 
F16L 37/00 
F16L 55/165 
F21L 15/08 
F23D 14/04 
F23G 05/027 
F23G 05/027 
F25B 25/02 
F25D 03/08 
F25J 03/00 
F26B 15/12 
F27B 09/00 
G01F 11/08 
G01H 01/00 
G01N 09/26 
G01N 27/00 
G01N 27/42 
G01N 33/50 
G01N 33/53 
G01N 33/53 
G01R 15/06 
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numer, rodzaj i data 
publikacji 

międzynarodowej 

WO9407154 A1 940331 
WO9407162 A1 940331 
WO9407193 A1 940331 
WO9407203 A1 940331 
WO9407204 A1 940331 
WO9407207 A1 940331 
WO9407210 A1 940331 
WO9407213 A1 940331 
WO9407215 A1 940331 
WO9407216 A1 940331 
WO9407220 A1 940331 
WO9407223 A1 940331 
WO9407224 A1 940331 
WO9407226 A1 940331 
WO9407227 A1 940331 
WO9407228 A2 940331 
WO9407229 A2 940331 
WO9407233 A1 940331 
WO9407250 A1 940331 
WO9407254 A1 940331 
WO9407258 A2 940331 
WO9407263 A1 940331 
WO9407264 A1 940331 
WO9407267 A1 940331 
WO9407270 A1 940331 
WO9407272 A1 940331 
WO9407276 A1 940331 
WO9407277 A1 940331 
WO9407287 A1 940331 
WO9407292 A1 940331 
WO9407294 A1 940331 
WO9407295 A1 940331 
WO9407323 A1 940331 
WO9407328 A2 940331 
WO9407333 A1 940331 
WO9407336 A1 940331 
WO9407342 A1 940331 
WO9407343 A1 940331 

numer i data 
zgłoszenia 

międzynarodowego 

US 9308727 930915 
US 9308809 930920 
GB 9301927 930913 
US 9308519 930910 
AU 9300483 930920 
US 9308514 930910 
DK 9300306 930923 
US 9308711 930913 
DE 9300820 930907 
EP 9302448 930910 
AU 9300478 930917 
GB 9301935 930913 
US 9308650 930914 
GB 9301971 930917 
US 9308403 930910 
GB 9301994 930922 
GB 9301963 930916 
SE 9300738 930910 
US 9308506 930908 
AU 9300472 930914 
GB 9301957 930915 
US 9308215 930902 
US 9308576 930913 
EP 9202134 920914 
US 9308657 930914 
US 9308803 930917 
US 9308454 930910 
US 9308570 930910 
US 9308845 930917 
CA 9300289 930714 
CA 9300290 930714 
NZ 9300084 930910 
GB 9301966 930917 
US 9308399 930907 
US 9210406 921203 
DE 9300766 930817 
US 9308660 930914 
DK 9200322 921105 

Int.Cl5 

G01R 33/20 
G02B 06/44 
G05D 23/00 
G06F 15/00 
G06F 15/21 
G06F 15/24 
G06F 15/42 
G06K 07/10 
G07F 07/06 
G07F 07/08 
G08B 13/08 
G08B 15/02 
G08B 21/00 
G09B 19/00 
G09B 23/00 
G09B 29/00 
G09F 01/12 
G09F 19/22 
H01F 01/00 
H01H 71/04 
H01J 49/48 
H01L 23/02 
H01L 23/16 
H01L 25/065 
H01L 39/22 
H01M 02/08 
H01M 06/18 
H01M 06/52 
H01S 03/19 
H02J 07/04 
H02J 07/10 
H02K 01/12 
H04M 11/04 
H04N 05/262 
H04N 07/08 
H04Q 07/04 
H04R 25/00 
H04R 25/02 

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań) 
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań) 
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony 

zgłoszenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 13/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 

291914 
295383 
296832 
297005 
297006 
297007 
297017 
297021 
297022 
297026 
297028 
297029 
297037 
297038 
297046 
297047 
297049 
297050 
297051 
297052 
297054 
297055 
297056 
297071 
297072 
297074 
297077 
297080 
297081 
297082 
297084 
297087 
297088 
297089 
297090 
297091 
297092 
297093 
297094 
297095 
297098 
297099 
297100 
297101 
297103 
297104 
297105 
297112 
297113 
297114 
297115 

Int.Cl5 

2 

A61K 
C08L 
C07C 
E04B 
C08G 
G01N 
G01R 
H01H 
A43B 
C08G 
H04N 
C04B 
G01R 
B01D 
C07K 
G01R 
C07D 
C07D 
B23K 
G01K 
G01L 
A63B 
H02M 
G01N 
E06C 
G01N 
C12N 
F01C 
F01C 
E21F 
E06C 
F03D 
F41G 
A61C 
A01C 
C07D 
B24B 
F16B 
G11B 
C08G 
A01N 
A01N 
A01N 
C02F 
B29C 
G01N 
B09B 
F15B 
B01D 
E04B 
E21D 

