INDEKS 3532264
ISSN - 0137 - 8015
C e n a 4,00 zł

BIULETYN
URZĘDU
PATENTOWEGO

Wydawnictwo
Urzędu
Rzeczypospolitej

Nr 7 (555)

Patentowego
Polskiej

Warszawa 1995

Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177)-dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę 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,
- t y t u ł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
-liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy,
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203,00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offcet. ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk.10,0. Nakład 970 egz.
Cena 4,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 79/95
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

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

Al
* A2
A3
* A4
Ul
U3

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
Al(21) 300558

(22)93 09 29

6(51) A01C17/00
E01C19/20
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Sobkowiak Bolesław, Błażyński Grzegorz,
Grządzielewski Jan, Sadowski Kazimierz
(54) Tarczowy aparat rozsiewający rozsiewaczy
materiałów sypkich

(57) Tarczowy aparat rozsiewający rozsiewaczy materiałów
sypkich składający się z talerza tarczy (3), łopatek rozsiewają
cych (4) i piasty (8) charakteryzuje się tym, że wyposażony jest
w przestawny wokół swej osi pionowej cylinder dozujący (1) z
co najmniej jednym otworem wylotowym (2) rozsiewanego ma
teriału znajdującym się w dolnej części ścianki bocznej tego
cylindra. Cylinder dozujący (1) usytuowany jest swoją dolną
krawędzią tuż nad górną powierzchnią talerza tarczy (3), a jego
oś geometryczna pokrywa się z osią obrotu tego talerza.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 300447

(22)93 09 21

6(51) AOIN 47/42
C07C 281/00

(71) Sandoz AG, Bazyleja, CH
(72) Anderson Richard James, US; Cloudsdale
Ian Stuart, US; Harr Jost, CH; Lamoreaux
Robert James, US; Schaefer Kristině Joyce
Peterson, US
(54) Kompozycja chwastobójcza i/lub
kontrolująca wzrost roślin, sposób
zwalczania lub kontrolowania
niepożądanego wzrostu roślinności lub
innego regulowania wzrostu roślin oraz
nowy związek semikarbazonowy
Al(21) 300548

(22)93 0930

6(51) A01G 25/16

(71) Gosiewski Marcin, Konstancin-Jeziorna
(72) Gosiewski Marcin, Bartos Adam, Sikorski
Tomasz
(54) Urządzenie do nawożenia i nawadniania
roślin
(57) Urządzenie zbudowane jest z hydraulicznego układu,
pompkowego dozownika i elektrycznego układu sterowania.
Pompki (2) pożywkowego dozownika i elektrozawory (3) sekcji
szklarniowych hydraulicznego układu (1) są skojarzone funkcjo
nalnie ze sterownikiem (4). Ze sterownikiem (4) jest skontakto
wany elektrycznie czujnik (5) pomiaru światła i czujnik (6) po
miaru temperatury oraz zegar (7) i przepływomierz (8).
(1 zastrzeżenie)

(57) Kompozycja zawiera chwastobójczo skuteczną lub re
gulującą wzrost roślin skuteczną łączną ilość co najmniej jedne
go inhibitora przenoszenia auksyny i co najmniej jeden inny
herbicyd, w której inhibitor przenoszenia auksyny obecny jest
w ilości wytwarzającej działanie potencjalizujące.
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Wynalazek obejmuje także nowe związki o wzorze 5, w
którym X i Y niezależnie od siebie oznaczają wodór, fluor lub
chlor, M oznacza wodór lub część tworzącą sól, korzystnie
dobraną spośród kationu sodowego, potasowego, izopropy loamoniowego lub 2-(2-hydroksyetoksy) etyloanioniowego, a Z'
oznacza chlor lub fluor.

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 300563

(22)93 0930

6(51) A23B 4/044

(75) Żaczek Konrad, Kielce; Mania Marek,
Kielce; Morka Roman, Kielce
(54) Komora wędzarniczo-parzelnicza
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora wędzarniczo-parzel
nicza ogrzewana elektrycznie, spalinami gazowymi lub parą a
także z ogrzewaniem mieszanym, na przykład elektryczno-paro
wym.
Komora wędzarniczo-parzelnicza ma boczne kanały na
wiewne (1), połączone między sobą górnym kanałem (2) z
osadzonym centralnie wentylatorem (3). Po jednej i drugiej
stronie wentylatora (3) w kanale górnym (2) usytuowane są
przepływowe nagrzewnice (4). W bocznych kanałach nawiew
nych (1) zamocowane są grzałki elektryczne.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 300507

3

(22)93 0924

6(51) A23L1/24

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna
im. M. Oczapowskiego, Olsztyn
(72) Panfil-Kuncewicz Helena, Kiszą Jan,
Śmietana Zbigniew, Szpendowski Jerzy,
Kuncewicz Andrzej
(54) Sos majonezowy
(57) Sos majonezowy składa się z oleju roślinnego, organi
cznego kwasu spożywczego, soli, cukru, musztardy, przypraw
korzennych oraz koncentratu białek mleka w ilości 3,0-25,0%
wagowych w stosunku do ogólnej masy sosu.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 300513

(22) 93 09 27

6(51) A23L1/317

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Langego, Wrocław
(72) Škrabka Błotnicka Teresa, Lesiów Tomasz
(54) Nowy rodzaj szynki w formie bloku
(57) Szynka zawiera, najkorzystniej, około 90% mięsa z tylnej
części tuszy nutriowej i około 10% zmielonego mięsa z przedniej
części tuszy nutriowej albo około 90% mięsa z przedniej części
tuszy nutriowej i takiego samego dodatku (10%) zmielonego
mięsa z przedniej części tuszy nutriowej.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 305156

(22)94 09 23

(31)93 4332361

6(51) A23L 2/80

(32)93 09 23

(33) DE

(71) Schenk Filterbau Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Waldstetten, DE
(72) Oechsle Dietmar
(54) Urządzenie do przyjmowania środków
stabilizujących do napojów i innych cieczy

Al(21) 304532
(31)93

2836

(22) 94 08 03

6(51) A23L 1/22

(32)93 09 21

(33) CH

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A,
Vevey,CH
(72) Heyland Sven, Ho Dac Thang, Hose Hugh,
Wood Robert Dustan
(54) Środek aromatyzujący i sposób jego
wytwarzania
(57) Sposób wytwarzania środka aromatyzującego obejmu
je etapy: a) fermentacji surowca wysokobiałkowego z udziałem
szczepu Bacillus subtil is lub Bacillus natto, b) sporządzenia
mieszaniny zawierającej sfermentowany surowiec, co najmniej
jeden cukier redukujący i wodę, c) poddania wspomnianej
mieszaniny reakcji w podwyższonej temperaturze i d) suszenia
produktu reakcji. Wytworzony tym sposobem środek aromaty
zujący można stosować do nadawania aromatu, a w szczegól
ności do nadawania smaku przypominającego smak mięsa,
rozmaitym potrawom.

(10 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wchłaniania środków
stabilizujących dla napojów, jak piwo, wino, soki owocowe lub
innych cieczy. Do stabilizowania tych cieczy jest używany sieciowany poprzecznie pótíwinýlopiralidon, który adsorbuje po
tencjalne czynniki zmętniające, np. polifenole. Aby przyjmować
w dużych ilościach ziarnisty środek stabilizujący, urządzenie
jest ukształtowane jako wkład (2), który ma przepuszczalną dla
cieczy ścianę napływową (19) i przepuszczalną dla cieczy ścia
nę odpływową (20). Ściany (19,20) przepuszczalne dla cieczy
razem z przylegającą ścianą (9,10,12,14) ograniczającą wkład
(2), ograniczają przestrzeń przyjmującą (18, 21) wypełnioną
środkiem stabilizującym (7).
(17 zastrzeżeń)

4
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Al(21) 306424 (22) 94 03 11 6(51) A23N 1/00
(31) 93

1013

(32)9304 02

(33) CH

(86) 940311 PCT/CH94/00052
(87) 94 10 13 W094/22332 PCT Gazette nr 23/94
(71) BUCHER-GUYERAGMaschinenfebrik,
Niederweningen, CH
(72) Hartmann Eduard
(54) Sposób rozdzielania składników stałych i
ciekłych oraz urządzenie do jego
przeprowadzenia
(57) Dla rozdzielenia nierozpuszczalnych stałych składni
ków od rozpuszczalnych substancji, zwłaszcza z owoców, przy
użyciu prasy (7), zostaje najpierw przewodem (8) doprowadzo
na woda do młyna (3') rozdrabniającego owoce.
Rozpuszczalne substancje zostają następnie za pomo
cą prasy (7), jako sok, oddzielone od stałych składników.
Zależność doprowadzania wody od doprowadzania
owoców może być regulowana za pomocą mikroprocesora
(22). Jako rozpuszczalnik można stosować także inną ciecz niż
woda, a oddzielenie substancji rozpuszczalnych od nierozpu
szczalnych można przeprowadzać także przy użyciu wirówki
lub dekantatora.

(13 zastrzeżeń)

Al(21) 302874

(22)940331

6(51) A23N 17/00

(23) MTP POLAGRA-93 0110 93
(71) SIPMAS.A, Lublin
(72) Bartoszcze Leszek
(54) Mieszalnik dozowanych pasz sypkich
(57) Mieszalnik charakteryzuje się tym. że ma komorę zasy
pową (10) i komorę mieszania (18) oddzielone od siebie ścianą
(16).
W komorach tych usytuowany jest wał ślimakowy (22)
przesunięty poprzez otwór (32) w ścianie (16).

Al(21) 302873
(23)
(71)
(72)
(54)

(22)9403 31

6(51) A23N 17/00

MTP POLAGRA -93 0110 93
SIPMAS.A, Lublin
Bartoszcze Leszek
Mieszalnik sypkich pasz treściwych

(57) Mieszalnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (8) złożo
ny jest z komory zasypowej (10) i komory mieszania (18) oddzie
lonych od siebie ścianą (16) z otworem, w którym usytuowany
jest jeden z dwu górnych wałów ślimakowych dłuższy od pozo
stałych o tyle, że jego część (48) usytuowana jest w rynnie
komory zasypowej (10), a koniec ułożyskowany jest w obrębie
skrajnej ściany (12) tej komory. Podpory (4,6) utrzymują zbior
nik (8) w pozycji pochylonej.

(12 zastrzeżeń)
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Mieszalnik ma ponadto zespół złożony z mających regu
lowane szczeliny wysypowe zbiorników magazynowych (80) do
zowanych składników paszy i z usytuowanych poniżej nich do
zowników z pojemnikami samoopróżniającymi się po uzyskaniu
zadanego stopnia napełnienia. Zespół ten wsparty jest na ruszto
waniu połączonym ze zbiornikiem (8).