Strona 

3 

6 
24 
16 
28 
23 
38 
39 
41 

4 
23 
43 
16 
39 

7 
22 
39 
19 
20 

9 
37 
37 

7 
42 
38 
29 
37 
26 
31 
31 
31 
30 
32 
35 
5 
2 

19 
10 
33 
40 
23 

3 
3 
3 

15 
11 
37 

9 
32 

7 
28 
30 

Nr 
zgłoszenia 

1 

297116 
297117 
297120 
297121 
297122 
297123 
297124 
297126 
297127 
297128 
297130 
297135 
297136 
297137 
297139 
297140 
297142 
297143 
297145 
297146 
297201 
297202 
297203 
297536 
297753 
297912 
298637 
298677 
299692 
301101 
301310 
301410 
301412 
301415 
301459 
301460 
301461 
301481 
301482 
301483 
301484 
301487 
301497 
301498 
301499 
301513 
301514 
301515 
301516 
301534 
301535 

Int.Cl5 

2 
B05B 
G01H 
C08L 
F42C 
G01N 
G01N 
F16K 
B64D 
H02H 
H02H 
A01N 
E04G 
A47B 
C09K 
B60R 
F22B 
E04B 
C23C 
A61F 
H02J 
B25B 
A01K 
A01K 
B60R 
C08L 
F24D 
C10G 
F24D 
C07D 
C07C 
C23F 
C03C 
B65G 
C07C 
D04D 
A01N 
C07D 
B41F 
C08B 
C07D 
B23B 
C01B 
F16L 
B65D 
B61F 
A61K 
A61F 
A23K 
B24D 
F16B 
E04B 

Strona 

3 

9 
37 
25 
36 
38 
38 
33 
13 
41 
41 

3 
29 

4 
25 
11 
34 
29 
26 

5 
42 
10 
2 
2 

12 
25 
35 
25 
35 
22 
17 
27 
15 
14 
16 
27 
2 

20 
11 
23 
21 

9 
15 
34 
13 
12 
6 
5 
4 

10 
32 
28 

Nr 
zgłoszenia 

1 

301536 
301538 
301539 
301540 
301541 
301575 
301576 
301577 
301578 
301579 
301580 
301581 
301582 
301585 
301588 
301589 
301590 
301591 
301592 
301593 
301594 
301595 
301599 
301605 
301607 
301608 
301609 
301610 
301611 
301613 
301623 
301624 
301625 
301640 
301646 
301669 
301670 
301706 
301872 
301909 
301919 
301920 
301929 
301933 
302031 
302032 
302054 
302156 
302157 

Int.Cl5 

2 
A61K 
B65D 
C12N 
F16K 
C07D 
A61K 
C07D 
C07D 
C07D 
A61K 
A23K 
C07D 
C07D 
B60R 
A61K 
C08F 
C07D 
E21D 
C08J 
C08J 
C08J 
B01D 
G01C 
C04B 
F02B 
H01F 
B65D 
C07F 
C07C 
H03M 
C07D 
F16L 
F23G 
G01C 
C10L 
F16H 
B24D 
G05D 
A61K 
B63B 
B01J 
B01J 
C07D 
C09K 
G03G 
B65F 
C08J 

A41D 
A23G 

Strona 

3 

5 
13 
26 
34 
21 

6 
18 
18 
20 

6 
4 

17 
21 
12 
6 

23 
19 
30 
23 
24 
24 

8 
36 
16 
32 
41 
14 
22 
17 
42 
22 
34 
35 
36 
26 
33 
10 
40 

6 
12 
8 
8 

19 
25 
40 
14 
24 

4 
3 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 13/1994 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96372 
96659 
96663 
96664 
96666 
96667 
96668 
96669 
96670 
96671 
96672 
96673 
96674 
96675 
96676 
96677 
96678 
96679 
96680 
96681 
96682 
96683 
96684 
96685 
96686 
96687 
96688 
96689 
96690 
96691 
96692 
96693 
96694 
96695 
96697 
96698 

Int.Cl5 

2 
B65D 
B25B 
E06B 
G09F 
B23B 
F16L 
E04C 
E03B 
H05B 
H01R 
G01N 
B23B 
E21C 
F17C 
B65G 
B65G 
A63B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16B 
F16L 
F16L 
B29C 
B29C 
F27B 
F16B 