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 306189

(22)941207

6(51) A47C1/02

(75) Kowalski Maciej, Łódź
(54) Tapicerowany fotel i kanapa dla transportu
publicznego, zwłaszcza w pasażerskich
wagonach kolejowych
( 5 7 ) Tapicero-pokrowiec (8) poprzez usytuowanie elastycz
nej, sczepnej taśmy (7) na częściach zakończeniowych, łączy
się z listwą (6) z tworzywa sztucznego, usytuowaną na nośnym
elemencie warstwy (5) co pozwala na szybki montaż i demontaż.

5

Al(21) 300529 (22) 93 09 27 6(51) A61B 17/04
(71) INICJATOR Przedsiębiorstwo Usługowe i
Produkcyjno-Handlowe Sp.z o.o., Rzeszów
(72) Sereda Marek
(54) Sposób zamykania rany otwartej oraz
przyrząd do zamykania rany otwartej
( 5 7 ) Sposób zamykania rany pacjenta lub zwierzęcia polega
na tym, że wzdłuż brzegów otwartej rany w skórę wciska się
stępione ostrza płytki elastycznej połączone z sobą nićmi chirur
gicznymi (6), po czym płytkę tę przykleja się do skóry.
Przyrząd stanowi płytka, mająca wycięte okno (2) z
narożnymi podcięciami (3), połączona trwale z dwoma nakład
kami (4 i 5) tak, że odsłaniają one częściowo dłuższe boki (8)
okna (2), przy czym pomiędzy płytką, a nakładkami (4 i 5)
umieszczone są napięte nici chirurgiczne (6), zaś dłuższe boki
(8) mają krawędzie w kształcie stępionych ostrzy, a dolna po
wierzchnia płytki pokryta jest warstwą środka klejącego.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 300530 (22)93 09 27 6(51) A47L13/58
(75) Wetula Adam, Boguchwała k/Rzeszowa
(54) Zestaw urządzeń do sprzątania
(57) Zestaw urządzeń do sprzątania składa się z jezdnego
urządzenia wyżymającego (1 ), wieszaka z zamocowanym w nim
drążkiem zespołu ścierki z uchwytem i drążkiem ściągacza
wody. Ponadto w skład zestawu wchodzi stelaż znaku ostrze
gawczego. Pojemnik urządzenia wyżymającego w górnej jego
części ma ucha dla uchwytu (10) oraz zaczepów wyciskacza (11 )
ścierki, zawieszonego za pomocą tych zaczepów na krawę
dziach (13) pojemnika.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 300463

(22)93 09 23

6(51) A61F13/15

(75) Tuszyński Wacław, Warszawa
(54) Ocieplacz leczniczy
(57) Ocieplacz leczniczy do utrzymywania stałej wilgotności
skóry ludzkiej w szczególności miejsc chorych ciała, charakte
ryzuje się tym, że zawiera wkładkę absorbentu krzemowego o
rozwiniętej powierzchni por i kanalików, w których zachodzi
proces rozkładania zaabsorbowanych związków organicznych
występujących w wydzielanym pocie.
Wkładka umieszczona jest pomiędzy warstwą izolacji
cieplnej i warstwą wchłaniającą wilgoć z chorych miejsc ciała.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305153

(22) 94 09 23

(31) 93 126936

6(51) A61F13/20

(32)93 09 24

(33) US

(71) McNeiKPPÇ Inc., Milltown, US
(72) Fung Paul Y., Galloway Robert A
(54) Wyrób chłonny oraz rdzeń chłonny wyrobu
chłonnego
(57) Ujawniono rdzeń chłonny do wyrobów chłonnych przy
stosowanych do umieszczania na bieliźnie użytkowniczki oraz
wyroby chłonne, w których zastosowano wspomniany rdzeń.
Rdzeń chłonny składa się z wkładu chłonnego, założonego na
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siebie samego wzdłuż pary w przybliżeniu równoległych, pod
łużnych linii składania (15,16), w wyniku czego powstaje zwró
cona ku ciału klapka środkowa (12) i dwie klapki boczne (11,
13), przy czym szerokości trzech klapek (11,12,13) na central
nej osi poprzecznej wkładu chłonnego są w zasadzie takie
same. W różnych przykładach wykonania, jedna lub więcej
klapek jest gofrowana w układzie umożliwiającym kierowanie
transportem płynów w wyrobie.

(26 zastrzeżeń)

Al(21) 300510 (22)93 0924
6(51) A61K 9/02
(71) POLFA Rzeszowskie Zakłady
Farmaceutyczne, Rzeszów
(72) Żydzik Stanislaw, Syrek Alicja, Góral
Zbigniew, Kulig Daniel, Mysłowska Krystyna
(54) Nowy preparat farmakologiczny i sposób
wytwarzania nowego preparatu
farmakologicznego

Al(21) 306552

Nr 7 (555) 1995

(22)9403 31

(31)93 9300948

6(51) A61K 31/47

(32)93 0401

(33) HU

(86) 9403 31 PCT/HU94/00008
(87) 941013 W094/22413 PCT Gazette nr 23/94
(71) Alkaloida Vegyés2£ti Gyár RL, Tiszavasvari,
HU
(72) Frank László, Kóródi Ferenc, Gyires Klára,
Galamb Vilmos, Bi lkei-Go rzó András
(54) Pochodne chinoliny o podstawnikach
triazolowych
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych, sto
sowanych przy zapobieganiu i leczeniu zmian chorobowych
błon śluzowych żołądka i jeiit, o działaniu hamującym wydziela
nie i cytoochronnym. Kompozycje zawierają w ilościach biologicz
nie skutecznych pochodne chinoliny o podstawnikach triazolowych,
o ogólnym wzorze (I). gdzie R1 znajduje się w pozycji 2 lub 4 dla
grupy 1-triazołylowej albo dla grupy 1 -triazolylo-tiowej albo dla
grupy 5-(Ci-4-alkilo)-3-triazorylo-tiowej, R2 znajduje się w pozy
cji 3 lub ewentualnie w pozycji 2 dla atomu wodoru albo dla
grupy Ci-4-alkilowej, R3 oznacza atom wodoru albo grupę C1-4alkilową, X oznacza atom wodoru lub halogenu albo grupę
Ci -4-alkiiową i ich soli.
Wynalazek obejmuje procesy wytwarzania powyższych
kompozycji oraz sposoby leczenia pacjentów, gdy tego potrze
bują, za pomocą takiej terapii, przy której podaje się te substan
cje lub kompozycje. Przedmiotem wynalazku jest również pre
ferowana substancja o wzorze (IV).

(10 zastrzeżeń)

(57) Nowy preparat farmakologiczny zawiera 10-12% wago
wych chlorchinaldiny, 25-30% wagowych metronidazole 0,20,3% wagowych kwasu cytrynowego oraz 56-63% substancji
pomocniczych, stanowiących masę tabletkową. Jako substan
cje pomocnicze stosuje się 47,75-51,75% wagowych laktozy,
7,25-8,25% wagowych ultraamyłopektyny, 0,5-2% wagowych
poliwinylopyrolidanu oraz 0,5-1% wagowych stearynianu mag
nezowego.
Sposób wytwarzania tego preparatu polega na tym, że
drobno sproszkowaną chlorchinaldinę, metronidazol i kwas cy
trynowy miesza się przez około 5 minut, po czym dodaje się
ultraamylopektynę i laktozę. Po dokładnym wymieszaniu wszy
stkich składników otrzymaną mieszaninę zarabia się 10% wod
nym roztworem poliwinylopyrolidanu oraz poddaje granulacji.
Po wysuszeniu do zawartości wilgoci 3,8-4,2% zapudrowuje się
stearynianem magnezu i poddaje tabletkowaniu w żądanej for
mie. Preparat ma zastosowanie w ginekologii.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305188

(22) 94 09 26

(31)93 4332931

6(51) A61K 9/48

(32)930928

(33) DE

(71) R.P.SCHERER GmbH, Eberbach/Baden,
DE; SANDOZ A.G., Bazyleja, CH
(72) Brox Werner, Meinzer Armin, Zande Horst
(54) Miękka kapsułka żelatynowa, sposób
wytwarzania miękkiej kapsułki żelatynowej i
bęben do chłodzenia pasm żelatynowych
(57) Miękka kapsułka żelatynowa wypełniona cieczą ma osło
nę kapsułki, która zawiera składnik, inny niż gliceryna, zdolny do
migracji, który występuje również w wypełnieniu kapsułki.
W szczególności kapsułka posiada osłonę zawierającą
żelatynę, plastyfikatory i jeśli jest to pożądane lub potrzebne,
dalsze czynniki pomocnicze oraz wypełnienie kapsułki zawiera
jące m.in. rozpuszczalnik, gdzie rozpuszczalnikiem tym jest
przynajmniej częściowo glikol 1,2-propylenowy, ale nie głównie
glikol polietylenowy, przy czym osłona kapsułki również zawiera
glikol 1,2-propylenowy.

(26 zastrzeżeń)

Al(21) 306421

(22)940324 6(51) A61K 31/485
A61K9/20
(31)93 9301057
(32)9303 30
(33) SE
(86)
(87)
(71)
(72)

9403 24 PCI7SE94/00264
941013 W094/22431 PCT Gazette nr 23/94
Pharmacia AB, Sztokholm, SE
Olsson Birgitta, Chefrad Maritta Anneli,
Ragnarsson Gert
(54) Preparat o kontrolowanym uwalnianiu
zawierający sól morfiny

(57) Nowy preparat farmaceutyczny złożony jest z dużej
ilości powlekanych cząstek zawierających sól morfiny, pokry
tych błoną barierową, zapewniającą kontrolowane, korzystnie
niezależne od pH, uwalnianie morfiny przez większą część
przerwy między podaniami dawek leku przy stosowaniu raz na
dzień, dające w efekcie wyraźne zmniejszenie wahań stężenia
leku w osoczu krwi, w porównaniu ze znanymi preparatami
morfiny. Uzyskane średnie stężenie morfiny w osoczu krwi sta
nowi co najmniej 50% największego stężenia w osoczu w ciągu
co najmniej 12 godzin od podania pojedynczej dawki wspo
mnianego preparatu.
Ujawniono także sposób wytwarzania takiego preparatu
oraz użycie preparatów tego rodzaju do wytwarzania środków
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przeciwbólowych przydatnych w leczeniu ciężkiego przewlekłe*
go stanu bólowego.

(13 zastrzeżeń)

Al(21) 305240

(22)940929

(31) 93 128026

6(51) A61K 47/34

(32) 93 09 29

7

wewnątrz światła naczynia, stosowanych statycznie lub dynami
cznie. Uważa się, że stanowi to wstępne przystosowanie naczy
nia do ciśnienia, pod którym będzie pracowało jako wszczep.
Umożliwia to organizację struktury błony wewnętrznej, co z kolei
poprawia zamocowanie komórek śródbłonka i teoretycznie za
pobiega przerostowi komórek mięśni gładkich.

(11 zastrzeżeń)

(33) US

(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton,
US
(72) Agharkar Shreerham Narahari, US; Gogate
Uday S., US; Cavanak Thomas, CH
(54) Rozpuszczalnik, stabilizowany środek
farmaceutyczny i sposób wytwarzania
stabilizowanego środka farmaceutycznego
( 5 7 ) Rozpuszczalnik charakteryzuje się tym, że zawiera pro
dukt kondensacji tlenku aikiłenu o zawartości anionów karboksylanowych dostatecznie małej na to, by zasadniczo zapobiegać
rozkładowi związku farmaceutycznego.
Stabilizowany środek zawiera co najmniej jeden zwią
zek farmaceutyczny i rozpuszczalnik zdolny do dyspergowania
lub rozpuszczania tego związku farmaceutycznego, przy czym
rozpuszczalnik ten zawiera skuteczną ilość środka nadającego
rozpuszczalność, o zawartości anionów karboksyianowych do
statecznie małej na to, by zapobiec katalitycznemu rozkładowi
tego związku farmaceutycznego.
Ujawniono także sposób wytwarzania stabilizowanego
środka zawierającego związek przecřwnowotworowy, sposób
stabilizacji środka farmaceutycznego zawierającego produkt
kondensacji tlenku aikiłenu i co najmniej jeden związek farma
ceutyczny zdolny do rozkładu w obecności anionów karboksy
ianowych oraz sposób stabilizacji środka farmaceutycznego
zawierającego związek farmaceutyczny wybrany z grupy obej
mującej paclřtaxel, teniposide, camptothecin i ich pochodne
oraz rozpuszczalnik zawierający etanol i skuteczną ilość co
najmniej jednego środka nadającego rozpuszczalność.

(42 zastrzeżenia)

Al(21) 306417

(22)94 03 29

6(51) A61L 27/00
A61F2/06
(31)93 9306449
(32)93 03 29
(33) GB
(86) 9403 29 PCT/GB94/00659
(87) 941013 WO94/22505 PCT Gazette nr 23/94
(71) National Heart Research Fund, Leeds, GB
(72) Davies Alban, Haynes Sarah, Browne Tom,
KearneyJohn
(54) Ekwiwalenty tkanek

(57) Wynalazek dotyczy sposobów formowania ekwiwalen
tów tkanek. W przykładzie jego realizacji do formowania ekwi
walentu naczynia rurkowego, przez trzpień H przewleka się
odpowiednią długość rurki poliestrowej i przymocowuje się tę
rurkę na każdym końcu zaciskami A i D. Następnie nakręca się
blok F na swoje miejsce i dzianinę poliestrową moczy się wstę
pnie, wstrzykując przez zawór 2 kwaśny roztwór kolagenu w
czasie około godziny. Po odpowiednim czasie odsysa się nad
miar roztworu. Po tym etapie, do aparatu wstrzykuje się drugi,
alkaliczny roztwór zawierający m.in. komórki mięśni gładkich
(SMC). W wyniku tego wstrzyknięcia następuje neutralizacja
roztworu kolagenu wysycającego dzianinę rurki i w konsekwen
cji, spontaniczna fibryiogeneza w szczelinach dzianiny, co eli
minuje ryzyko rozwarstwienia. Następnie aparat inkubuje się.
Kolagen obkurcza się na rurce z dzianiny i wypełniony komór
kami żel zaczyna wbudowywać się do kolagenu wysycającego.
Kolagen użyty do impregnacji wstępnej i kolagen dostarczony
w wodnej mieszaninie kurczą się w jedną spójną całość z
komórkami mięśni gładkich (SMC). Ekwiwalent tkanki powleka
się następnie komórkami śródbłonka i aparat inkubuje się po
nownie, poddając go działaniu wzrastających ciśnień pożywki

Al(21) 305241

(22)940929

6(51) A61L 31/00
A61L 29/00
(31)93 128952
(32)93 0929
(33) US
(71) HERCULES INCORPORATED,
Wilmington, US
(72) Luzio Gary Andrew, Thompson Samuel
Anthony
(54) Urządzenie medyczne podlegające
rozpadowi, sposób wywoływania rozpadu
urządzenia medycznego w żywym ustroju
oraz sposób wytwarzania urządzenia
medycznego

(57) Urządzenie medyczne podlegające rozpadowi zawiera
co najmniej jeden człon wybrany z grupy składającej się z
elementów rurek wprowadzanych do przewodów, kateteru lub
kaniuli, czopów i zwieraczy, przy czym elementy urządzenia
zawierają jonowo usieciowany polimer.
Sposób wytwarzania urządzenia medycznego odzna
cza się tym, że poddaje się mieszanki dających się jonowo
sieciować polimerów działaniu mieszanek jonów sieciujących,
dla otrzymania jonowo usieciowanych materiałów.
Sposób wywoływania rozpadu tego urządzenia polega
na poddaniu urządzenia medycznego działaniu chemicznego
wyzwalacza, którego działanie polega na przemieszczaniu jonu
sieciującego w jonowo usieciowanym materiale, przez związa
nie lub zwykła zastąpienie jonem niesieciującym.

(26 zastrzeżeń)

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 7 (555) 1995

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
Al(21) 305243

(22)94 0929

(31)93 129638
94 295425

6(51) B01D 15/00
B01D 53/02
(32)93 09 30 (33) US
29 0894
US

(71) The BOC Group, Inc., Murray HM, US
(72) Stern Sidney Simon, Jain Ravi
(54) Sposób oczyszczania płynów za pomocą
adsorpcji
(57) W szczególnej wersji sposobu otrzymuje się argon o
wysokim stopniu czystości przez poddanie dwufazowej miesza
niny ciecz-para, zawierającej do 3% objętościowych azotu i/lub
do 5% objętościowych tlenu, kriogenicznemu procesowi adsor
pcji przy wahającej się temperaturze w złożu ad sorpcyjny m, za
wierającym jeden lub więcej adsorbentów selektywnych wzglę
dem azotu i/lub tlenu, w temperaturze pomiędzy punktem wrzenia
pęcherzykowego i punktem rosy mieszaniny dwufazowej.

(17 zastrzeżeń)

Al(21) 300564 (22)93 09 30 6(51) B01D 61/18
(75) Żaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce
(54) Moduł ultrafiltracyjny

Al(21) 306418 (22) 94 04 07 6(51) B01D 53/18

(57) Moduł urtrafiitracyjny utworzony jest z cylindrycznej obu
dowy (1) posiadającej w bocznej ścianie króćce przesączu (2) i
usytuowanej wewnątrz wiązki membran rurkowych (3) zaklejo
nych trwale na jej końcach. Cylindryczna obudowa (1) zakończo
na jest gwintem (4).

(31) 93
93
93
93

83656
282569
324264
328824

(32)93 04 09
111193
2212 93
2412 93

(33) JP
JP
JP
JP

(3 zastrzeżenia)

(86) 940407 PCT/JP94AX)583
(87) 9410 27 W094/23826 PCT Gazette nr 24/94
(71) BABCOCK-HITACHIKABUSHIKI
KAISHA, Tokio, JP
(72) Kuroda Hiroshi, Nakajima Fumito,
Nishimura Masakatsu, Kaku Hiroyuki,
Nozawa Shigeru, Takamoto Shigehito,
Nakamoto Takanori, Kikkawa Hirofumi,
Ishizaka Hiroshi, Katagawa Atsushi, Kon
Mitsuharu, Yamamoto Masayuki, Yoshida
Kunikatsu
(54) Mokra instalacja do odsiarczania gazów
spalinowych
(57) Korpus wieży absorpcyjnej (2) z kanałem wlotowym (3)
i wylotowym (19) stanowi integralny element górnej części zbior
nika (7) cyrkulacyjnego.
Wieża absorpcyjna (2) jest konstrukcją samonośną
opierającą się tylko na zbiorniku (7) cyrkulacyjnym. Co naj
mniej w najbardziej przednim stopniu rozpylającym w strefie
rozpylania w kanale wlotowym (3) znajdują się rury rozpylające
(4) z dyszami rozpylającymi do rozpylania cieczy cNonnej w
kierunku równoległym do przepływu gazów, oraz co najmniej
w najbardziej tylnym stopniu rozpylającym znajdują się dysze
rozpylające do rozpylania cieczy chłonnej w kierunku przeciw
nym do przepływu gazów.
Wieża chłonna ma konstrukcję integralną, w której górna
część zbiornika (7) cyrkulacyjnego stanowi część kanału wieży,
wskutek czego jej konstrukcja jest samonośną a ponadto prosta
w wyniku czego ma wysoką wytrzymałość i nie musi zawierać
elementów do podpierania konstrukcji kanału przepływowego.

(26 zastrzeżeń)

Al(21) 305093

(22)94 0919

(31)93 4332125

6(51) B01F15/02

(32)93 09 22

(33) DE

(71) WiWa Wilhelm Wagner GmbH und Co. KG,
Lahnau, DE
(72) Lainweber Gunter
(54) Sposób mieszania komponentów
materiałowych i urządzenie do mieszania
komponentów materiałowych
(57) Sposób polega na tym, że za pomocą płynu (6) zasila
się mechanizm napędowy pierwszej pompy dozującej (3) z
regulowanym, zwykle stałym, ciśnieniem przepływu, zaś ciśnie
nie przepływu zasilającego drugi i każdy następny mechanizm
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napędowy płyny (6) reguluje się przy pomocy sygnałów z urzą
dzenia regulującego (5), przy czym pomiarowe wartości przepły
wu (30, 30') tłoczonych przez pompy dozujące (3, 3') strumieni
pozostają względem siebie w zadanym na wstępie stosunku
podawanym na urządzenia regulujące (5) jako wartość zadana.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że składa się z co
najmniej dwóch, napędzanych w sposób ciągły przez mechani
zmy napędowe, pomp dozujących (3,3'), mieszalnika z głowicą
mieszającą (1), która za pośrednictwem przewodów (21) do
tłoczenia komponentów jest połączona hydraulicznie ze stroną
tłoczącą odpowiedniej pompy dozującej (3, 3'), sterującego
napędem pomp dozujących urządzenia regulującego (5) oraz
niezbędnego osprzętu, przyrządów pomiarowych i nastawczych oraz, że mechanizmy napędowe dla pomp dozujących (3,
3') stanowią silniki tłokowe (4, 4'). a pompy dozujące (3, 3')
stanowią pompy tłokowe.