Strona 

3 
53 
49 
59 
69 
49 
64 
58 
56 
71 
71 
68 
48 
59 
66 
54 
54 
47 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
64 
65 
50 
50 
67 
61 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96699 
96700 
96701 
96702 
96703 
96704 
96705 
96706 
96707 
96708 
96709 
96710 
96711 
96712 
96713 
96714 
96715 
96716 
96717 
96718 
96720 
96721 
96722 
96723 
96724 
96725 
96737 
96738 
96739 
96740 
96741 
96742 
96743 
96744 
96745 
96746 

Int.Cl5 

2 
B65F 
A62C 
E21D 
F23B 
E04B 
A47G 
A61G 
A61G 
B29C 
B30B 
E03D 
E03D 
G09F 
A61G 
G09F 
F16S 
H05K 
H03H 
B62D 
F21L 
B60R 
B65D 
A44C 
E05B 
B65D 
A41D 
B26D 
A47F 
B64C 
A01G 
F16S 
F16S 
F16S 
F16S 
E04H 
B01D 

Strona 

3 
54 
47 
60 
67 
57 
45 
46 
47 
51 
51 
56 
57 
70 
46 
70 
66 
71 
71 
52 
66 
51 
53 
45 
59 
53 
44 
49 
45 
52 
44 
65 
65 
66 
66 
58 
48 

Nr 
zgłoszenia 

1 
96748 
96749 
96750 
96751 
96752 
96753 
96754 
96755 
96756 
96758 
96759 
96760 
96761 
96762 
96763 
96764 
96765 
96766 
96780 
96781 
98240 
98655 
98812 
99260 
99313 
99337 
99375 
99383 
99431 
99441 
99472 
99476 
99479 
99522 
99531 

Int.Cl5 

2 
G01N 
B60R 
D06F 
E04B 
E04B 
A47L 
F16G 
H01H 
G09B 
A47C 
E04F 
E04F 
F16B 
F16B 
E04B 
A47B 
B60S 
B27G 
B65D 
G01D 
F16L 
B67D 
B66F 
E21D 
B65B 
F01P 
F28D 
A21B 
B01D 
B26F 
B65D 
B60B 
G09B 
G03B 
E21D 

Strona 

3 
68 
51 
56 
57 
57 
46 
64 
70 
69 
45 
58 
58 
63 
61 
57 
45 
52 
50 
53 
68 
64 
55 
55 
59 
52 
60 
67 
44 
48 
49 
54 
51 
69 
69 
60 



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

Nr 
zgłoszenia 

1 
92 00164 IT 
92 00314 DK 
92 00562 CA 
92 02273 GB 
92 02707 US 
92 08554 US 
92 08584 US 
92 09221 US 
92 09512 US 
92 09545 US 
92 09651 US 
92 09792 US 
92 10095 US 
92 10583 US 
92 10592 US 
92 11210 US 
93 00006 DK 
93 00055 CA 
93 00097 AT 
93 00101 AT 
93 00126 ML 
93 00130 NL 
93 00185 US 
93 00245 CA 
93 00248 FI 

Int.Cl5 

2 
H05B 
A23C 
B01J 
E21D 
A23G 
C07C 
C07D 
E06B 
A64B 
A61K 
C08G 
C07K 
C07C 
C07B 
A61K 
H02G 
C07K 
C07C 
E02D 
B28B 
C02F 
G01D 
C11D 
C08J 
C03B 

Strona 

3 
92 
73 
78 
91 
73 
82 
83 
90 
77 
76 
85 
85 
82 
82 
75 
92 
84 
82 
89 
78 
81 
91 
86 
85 
81 

Nr 
zgłoszenia 

1 
93 00275 CA 
93 00388 SE 
93 00427 EP 
93 00430 DE 
93 00473 SE 
93 00488 FR 
93 00541 DE 
93 00558 US 
93 00572 DE 
93 00573 DE 
93 00574 DE 
93 00582 FR 
93 00737 JP 
93 00738 JP 
93 00739 JP 
93 00894 GB 
93 01004 GB 
93 01022 GB 
93 01067 EP 
93 01095 GB 
93 01191 GB 
93 01206 GB 
93 01283 GB 
9301298 GB 
93 01348 EP 

Int.Cl5 

2 
A47G 
B27N 
A01N 
E01B 
C09J 
E04F 
E01B 
C12N 
A61K 
A61K 
A61K 
A61K 
C30B 
C30B 
C30B 
G01N 
A61M 
C11D 
C04B 
C07D 
G01N 
C07D 
C12N 
B65D 
B01D 

Strona 

3 
74 
78 
73 
89 
85 
90 
89 
87 
75 
75 
75 
76 
88 
88 
88 
92 
76 
86 
81 
83 
91 
84 
87 
80 
77 