(25 zastrzeżeń)

Al(21) 300525

9

(22) 93 09 27

6(51) B21B 1/08

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Dybiec Henryk, Bochniak Włodzimierz,
Ziomek Marian
(54) Sposób wytwarzania profili pełnych o
przekroju kołowym
(57) Sposób polega na tym, że podczas walcowania materiał
przetacza się nawrotnie poosiowo pomiędzy obracającymi się
płaskimi walcami ustawionymi tak, że szczelina pomiędzy nimi
jest mniejsza niż średnica wejściowa kęsa, a czas nawrotnego
przetaczania poosiowego jest krótszy niż czas przebywania
materiału w kotlinie walcowniczej.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 306415

(22)94 03 31

(31) 93 9301097

6(51) B21D 39/03

(32) 93 03 31

(33) SE

(86) 94 03 31 PCT/EP94/01029
(87)941013 W094/22613 PCTGazette nr 23/94
(71) ATTEXOREQUIPEMENTSS.A.)
Ecublens, CH
(72) Dubugnon OUvier
(54) Sposób łączenia ze sobą dwóch lub kilku
przykrywających się członów arkuszowych,
urządzenie do przeprowadzania tego
sposobu i połączenie wynikające z tego
sposobu

Al(21) 300443

(22)93 09 21

6(51) B06B 1/06

Cl) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Lat uszek Antoni
(54) Sposób wytwarzania stojących akustycznych
fal podłużnych /dylatacyjnych /oraz fal
giętnych w odcinkach prętów i drutów
(57) Sposób wytwarzania stojących akustycznych fal pod
łużnych polega na tym, że do zamocowanego na środku pręta
(1) pierścienia piezoelektrycznego (2) z elektrodami (3, 3')
przykłada się zmienne napięcie zasilające, zwiększając czę
stotliwość tego napięcia, od 0 do częstotliwości rezonansowej
piezoelementu (2).
Sposób wytwarzania fal giętnych polega na tym, że do
pierścienia piezoelektrycznego (2) z elektrodami (3,3') przy
mocowanego do środka pręta (1) za pośrednictwem płytek
dielektrycznych przykłada się zmienne napięcie zasilające,
zwiększając częstotliwość tego napięcia od 0 do częstotliwo
ści rezonansowej piezoelementu (2).

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób łączenia ze sobą dwóch lub kilku przykrywają
cych się członów arkuszowych (1, 2), w którym zasadniczo
współosiowy układ stempla (4), matrycy (3) z wnęką matrycową
oraz kowadłem (5) współpracuje poprzez ich współosiowe ru
chy względne, zawierający następujące etapy: (a) wkłada się
nakrywające się człony arkuszowe (1, 2) pomiędzy stempel (4)
i matryce (3); (b) powoduje się pierwszy ruch względny stempla
w pierwszym kierunku współosiowo w kierunku matrycy (3); (c)
powoduje się współpracę zasadniczo cylindrycznej części rdze
niowej stempla (4) z wnęką (3) matrycy dla utworzenia podczas
ruchu w kierunku wnęki matrycy poprzez ciągnienie tych czło
nów arkuszowych (1,2) kubkowo ukształtowanej lub wystającej
części (10), mającej ścianę boczną i ścianę dolną; (d) kowadło
(5) wykonuje ruch względem matrycy w drugim kierunku i jest
blokowane we wstępnie określonym położeniu względem ma
trycy; (e) stempel (4) wykonuje drugi względny ruch w pier
wszym kierunku współosiowo w kierunku matrycy (3) i za pomo
cą sił pomiędzy stemplem (4) i kowadłem (5) ściska ścianę
dolną, przez co powstaje powiększony bocznie kształt, który
mechanicznie blokuje wzajemnie człony arkuszowe (1,2), pole
ga na tym, że stempel jest wyposażony wokół tylnego końca
rdzenia w boczne przedłużenie (8), które podczas etapu (c)
deformuje i przemieszcza materiał z przestrzeni wokół otworu
(11) kubkowej lub wystającej części (10) głównie w górnym
członie arkuszowym (1) osiowo w kierunku matrycy (3).
(3 zastrzeżenia)
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Al(21) 300527

(22) 93 09 27

Nr 7 (555) 1995
6(51) B23P 6/00
E21C 35/18

(71) Turski Leszek, Wrocław
(72) Jaromin Zygmunt
(54) Sposób regeneracji noża górniczego
skrawającego i nóż górniczy wytworzony tym
sposobem

Al(21) 305142

(22)94 09 22

(31) 93 4332971

6(51) B22F 7/02

(32) 93 09 28

(33) DE

(57) Sposób polega na tym, że zużytą czeeć skrawającą (2)
noża obcina się prostopadle do części chwytowej (1), po czym
ukośnie ścina się powierzchnię przyłożenia (4) części skrawają
cej (2) pod kątem (a) = 4-15°, zaś powierzchnię natarcia (5)
ścina się pod kątem ifi) = 6 - 23°. Następnie na tę powierzchnię
(5) nakłada się napoinę (6), przy czym nadaje się jej kształt
trójkąta, w przekroju poprzecznym, którego wierzchołek jest
zwrócony w kierunku części chwytowej (1). Regenerowany nóż
górniczy jest utworzony z części chwytowej (1) i części skrawa
jącej (2). Część skrawająca (2) ma powierzchnię przyłożenia (4)
ściętą pod kątem (a) = 4 -15°, a powierzchnię natarcia (5) ściętą
pod kątem {fi) = 6 - 23°. Końcówka powierzchni natarcia (5) jest
zaopatrzona w napoinę stanowiącą element skrawający.

(4 zastrzeżenia)

(71) fischwerke Artur Fischer GmbH und Co.
KG, Waldachtal, DE
(72) Weber Wilfried
(54) Sposób wytwarzania zazębiających się
wzajemnie elementów
(57) Przedstawiono sposób wytwarzania zazębiających się
wzajemnie elementów, w którym co najmniej jeden element jest
wykonany jako proszkowy odlew wtryskowy. W celu wyrówna
nia skurczu elementu wykonanego jako proszkowy odlew wtry
skowy i ewentualnie dla stworzenia dodatkowego luzu, najeden
element sposobem odlewu wtryskowego nanosi się warstwę
rozdzielającą (5) z tworzywa sztucznego, a następnie na war
stwę rozdzielającą (5) natryskuje się sposobem proszkowego
odlewu wtryskowego dalszy element (11), przy czym grubość
warstwy rozdzielającej odpowiada co najmniej skurczowi dal
szego elementu (11), zaś po zabiegu wtrysku, przy procesie
uwalniania i spiekania, poddaje się warstwę rozdzielającą i
środek wiążący wydzielaniu, tzn. zostaje pomiędzy wzajemnie
zazębiającymi się elementami naniesiona warstwa rozdzielają
ca z tworzywa sztucznego. Po zabiegu wtryskiwania, warstwa
rozdzielająca i środek wiążący zostają usunięte w procesie
rozłączania i spiekania. W przypadku elementów dwuwarstwo
wych na położony wewnątrz element kształtowy nanosi się
sposobem wytłaczania pod ciśnieniem warstwę rozdzielającą z
tworzywa sztucznego, zaś na warstwę rozdzielającą nanosi się
sposobem wytłaczania proszku metalowego, zewnętrzną war
stwę metalową elementu kształtowego, przy czym grubość war
stwy rozdzielającej odpowiada co najmniej skurczowi zewnętrznej
warstwy metalowej (19), a po zabiegu wytłaczania, warstwę roz
dzielającą i środek wiążący poddaje się wydzielaniu w ciągłym
procesie uwalniania i spalania.
Sposób znajduje także zastosowanie przy wytłaczaniu
proszku metalowego do wytwarzania dwuwarstwowych kształ
tek metalowych.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 300526

(22)93 09 27

6(51) B23P 15/28
E21C 35/18

(75) Turski Leszek, Wrocław
(54) Sposób wytwarzania noża do kombajnów
górniczych i nóż wytworzony tym sposobem

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania noża
do kombajnów górniczych i nóż wytworzony tym sposobem,
przy czym nóż ten jest przeznaczony do urabiania węgla przy
użyciu całego zestawu noży zamocowanych w organie urabia
jącym.
Sposób, w którym wytwarza się trzonek metodą kucia
lub odlewania, po czym poddaje się go obróbce cieplnej, a
następnie obróbce skrawaniem, w trakcie której wykonuje się
otwór w części skrawającej przeznaczony dla elementu skrawa
jącego, polega na tym, że otwór napełnia się napoiną. Napawa
nie wykonuje się elektrodą o składzie; azot 0 - 2%, bor 0 - 3%,
chrom 18 - 28%, węgiel 4 - 7%, niob 5 -12%, wanad 5 -12%,
krzem 3 - 8%, tytan S -12%, resztę stanowią takie składniki jak:
żelazo, nikiel, molibden, mangan, w łącznej ilości 48 • 73%. Nóż
charakteryzuje się tym, że jako element skrawający (3) ma
napoinę.

(6 zastrzeżeń)
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Al (21) 305123 (22) 94 09 21 6(51) B25C 5/13
(31) 93

1914

(32)93 09 22

(33) AT
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Zgodnie z wynalazkiem oprzyrządowanie jest wyposa
żone w mechanizm przesuwu pionowego (20) prowadnicy (9)
względem podstawy (1) oprzyrządowania.

(3 zastrzeżenia)

(71) Alfred Gruber Ges.m.b.H. & Co.KG,
Eugendorf, AT
(72) Lang Kurt
(54) Urządzenie do hermetyzacji wystających ku
górze zamknięć zbiorników, zwłaszcza
łączników beczek
(57) Urządzenie (1) do hermetyzacji wystających ku górze
zamknięć zbiorników, zwłaszcza łączników beczek (F) zawiera
podajnik kołpaka (4) i urządzenie dociskowe (5) kołpaka powy
żej przenośnika wzdłużnego (3) dla hermetyzowanych zbiorni
ków (B). Urządzenie dociskowe kołpaka (5) zawiera sanie (12),
przesuwane ruchem posuwisto-zwrotnym równolegle do prze
nośnika wzdłużnego (3) z podnoszonym stemplem (13), opusz
czanym z górnego położenia spoczynku w dół do położenia
dociskania, a na dolnej stronie podnoszonego stempla (13) jest
ułoży skowany nośnik kołpaka (15), usytuowany w kierunku
przenośnika wzdłużnego, wychylny do dołu z ograniczeniem
ruchu wokół poziomej osi poprzecznej i przyjmujący na swoim
wolnym końcu uchwyt kołpaka. Sanie (12) współpracujące z
wyłącznikami sterującymi, są przesuwane z położenia przejmo
wania, w którym nośnik (15) leży w obszarze wydawania (8)
podajnika (4), do położenia wyjściowego, w którym nośnik
kołpaka (15) jest składany do obszaru przenoszenia przenośni
ka wzdłużnego (3) i następnie jest przesuwany wzdłuż strefy
dociskania, w której jest uruchamiany podnoszony stempel (13),
do położenia końcowego i z powrotem.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 306543 (22)94 03 31 6(51) B27K 3/34
(31) 93 931505

(32) 93 04 02

(33) FI

(86) 9403 31 PCT/FI94/00127
(87) 941013 W094/22647 PCT Gazette nr 23/94
(71) KYMMENEOY, Helsinki, FI;KOSKISEN
OY, Järvelä, FI; METSÄLIITTO
OSUUSKUNTA, Espoo, FI
(72) Silenius Petri, Viikan Liisa, Ritschkoff
Anne-Christine
(54) Sposób zabezpieczania drewna przed
niepożądanymi wpływami drobnoustrojów

Al(21) 300531

(22)93 0927

6(51) B27C 7/06

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Kien Wojciech, Kortylewski Bolesław,
Derwisz Grzegorz
(54) Oprzyrządowanie tokarek suportowych do
drewna
(57) Przedmiotem wynalazku jest oprzyrządowanie tokarek
suportowych do drewna dla obróbki powierzchni kulistych, skła
dające się z ułożyskowanej na płycie prowadnicy i zamocowa
nego w niej przesuwnie imaka z nożem tokarskim.

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zabezpieczania drewna
przed niepożądanymi wpływami drobnoustrojów. Wynalazek
dotyczy także drewna zabezpieczonego przed pleśniami, sinizną drewna i grzybami zgnilizny.
Zgodnie z wynalazkiem zabezpieczane drewno podda
je się obróbce substancją zdolną do hamowania wzrostu drob
noustrojów, w wyniku czego sybstancja ta przenika do drewna
co najmniej zasadniczo głębiej niż powierzchniowo. Zgodnie z
wynalazkiem jako substancję będącą czynnikiem hamującym
wzrost drobnoustrojów stosuje się czynnik kompleksujący, na
przykład EDTA, który jest zdolny do wiązania metali przejścio
wych zawartych w drewnie, przez co czynnik kompleksujący
najpierw impregnuje drewno w roztworze na bazie wody, a po
etapie impregnacji czynnik kompleksujący, który przeniknął do
drewna, wytrąca się z fazy roztworu. Czynnik kompleksujący
może być wytrącony na przykład przez obniżenie pH drewna
lub alternatywnie przez zmianę temperatury drewna po etapie
impregnacji. Zgodnie z wynalazkiem czynnik kompleksujący wytrą
cony w drewnie tworzy zbiornik rezerwowy, dzięki czemu substancja
rozpuszczająca się ze zbiornika jest zdolna do wiązania metali
przejściowych dostających się do drewna z wodą deszczową lub
zanieczyszczeniami.

(18 zastrzeżeń)
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Al(21) 305155

(22)940923

(31) 93 4332774
93 4332775

6(51) B29C 53A)8
B29D 23/00
B32B 27/00
(32)93 0925
(33) DE
25 09 93
DE

(71) Ernst Vogelsang GmbH & Co. KG,
Herten/westfalen, DE
(72) Vogelsang Horst
(54) Element rurowy polietylenowy z mufą
wtykową i sposób wytwarzania mufy wtykowej
(57) Element rurowy polietylenowy otrzymany przez wytła
czanie, posiada doformowaną mufę wtykową.
Ukształtowany przez wytłaczanie element rurowy ma
ściankę (2). Dokształt owana mufa wtykowa ma co najmniej taką
samą grubość ścianki. Ścianka posiada w przekroju wysokokrystalitowy obszar wewnętrzny (4) i niskckrystalitowy obszar zew
nętrzny (5).
Wysokokrystalrtowy obszar wewnętrzny (4) tworzy na
całym obwodzie krystalitowe sklepienie podporowe. Służy ono
do podpierania praktycznie nieodkształcalnego, niskokrystalitowego obszaru zewnętrznego (5) w przypadku występowania
naprężeń skurczowych.
(10 zastrzeżeń)

Al(21) 305104

(22)940920

( 3 1 ) 9 3 9311314

6(51) B60H 3/00

(32)93 09 21

(33) FR

(71) SMH MANAGEMENT SERVICES AG,
Biel, CH
(72) Chevroulet Tristan
(54) Urządzenie klimatyzacyjne do pojazdów
mechanicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie klimatyzacyjne
dla przestrzeni pasażerskiej pojazdu mechanicznego, obejmu
jące obwód klimatyzacyjny (1) i mechanizm (2) obejmujący
Al(21)306545

(22)940331

(31)93 9306784
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) B29C 63/10
B29C 65/14
F16L 58/10
(32)93 0401
(33) GB

94 03 31 PCT/GB94/00709
941013 W094/22661 PCT Gazette nr 23/94
BRITISH GAS PLC, Londyn, GB
Greig John Martyn
Złącze z materiału termoplastycznego

(57) Rura polietylenowa (10) jest wzmocniona dwiema war
stwami (12,14) polietylenowych taśm nawiniętych wokół niej w
przeciwległych kierunkach przy przyłożonym naprężeniu.
Rura zawiera sadzę, a warstwy nie zawierają pigmentu
i są wolne od wypełniaczy i są przezroczyste dla promieniowa
nia podczerwonego, na które wystawiana jest pierwsza główna
powierzchnia (21). Promieniowanie jest zbliżone do podczer
wonego, zasadnicza część jego energii jest przenoszona przez
falę o długości mniejszej niż 2.5 mikrometra.
Niewielka część promieniowania jest pochłaniana przez
warstwy, natomiast w zewnętrznej powierzchni rury zostaje po
chłonięta zasadnicza część promieniowania.
Powoduje to, że styk pomiędzy drugą główną powierz
chnią (36) warstwy (12) i pierwszą główną powierzchnią (38) rury
oraz styk pomiędzy drugą główną powierzchnią (28) warstwy
(14) i pierwszą główną powierzchnią (30) warstwy (12) osiągają
temeparaturę, w której następuje zespawanie warstw ze sobą i
zespawanie razem warstwy (12) i rury (10).
(13 zastrzeżeń)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 7 (555) 1995

pierwszy zespół (56, 60) do przestawiania zaworu zasilającego
(40) pomiędzy pierwszym położeniem, w którym klimatyzowane
powietrze wprowadzane do przewodu klimatyzacyjnego (1) po
chodzi spoza pojazdu, a drugim położeniem, nazywanym poło
żeniem zawracania w którym powietrze pochodzące z przestrzeni
pasażerskiej wprowadzane jest powtórnie do przewodu (1) oraz
drugi zespół (56, 58) do przestawiania przynajmniej jednego
zaworu rozdzielającego (28) klimatyzowane powietrze pomiędzy
pierwszym położeniem, w którym klimatyzowane powietrze prze
noszone jest zasadniczo do strefy (30) przedniej szyby pojazdu,
a przynajmniej jednym innym położeniem, w którym klimatyzo
wane powietrze przenoszone jest do innych stref (32, 34) prze
strzeni pasażerskiej (26) pojazdu.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że pierwszy i drugi
zespół (56, 58, 60) połączone są w taki sposób, że zawór
zasilający (40) jest zawsze w położeniu różnym od drugiego
położenia, kiedy zawór rozdzielczy (28) jest w swym pierwszym
położeniu.
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Wózki nośne (2) oraz/względnie długie dźwigary ślizgo
we (3) są połączone poprzez wiąz ary główne (4), przesuwne
pomosty załadowcze (5) oraz/względnie korpusy wagonów (6)
i utrzymywane są za pomocą wiązarów albo przez drągi cięgno
we (8) i zderzaki dystansowe (9) względnie zderzaki dystansowe
(9) w takiej odległości od siebie, że nie następują niebezpieczne
zetknięcia. Obniżenie wiązarów głównych (4) poniżej środków
zderzaków pozwala na utworzenie przechodzącej przez kilka
długości wagonów położonej nisko wysokości płaszczyzn zała
dowczych.

(6 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

Al(21) 300456

(22)93 0921

6(51) B60P 3/14

(75) Poremski Bogusław, Katowice; Kamiński
Henryk, Mikołów-Mokre
(54) Konstrukcja do przewozu urządzeń i
akcesoriów, zwłaszcza w samochodach
ratownictwa
(57) Konstrukcja do przewozu urządzeń i akcesoriów, zwła
szcza w samochodach ratownictwa, charakteryzuje się tym, że
wzdłuż nadwozia samochodu w jego wnętrzu usytuowany jest
szkielet (1) w postaci prostopadłościanu wykonany z profili (2)
posiadających z dwu lub trzech stron prowadnice (3) współpra
cujące z przesuwanymi łącznikami (4) dla profili (2). W ten
sposób można tworzyć kombinację półek o różnej wielkości
bądź też szafek o pożądanym usytuowaniu i rozmiarach.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 302783

(22)94 03 23

6(51) B61D 3/14

(71) Waggonbau Dessau GmbH, Dessau, DE
(72) HulzEberhard
(54) Jednostka pociągowa z wagonów
dwuosiowych oraz / albo z wagonów z
wózkami skrętnymi
(57) Wynalazek dotyczy jednostki pociągowe] składającej się
z dwóch albo większej liczby wagonów dwuosiowych oraz/albo
wagonów z wózkami skrętnymi z amortyzatorami wielkoskokowymi (1), wybiorczo według zasady długiego dźwigara ślizgowego
(3) albo przesuwnego pomostu załadowczego (5).

Al(21) 300457

(22)9309 21

6(51) B63B 21/20

(75) Koronowicz Tadeusz, Sopot;
Tuszkowska-Koronowicz Teresa, Sopot
(54) Cięgno z kontrolowanym wydłużeniem i
naciągiem
(57) Cięgno stanowi zestaw elementów (1) o dużej wytrzy
małości na zrywanie połączonych łączami (3) z poprzecznymi
elementami (2) o odpowiednio mniejszej kontrolowanej wytrzy
małości i kontrolowanym wydłużeniu.

(7 zastrzeżenie)
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(22) 94 09 22

6(51) B65D 8/06

(31) 93 9319651
(32) 93 09 23 (33) GB
94 9403860
010394
GB
(71) The Mead Corporation, Dayton, US
(72) Decker Petra
(54) Skrzynka transportowa i przystosowany do
niej karton dla butelek, zwłaszcza zwrotnych
(57) Skrzynka ma dla każdego kartonu komplet stojaków
rozdzielających (Pi, P2, P3, P4) umieszczonych w dwóch pa
rach. Karton umieszczany w skrzynce jest nakładany na komplet
stojaków. Stjaki (Pi, P2) jednej pary stojaków są tak rwy miar owane, że oddzielają od siebie dwie butelki (Bi, B2) sąsiadujące
z butelką środkową (Be) z grupy. Komplet stojaków wyznacza
też obszar dla środkowej butelki (Be).