Nr 
zgłoszenia 

1 
93 01401 EP 
93 01406 EP 
93 01466 EP 
93 01483 EP 
93 01669 EP 
93 03388 US 
93 03485 US 
93 03529 US 
93 03786 US 
93 04217 US 
93 04373 US 
93 04435 US 
93 04438 US 
93 04580 US 
93 04792 US 
93 04948 US 
93 04976 US 
93 04986 US 
93 05054 US 
93 05160 US 
93 05167 US 
93 05221 US 
93 05456 US 

Int.Cl5 

2 
C12M 
C07D 
C07D 
C23C 
C10L 
C07K 
C07C 
C02F 
B42C 
B32B 
A61N 
A61C 
C07D 
B65D 
A61K 
B65H 
C07F 
C12N 
A01N 
B31F 
A61F 
C11D 
B01J 

Strona 

3 
86 
82 
83 
88 
86 
85 
82 
81 
79 
79 
76 
74 
83 
80 
75 
80 
84 
87 
73 
78 
74 
86 
77 



Ogłoszenia o podjęciu postępowania przed UP RP jako urzędem wybranym 
w sprawach zgłoszeń PCT opublikowanych we wcześniejszych numerach BUP 

Nr zgłoszenia 

1 

298945 
300389 
300492 
300592 
300493 
300491 
300703 
300707 
300766 
300775 
300813 
300999 
301000 
301004 
301316 
301317 
301371 
301375 
301423 
301425 
301463 
301464 
301787 
301791 
301805 
301820 
301878 
301883 
301950 
301957 
301994 
301995 
302047 
302290 
302345 
302352 
302355 
302570 
302571 
302578 
302577 
302578 
302579 
302610 
302612 
302614 
302682 

Int.Cl5 

2 

C07D 
A61K 
C07K 
C07D 
A01N 
D21H 
D04H 
C07D 
B65D 
A61K 
C U D 
C08L 
H04N 
H03F 
C02F 
C07D 
B66F 
C10L 
F16L 
B41F 
H05B 
E02F 
A61K 
B05D 
E03D 
A47G 
G01F 
C07D 
B65B 
A61K 
A61M 
C08B 
A01N 
C07D 
B60M 
C08J 
C07D 
E21D 
C07K 
C07C 
D21F 
C07D 
A61K 
B01D 
F24D 
B60L 
G06F 

Nr zgłoszenia PCT 

3 

PCT/US91/07194 
PCT/US92/00854 
PCT/US92/01503 
PCT/EP92/0O458 
PCT/US92/01262 
PCT/US92/01737 
PCT/US91/06281 
PCT/US92/02137 
PCT/US92/02705 
PCT/EP92/0O681 
PCT/US92/02883 
PCT/US92/02400 
PCT/EP92/00801 
PCT/EP92/00824 
PCT/GB92/00785 
PCT/GB92/00887 
PCT/CS92/00014 
PCT/EP92/01102 
PCT/GB92/00965 
PCT/EP92A)1114 
PCT/DK92/00166 
PCT/FI92/00208 
PCT/NL92/00096 
PCT/EP92/01051 
PCT/FI92/00173 

PCT/DE92/00319 
PCT/AU92/00314 
PCT/GB92/01082 
PCT/EP92/01438 
PCT/EP92/01341 
PCT/EP92/01551 
PCT/EP92/01553 
PCT/NL92/00126 
PCT/US92/04973 
PCT/EP92/01706 
PCT/US92/06656 
PCT/HU92/00031 
PCT/DE92/00373 
PCT/SE92/00584 
PCT/US92/06482 
PCT/US92/06882 
PCT/US92/06598 
PCT/US92/07287 
PCT/AT92/00113 
PCT/EP92/01911 
PCT/US92/07443 
PCT/EP92/01965 

Nr BUP w którym 
zgłoszenie PCT 
opublikowano 

4 

25/92 
7/93 
7/93 
7/93 
7/93 
7/93 
7/93 
7/93 

12/93 
7/93 

12/93 
7/93 

12/93 
7/93 

12/93 
12/93 
12/93 
16/93 
12/93 
12/93 
12/93 
16/93 
16/93 
12/93 
12/93 
12/93 
16/93 
12/93 
16/93 
16/93 

6/94 
6/94 

16/93 
16/93 
16/93 
20/93 
16/93 

3/94 
23/93 
20/93 

1/94 
20/93 
23/93 
23/93 
23/93 

1/94 
20/93 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o cenach swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO", "WIADOMOŚCI 
URZĘDU PATENTOWEGO', "BIULETYNU INFORMACYJNEGO 
URZĘDU PATENTOWEGO RF1, 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. wynosi: 

BUP - 910 000 zł 
WUP — 360 000 zł 
BI UPRP — 120 000 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
(NBP O/O Warszawa 1052-258-223-1 Dz. 99 Rozdz. 1000 § 92). 

Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach. 

Nie ulega zmianie forma prenuňaeraty 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. 