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 306420
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)9403 25

6(51) B65B 11/58
B65B9/13
B65B 53/06
93 9303512
(32) 93 03 26 (33) FR
94 03 25 PCT/FR94/00333
94 10 13 W094/22719 PCT Gazette nr 23/94
NEWTEC INTERNATIONAL, Viroflay,FR
Martin-Cocher Jean-Paul
Sposób pakowania ładunków oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Sposób pakowania ładunku umieszczonego na palecie
polega na pokryciu ładunku jedną lub więcej foliami z tworzywa
sztucznego, które zasłaniają wejścia palety. Wynalazek jest
znamienny przez tworzenie w folii (11) zasłaniającej wejścia
palety, stałych przejść dla widełek urządzeń manewrujących.
Zastosowanie, zwłaszcza do pakowania ładunków przenoszo
nych na paletach standartowych.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 305101
(31)93

(22) 94 09 20

9311475

6(51) B65D 41/38

(32)93 0922

(33) FR

(75) Perchepied Jacques, Bertreville Saint Ouen,
FR
(54) Zakrętka do butelek i flakonów
(57) Zakrętka (1) do butelek (7) i flakonów, przeznaczonych
w szczególności do cieczy, ma postać nasady, zawierającej
płytkę górną (3) i płaszcz boczny (3a), który jest zaopatrzony w
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gwint wewnętrzny (8), przystosowany do współpracy z nagwin
towaną częścią szyjki (6) butelki (7), przy czym ta nasada
zawiera pierścień uszczelniający (4) oraz obrączkę (20) do
zapewnienia nienaruszalności. Pierścień uszczelniający (4) jest
podtrzymywany przez płaszcz boczny (3a) nasady zakrętki i
zawiera na swym obwodzie wewnętrznym uszczelkę sprężynu
jącą (5). Obrączka (20) do zapewniania nienaruszalności zawie
ra wewnętrzne płytki wzmacniające, rozłożone równomiernie na
jej obwodzie zewnętrznym. Naprzeciw pierścienia (4) zakrętka
posiada co najmniej jedną wargę pierścieniową (10), połączoną
trwale z obwodem płytki górnej (3), Płytki wzmacniające korzy
stnie mają kształt stożków ściętych, których najszersza część
(26) jest umieszczona naprzeciw podstawy (27) płaszcza bocz
nego (3a).
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rury są wbudowane napędowe silniki z napędowymi tarczami
osiowego cięgna pędnego taśmy przenośnika (6), której brzegi
są zaopatrzone w zgrubienia do prowadzenia tej taśmy przez
rolki prowadnicy (12), powiązanej z jednej strony z zespołem
obudowy (13) zabierki (3, 9), a z drugiej strony zaczepionej o
rolki przymocowane do stojaków.

(6 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)
Al (21) 302413 (22) 94 02 24 6(51) B65D 83/12
(75) Cielątkowski Janusz, Gdynia
(54) Pojemnik na płaskie elementy, zwłaszcza
żetony lub monety
(57) Pojemnik na płaskie elementy, zwłaszcza żetony lub
monety charakteryzuje się tym, że obudowa ma postać korpusu
(1) zawierającego N podłużnych komór (2), wewnątrz których
znajdują się elementy sprężyste (4). Komory są otwarte z jednej
lub z obu stron, przy czym ich przekroje poprzeczne mają
kształty płaskich elementów, zwłaszcza żetonów lub monet (6) i
wymiary umożliwiające ich swobodne przemieszczanie wzdłuż
osi podłużnej komory (2) oraz ukośne ustawienie w komorze. W
ściance każdej komory (2), na części jej obwodu, znajduje się
wycięcie główne (7) i co najmniej jedno wycięcie dodatkowe (8),
które łączą się z otworem wylotowym komory (2). Komora za
opatrzona jest od strony wylotu w przynajmniej jeden element
ograniczający (10), którego robocza powierzchnia ograniczają
ca przysłania częściowo wylot komory pomiędzy wycięciem
głównym (7), a przeciwległą krawędzią wylotu (9) i znajduje się
na wysokości mniejszej niż H względem najwyższego fragmen
tu krawędzi (9) wylotu komory, naprzeciw wycięcia głównego
(7), przy czym N jest liczbą naturalną, a H jest grubością płaskie
go elementu, zwłaszcza żetonu lub monety (6).

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 305141

6(51) B65G 19/24
E21F 13/06
(31)93 4332656
(32)93 09 28 (33) DE
94 4422736
2906 94
DE
(71) HT Maschinenvertrieb GmbH, Bottrop, DE
(72) Tekathen Johann, Krohm Reinold
(54) Taśma łańcuchowa odwracalna

Al(21) 300505 (22) 93 09 23 6(51) B65G 15/08
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Decowski Andrzej, Lisowski Andrzej,
Gralikowski Krzysztof
(54) Elastyczny przenośnik taśmowo-cięgnowy,
zwłaszcza do obsługi frontu
zabierkowo-ubierkowego
(57) Przenośnik (6) ma rurowy szkielet nośny przenoszący
naprężenia wzdłużne w jego trasie, który stanowią odcinki wie Ikośrednicowej rury połączone ze sobą elastycznymi wkładkami
zabudowanymi w podtrzymujących tę trasę stojakch, w przybli
żeniu symetrycznie do osi przenośnika (6). W niektóre odcinki

(22)94 09 22

(57) Wynalazek dotyczy taśmy łańcuchowej odwracalnej do
stosowania w górnictwie podziemnym, zwłaszcza w górnictwie
węgla kamiennego, która składa się z ogniw pionowych i mają
cych korzystnie powierzchnie daszkowe ogniw poziomych, które
są połączone symetrycznie ukształtowanym zabierakiem, przy
czym korpus i prowadniki ślizgowe lub tylko korpus są uformowa
ne symetrycznie.
Taśma charakteryzuje się tym, że prowadniki ślizgowe
(5) są połączone rozłącznie z korpusem (8) zabieraka, zaś
prowadniki (5) są symetryczne patrząc poprzecznie do kierunku
przenoszenia, przy czym korpus (8) jest podzielony na lewo od
środka i jest jednakowo ukształtowany względem części górnej
(10) i części dolnej (11). Płaszczyzna symetrii, patrząc w kierun
ku przenoszenia, jest dokładnie na środku tak, że taki zabierak
można odwracać względem korpusu albo razem z nim lub też
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z całą taśmą łańcuchową. W ten sposób można uzyskać znacz
nie większą trwałość przenośnika.

(12 zastrzeżeń)

się, zasadniczo w środku beli, osi zasadniczo poziomej i zasad
niczo pionowej i posiadającego wspornik taśmy.
Urządzenie na wsporniku taśmy (13) ma nieruchomą
kierownicę (14) kierującą taśmę w strefę chwytania, cięcia i
przytrzymywania odciętego końca taśmy dokonywanego po
zakończeniu owijania beli. W strefie tej usytuowany jest nóż
wprawiany w ruch tnący poprzez jego wychylenie względem osi
usytuowanej na wsporniku (13) poprzez ruchowe sprzężenie z
ruchomą szczęką Do poruszania i ustalania położenia szczęki
służy cięgno (25) połączone z tarczą (40), której położeniami
steruje mechanizm (31) złożony z mechanizmów napędowego
(32), blokującego (33) i zwalniającego (34).

(4 zastrzeżenia)

Al (21) 302833 (22) 94 03 28 6(51) B65H 35/00
(23)
(71)
(72)
(54)

MTP POI.AGRA -93 0110 93
SIPMA S.A., Lublin
Szczepanowicz Witold
Urządzenie do chwytania i odcinania taśmy
w owijarce bel

( 5 7 ) Urządzenie dotyczy rolniczych owijarek owijających be
lę słomy lub siana, albo innej paszy taśmą dostarczaną z zew
nątrz wychylnego stołu obracającego belę wokół krzyżujących

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
Al(21) 300451

(22)93 0920

6(51) C01D 3/14

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
(72) Pisarska Bożenna, Ryzner Danuta
(54) Sposób selektywnego usuwania jodu i bromu
z solanek
(57) Sposób selektywnego usuwania jodu i bromu z solanek
za pomocą jonitów silnie zasadowych polega na tym, że w
pierwszym etapie na surową solankę działa się podchlorynem
sodu i kwasem siarkowym i podaje się ją na górę pierwszej
kolumny jonitowej, a w drugim etapie solankę pozbawioną jodu
zadaje się chlorem gazowym i w razie potrzeby kwasem siarko
wym i podaje się ją na górę drugiej kolumny jonitowej.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 300557 (22)93 09 29 6(51) C01F11/06
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa
(72) Deptuła Andrzej; Łada Wiesława; Olczak
Tadeusz; Lanagan Michael T., US; Dorris
Stephen E., US; Gorett Kenneth C, US;
Poeppel Roger B., US
(54) Sposób usuwania węglanów z prekursorów
ceramicznych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w trakcie procesu do
zolu metali np. octanowego, dodaje się silnego reduktora orga
nicznego, który miesza się homogenicznie z zolem. Następnie
zol poddaje się żelowaniu bez dostępu światła, w temperaturze
pokojowej, po czym żel suszy się i praży w temperaturze 500800°C.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 305219

(22)94 09 28

(31)93 4333350

6(51) C01G 37/14

(32)93 09 30

(33) DE

(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(72) Arndt Uwe, AR; Batz Michael, DE;
Bellinghausen Rainer, DE; Block
Hans-Dieter, DE; Helker Heinrich, DE;
Lönhoff Norbert, DE; Moretto
Hans-Heinrich, DE; Nieder-Vahrenholz
Hans-Georg, DE; Rinkes Hans, DE;
Spreckelmeyer Bernhard, DE; Weber
Rainer, DE
(54) Sposób wytwarzania chromianów
alkalicznych z rudy chromu
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę rudy
chromu, związków alkalicznych i ewentualnie środków schudzających podgrzewa się w pierwszym stopniu, w atmosferze, która
zawiera maksymalnie 5% tlenu, do temperatury pomiędzy 1000,
a 14O0°C i utlenia się w drugim stopniu przy niskiej temperatu
rze, od 900 do 1070*0, przy doprowadzeniu atmosfery, która
zawiera co najmniej 70% tlenu.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 300442

(22)93 0921

6(51) C02F1/40
B01D 21/02
(75) Adaszewski Marek, Warszawa; Bartkiewicz
Bronisław, Warszawa; Hofman Julian,
Warszawa; Matlak Mieczysław, Warszawa;
Suchowierski Zdzisław, Warszawa;
Urbanowski Włodzimierz, Warszawa;
Wyszkowski Klemens, Warszawa; Zabest
Marek, Warszawa
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(54) Osadnik, zwłaszcza lekkich zawiesin
( 5 7 ) Osadnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (A) składa
się z co najmniej dwóch kasetonów (1), o kształcie geometrycz
nym ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratowej, obróconej
do góry, zaś każdy co najmniej jeden ssaw (2) połączony jest
poprzez przewód tranzytowy z korytem osadów. Zbiornik (A)
podzielony jest na bloki kasetonów (1) pracujące niezależnie
jeden od drugiego. Każdy z bloków wyposażony jest w nieza
leżny układ pompowy transportujący osad do koryta osadu.

(15 zastrzeżeń)
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zakładów wapienniczych lub z zakładów obróbki kamienia wa
piennego i z zakładów wapienniczych, składowaniu, a nastę
pnie, w drugim etapie higienizacji przez zmieszanie z pyłem z
elektrofiltrów z zakładów wapienniczych lub cementowni.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305127

(22)94 0921

(31)93 4332320

6(51) C03C 27/12

(32)93 0923

(33) DE

(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie,
FR
(72) Sauer Gerd, Reul Bernhard
(54) Sposób wytwarzania ze szkła warstwowego
szyby zawierającej przewody antenowe
(57) W celu wytworzenia szyby z anteną, przewody anteno
we (2, 3, 4) nanosi się i unieruchamia na cienkiej pośredniej
warstwie nośnej, zaopatrzonej w warstwę środka klejącego,
wykonaną z tego samego polimeru termoplastycznego co war
stwa pośrednia szyby (1) ze szkła warstwowego. Za pomocą
cienkiej pośredniej warstwy nośnej przewody (2, 3, 4) przenosi
się na jedną z dwóch tafli szklanych, tworzących szybę ze szkła
warstwowego. Po usunięciu cienkiej pośredniej warstwy nośnej
obydwie tafle szklane oraz cienką warstwę termoplastyczną,
tworzącą warstwę pośrednią, przekształca się w zwykły sposób
w szybę (1) ze szkła warstwowego.

(11 zastrzeżeń)

Al(21)300501

(22)93 09 23

6(51) C02F1/52

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza, Rzeszów
(72) Granops Marian, Papciak Dorota, Kaleta
Jadwiga
(54) Sposób oczyszczania ścieków powstałych
podczas elektrochemicznej obróbki stopów
tytanu
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że usuwa się ze ścieków drobną
zawiesinę w procesie flokulacji, przy użyciu polielektrolřtu w
ilości 2 5 - 3 0 mg/dm3 oraz sedymentacji, po czym wytrącony
osad poddaje się grawitacyjnemu zagęszczaniu i mechaniczne
mu odwodnieniu. Oczyszczanie ścieków prowadzi się w tempe
raturze pokojowej, przy odczynie kwaśnym o pH •» 4,2 - 4,8.

(3 zastrzeżenia)
A3(21) 300566

Al (21) 300569 (22)931001 6(51) C02F11/14
(71) Lipowski Mikołaj Ł., Warszawa;
Słomkiewicz Piotr M., Kielce; Zdenkowski
Jan A, Kielce; Towarzystwo Wolnej
Wszechnicy Polskiej, Warszawa
(72) Lipowski Mikołaj Ł., Słomkiewicz Piotr M.,
Zdenkowski Jan A.
(54) Sposób dwuetapowej higienizacji szlamów z
komunalnych oczyszczalni ścieków i
zakładów przetwórstwa mięsnego
(57) Sposób polega na mieszaniu szlamów z komunalnych
oczyszczalni ścieków lub zakładów przemysłu mięsnego z osa
dem ze ścieków przemysłu sodowego i pyłem wapiennym z

(22)93 09 30

6(51) C05B 7/00
C05G 1/06

(61) 293933
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Dankiewicz Maria, Sas Józef, Malczewski
Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania skoncentrowanych
wieloskładnikowych nawozów płynnych

( 5 7 ) Przedmiotem wynalczku jest uzupełnienie sposobu wy
twarzania skoncentrowanych wieloskładnikowych nawozów płyn
nych, polegającego na neutralizacji wodorotlenikiem lub/i wę
glanem potasowym termicznego kwasu fosforowego o stężeniu
70-90% w przeliczeniu na H3PO4, będącego mieszaniną kwa
sów orto-, piro- i polifosforowych, dozowaniu mocznika równo
legle z wodorotlenkiem potasowym lub/i węglanem potasowym,
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dodaniu ewentualnie azotanu amonowego lub/i potasowego i
fosforanu anionowego, rozpuszczeniu soli magnezowej, wersenianu dwusodowego, kwasu borowego, molibdenianu amono
wego i dodaniu wodnych roztworów soli Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ti,
osobno skompleksowanych znanymi sposobami.
Wprowadza się dodatkowo metafosforany lub/i polifo
sforany sodu lub/i amonu lub/i potasu w postaci stałej lub/i
roztworu wodnego, ewentualnie w kombinacji z kwasem fosfo
rowym, wodorotlenkiem potasowym lub/i węglanem potaso
wym.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 300570

(22)9310 01

6(51) C05C11/00

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Dankiewicz Maria, Sas Józef, Malczewski
Zbigniew, Żernik Zbigniew
(54) Sposób otrzymywania koncentratu
azotowego z mikroelementami
(57) Sposób polega na tym, że w środowisku wodnym na
jedną część wagową sumy pierwiastków mikroelementowych
takich jak Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Co i J w postaci rozpuszczal
nych w wodzie soli działa się 0,01-10 częściami wagowymi
kwasu cytrynowego i/lub EDTA i/lub jego soli sodowej i/lub
kwasu salicylowego, dodaje sól magnezową, miesza i ogrzewa,
otrzymując roztwór I.
Do roztworu tego dodaje się na wstępie lub w czasie
reakcji kompleksowania roztwór wodny soli tytanu. Następnie
łączy się roztwór I z uprzednio przygotowanym roztworem II
otrzymanym przez rozpuszczenie w wodzie krystalicznych soli
i/lub stężonych, przemysłowych roztworów saletry amonowej
i/lub sodowej, mocznika i/lub siarczanu amonowego, a nastę
pnie amonizuje się otrzymany produkt wodą amoniakalną i/łub
gazowym amoniakiem do pH 6,0 - 7,5.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 300568 (22) 93 10 01
6(51) C05F 7/00
(71) Lipowski Mikołaj Ł., Warszawa;
Słomkiewicz Piotr M., Kielce; Zdenkowski
Jan A, Kielce; Towarzystwo Wolnej
Wszechnicy Polskiej, Warszawa
(72) Lipowski Mikołaj Ł., Słomkiewicz Piotr M.,
Zaenkowski Jan A.
(54) Sposób produkcji granulowanego
naturalnego nawozu ze szlamów po
odwirowaniu surowych ścieków
komunalnych o wydłużonym odkwaszającym
działaniu na glebę
(57) Sposób polega na tym, że do 10 kg szlamu z wirówki, o
zawartości 16% suchej masy, dodaje się 3 kg mieszaniny zawie
rającej 1,5 kg pyłu cementowego zawierającego 34% wapna
palonego, 1 kg mielonego Hu montmoryllonřtowego o wielkości
ziaren do 1 mm, 0,5 kg mielonego dolomitu o wielkości ziaren
do 1 mm i dokładnie się miesza osiągając temperturę początko
wą 329 K. Następnie produkt poddaje się granulacji i przecho
wywaniu przez 28 dni w temperaturze 298 K, w izotermicznych
warunkach.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305221 (22)94 09 28 6(51) C07C 27/20
C07C 45/50
(31) 93 129527
(32)93 09 30 (33) US
94 231546
2204 94
US
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US
(72) Ramachandran Ramakrishnan, Dao Loc H.
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(54) Sposób wytwarzania produktów okso
(57) Strumień propylenu, który zawiera propan jako zanie
czyszczenia, poddaje się kontaktowi z tlenkiem węgla i wodo
rem w obecności katalizatora hydroformylowania wytwarzając
przy tym strumień produktów zawierający aldehyd masłowy
i/albo alkohol n-butylowy, nieprzetworzony propylen i propan.
Mieszaninę gazową zawierającą propylen i propan oddziela się
od strumienia produktów i poddaje adsorpcji w temperaturze 0
do 250°C w warstwie adsorbentu, która selektywnie adsorbuje
propylen, korzystnie adsorbując przy tym zasadniczo cały pro
pylen z mieszaniny gazowej.
Propylen desorbuje się z adsorbentu i zawraca przynaj
mniej cześć do strefy reakcji. Proces przeprowadza się przy
względnie niskiej przemianie z odzyskiwaniem nieprzetworzone
go propylenu.
W układzie do stosowania sposobu jednostka adsorpcyjna może być umieszczona za lub przd reaktorem hydro
formylowania.

(20 zastrzeżeń)

Al(21) 305244 (22)94 09 29 6(51) C07C 29/04
C07C 31/02
(31)93 129637
(32)93 0930
(33) US
94 231560
2204 94
US
(71) The BOC Group, Inc., Murray Hill, US
(72) Ramachandran Ramakrishnan, Dao Loc H.
(54) Sposób wytwarzania etanolu i izopropanolu
(57) Strumień etylenu zawierający etan jako zanieczyszcze
nie lub strumień propylenu zawierający propan jako zanieczy
szczenie poddaje się hydratacji parą wodną w obecności kata
lizatora hydratacji w celu wytwarzania, odpowiednio, etanolu
lub izopropanolu.
Po usunięciu alkoholu poddaje się strumień gazowy
adsorpcji, przy czym wytwarza się strumień wzbogacony w
etylen lub strumień wzbogacony w propylen. Strumień wzboga
cony w etylen lub jego część lub strumień wzbogacony w
propylen lub jego część zawraca się do reaktora hydratacji. W
odmianie wynalazku etap adsorpcji prowadzi się przed proce
sem hydratacji.

(15 zastrzeżeń)

Al(21) 305158 (22)94 09 23 6(51) C07C 31/125
C08J3/18
C08K5/12
(31)93 4333324
(32)93 09 30 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Bahrmann Helmut, Greb Wolfgang,
Heymanns Peter, Lappe Peter, Müller
Thomas, Szameitat Jürgen, Wiebus Ernst
(54) Mieszaniny alkoholi decylowych,
otrzymywane z nich estry kwasu ftalowego
oraz ich zastosowanie jako plastyfikatory
(57) Mieszaniny izomerycznych alkoholi decylowych chara
kteryzują się tym, że wytworzone są przez hydroformylowanie,
w dwu etapach, mieszanin zawierających buten-1 i buten-2, przy
czym reakcję do mieszanin aldehydów, w pierwszym etapie
przeprowadzono w heterogenicznym układzie reakcyjnym, przy
zastosowaniu jako katalizatorów związków rodu zawierających
w kompleksowym połączeniu rozpuszczalne w wodzie fosfiny,
w temperaturze 70 do 150°C i pod ciśnieniem 0,4 do 30 MPa, a
w drugim etapie w homogenicznej fazie, w obecności związków
kobaltu jako katalizatorów, w temperaturze 130 do 180°C i pod
ciśnieniem 8 do 30 MPa, dalej przez oddzielenie i połączenie
otrzymanych mieszanin aldehydów z etapów hydroformylowa-
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nia, kondensację połączonej mieszaniny aldehydów z utworze
niem mieszaniny aldoli i oddzielenie oraz uwodornienie miesza
niny aldoli do mieszaniny izomerycznych alkoholi decylowych.

(8 zastrzeżeń)

Al(21) 305157

(22)94 09 23 6(51) C07C 53/126
C10M105/38
(31)93 4333323
(32)93 0930
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Bahrmann Helmut, Greb Wolfgang,
Dämbkes Georg, Heymanns Peter, Kalbfell
Heinz, Lappe Peter, Springer Helmut, von
Mülmann Eberhard, Weber Jürgen, Wiebus
Ernst, Frohning Carl Dieter, Kappesser
Harald
(54) Mieszaniny izomerycznych kwasów
pentanowych, wytworzone z nich estry oraz
ich zastosowanie jako środki smarowe

(57) Mieszaniny izomerycznych kwasów pentanowych cha
rakteryzują się tym, że wytworzone są przez hydroformylowanie
mieszanin buten-1/buten-2 do miesznin aldehydów, w hete
rogenicznym układzie reakcyjnym, przy zastosowaniu jako kata
lizatorów związków rodu zawierających w kompleksowym połą
czeniu rozpuszczalne w wodzie fosfiny, w temepraturze 70 do
150°C i pod ciśnieniem 0,4 do 30 M Pa, oddzielenie otrzymanych
mieszanin aldehydów z produktu hydroformylowania i utlenie
nie do mieszanin izomerycznych kwasów pentanowych. Wytwo
rzone z nich estry nadają się do zastosowania jako środki
smarowe.
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Al(21) 306537

(22)94 0315 6(51) C07C 237/06
A61K 31/16
(31)93 9306886
(32)93 0401
(33) GB
(86) 940315 PCT/EP94/00802
(87) 941013 WO94/22808 PCT Gazette nr 23/94
(71) FARMITALIA CARLO ERBAS.r.L,
Mediolan, IT
(72) Varasi Mario, IT; Dostert Philippe, FR;
Pevarello Paolo, IT; Bonsignon Alberto, IT
(54) Podstawione pochodne
(aryloalkoksybenzylo)
aminopropanamidowe, sposób ich
wytwarzania oraz ich stosowanie jako
środków antyepileptycznych, ochraniających
układ nerwowy i antydepresyjnych

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o wzorze 1, w
którym: n oznacza zero lub liczbę całkowitą od 1 do 3, każdy z
podstawników R i R,, które mogą być takie same lub różne,
oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę trifiuorometyIową lub
C1-C4 alkoksylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę C1-C4
alkilową, ewentualnie podstawioną grupą hydroksylową, każdy z
podstawników R3 i FU niezależnie oznacza atom wodoru lub grupę
C1-C4 alkilową, farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych związ
ków oraz o wzorze 1 a, w którym Rs oznacza atom wodoru, chlo
rowca, grupę trifiuorometylową lub C1-C4 alkoksylową i ich
farmaceutycznie dopuszczalnych soli, które wykazują działanie
na centralny układ nerwowy i mogą być stosowane w terapii jako
środki przeciwepileptyczne, przeciw chorobie Parkinsona, ochra
niające układ nerwowy, antydepresyjne, antyseptyczne i nasenne.

(10 zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)
Al(21) 300559

(22)931001 6(51) C07C 201/00

(71) NITRON-ERG Zakłady Tworzyw
Sztucznych, Krupski Młyn
(72) Bronowicki Władysław, Bosak Kazimierz,
Kroczek Janusz
(54) Wieża denitracyjna
(57) Wieża posiada zbiornik (1), kręgi (4), kopułę (6) oraz
półki w formie rusztu (10) i wypełniona jest pierścieniami Rasch iga oraz wstawiona jest w konstrukcję nośną (11)1 połączona z
tą konstrukcją za pomocą przeciwwag (12). Przeznaczona jest
do usuwania z kwasów ponitracyjnych pozostałości kwasu azo
towego, nrtrozwiązków, nřtroestrów.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 306538

(22)940315 6(51) C07C 237/06
A61K 31/16
(31)93 9306899
(32)93 0401
(33) GB
(86) 94 0315 PCT/EP94/00825
(87) 94 1013 WO94/22809 PCT Gazette nr 23/94
(71) FARMITALIA CARLO ERBAS.r.l.,
Mediolan, IT
(72) Varasi Mario, IT; Dostert Philippe, FR;
Pevarello Paolo, IT; Bonsignon Alberto, IT
(54) Podstawione pochodne
(aryloalkiloaminobenzylo)
aminopropanamidowe, sposób ich
wytwarzania oraz ich stosowanie jako
środków antyepileptycznych, ochraniających
układ nerwowy i antydepresyjnych

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o wzorze 1, w
którym: n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 4, każdy z podstaw
ników R i Ri, które mogą być takie same lub różne, oznacza
atom wodoru, chlorowca, grupę trifiuorometylową lub C1-C4
alkoksylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę C1-C4 alkilową
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i farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych związków i w któ
rych, jeżeli jednocześnie R oznacza atom wodoru, Ri oznacza
atom wodoru lub chlorowca, a n oznacza 1, wtedy R2 oznacza
inny podstawnik niż atom wodoru lub grupa metylowa oraz o
wzorze 1 a, w którym R3 oznacza atom chlorowca i ich farmaceu
tycznie dopuszczalnych soli, które wykazują działanie na cen
tralny układ nerwowy i mogą być stosowane w terapii jako środki
przeciwepileptyczne, przeciw chorobie Parkinsona, ochraniają
ce układ nerwowy, antydepresyjne, antyspastyczne i nasenne.

(10 zastrzeżeń)

Nr 7 (555) 1995

przez 12-24 godzin. Po oziębieniu powstały produkt reakcji
będący 1-(N-acetylo-N' -podstawione)-tioureido-4-podstawione
tiosemikarbazydu o wzorze 1 przemywa się eterem etylowym i
wodą, suszy się, krystalizuje z niższego alkoholu, korzystnie
etanolu i wyodrębnia się. Poddając związek o wzorze ogólnym
1 reakcji cy kiizacji z roztworem wodorotlenku sodowego 2% dla
związków, w których R = CeHs, p-ChbCem, P-OCH3C6H4, pBrCeH4 lub 10% dla związków, w których R = 2,3(CH3)2C6H3,
I-C10H7, przy czym reakcję prowadzi się przez ogrzewanie w
temperaturze wrzenia 30-120 minut, a po oziębieniu roztwór
zadaje się rozcieńczonym kwasem solnym w stosunku 1 :6 do
otrzymania odczynu kwasowego, otrzymuje się związki o wzo
rze ogólnym 2, które krystalizuje się z niższego alkoholu, korzy
stnie etanolu.
Związki o wzorze 2 mogą być stosowane w fotografice.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 305242

(22)94 0929 6(51) C07C 255/08
C07D 301/04
(31) 93 129911
(32)93 09 30
(33) US
94 232544
2204 94
US
(71) The BOC Group, Inc., Murray Hill, US
(72) Ramachandran Ramakrishnan, Dao Loc H.
(54) Sposób wytwarzania produktów częściowego
utleniania węglowodorów

(57) Strumień etylenu zawierający etan jako zanieczyszcze
nie lub strumień propylenu zawierający propan jako zanieczy
szczenie podaje się adsorpcji, korzystnie w temperaturze od
50°C do 200°C, w złożu adsorbentu, który adsorbuje selektywnie
etylen lub propylen, przy czym korzystnie następuje adsorpcja
prawie całej ilości etylenu lub propylenu. Następnie strumień
oczyszczonego etylenu lub propylenu podaje się częściowemu
utlenianiu w obecności tlenu, odpowiedniego katalizatora utle
niania i ewentualnie innych reagentów, w celu wytwarzania
różnych produktów częściowego utleniania. Sposób ten prowa
dzi się z małą konwersją na jedno przejście i z zawracaniem do
obiegu co najmniej części nieprzereagowanego etylenu lub
propylenu. W układzie zespół adsorpcji może być umieszczony
za lub przed reaktorem częściowego utleniania.

(15 zastrzeżeń)
Al(21) 300567

(22)93 0930 6(51) C07C 335/04

(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Dobosz Maria, Pachuta-Stec Anna
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
tiomocznikowych z układem
tiosemikarbazydu i/lub z układem
l,2,4-triazolino-5-tionu
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania no
wych pochodnych tiomocznikowych z układem tiosemikarbazy
du o wzorze ogólnym 1 ł/lub z układem 1,2,4-triazolino-5-tionu
o wzorze ogólnym 2, w którym symbol R oznacza grupy: fenylową, p-tolilową, p-metoksyfenylową, p-bromofenytową, 2,3-ksylilową, 1-naftylową Nowy związek o wzorze ogólnym 1 otrzymuje się
przez reakcję hydrazydu kwasu aminooctowego z izotiocyjanianami o wzorze ogólnym 3, w którym (R) ma wyżej podane
znaczenie. Reakcję prowadzi się przy stosunku molowym 1 : 2
przez ogrzewanie substratów w stopie w temperaturze 55-90°C

Al(21) 305095

(22)940919 6(51) C07D 209/48

(31)93 124915
94 9411032

(32)93 0921
0206 94

(33) US
GB

(71) CBA-GEIGYAG,Bazyleja,CH
(72) Trinks Uwe, Traxler Peter
(54) Sposób wytwarzania podstawionych
diaminoftalimidów i ich analogów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania podsta
wionych diaminoftalimidów o wzorze 1 i ich analogów, wykazują
cych właściwości farmaceutyczne, który to sposób obejmuje pod
danie związku o wzorze 3 reakcji z formamidem, a następnie, jeżeli
jest to pożądane, przekształcenie wytworzonego związku o wzo
rze 1 w odmienny związek o wzorze 1 i/lub przekształcenie
wytworzonej soli w związek wolny lub w odmienną sól i/lub
przekształcenie wytworzonego wolnego związku o wzorze 1 w
sól rozdzielenie wytworzonej mieszaniny izomerycznych związ
ków o wzorze 1 z otrzymaniem pojedynczych izomerów. W
szczególności, związki o wzorze 1 działają jako inhibitory kinazy
tyrozynowej białek.

(10 zastrzeżeń)
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Al (21) 305144 (22)9409 22 6(51) C07D 263/20
A61K 31/42
(31)93 4332384
(32)93 09 23 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Gante Joachim, Juraszyk Horst, Raddatz
Peter, Wurziger Hanns, Melzer Guido,
Bernotat-Danielowski Sabine
(54) Nowe pochodne oksazolidynonu i sposób ich
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i
sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych oksazolidyno
nu oraz ich soli, sposobu wytwarzania tych nowych związków
oraz preparatu farmaceutycznego i sposobu jego wytwarzania.
Nowe związki i ich fizjologicznie dopuszczalne sole odpo
wiadają wzorowi 1, w którym R oznacza niepodstawiony albo
jednokrotnie grupą CN, H2N-CH2-, A2N-CH2-, H2N-C(=NH)-1 HzNC(=NH)-NH-, H2N-C(=NH)-NH-CHř, HO-NH-C(=NH)- lub HONH-C(=NH)-NH- podstawiony rodnik fenylowy, X oznacza O, S,
SO, SO2, -NH- lub -NA-, B oznacza grupę o wzorze 5 lub 6, A
oznacza alkil o 1 -6 atomach węgla we wzorach 5,6, R2 oznacza
H, A, Li, Na, K, NhU lub benzyl, R3 oznacza H lub grupę (CH2)n
-COOR2, każdy z symboli E niezależnie od siebie oznacza CH
lub N, Q oznacza O, S lub NH, m oznacza liczbę 1,2 łub 3, a n
oznacza liczbę 0,1,2 lub 3. Te nowe substancje m.in. hamują
wiązanie się fibrynogenu z odpowiednim receptorem i mogą
być stosowane do zwalczania zakrzepie, zawałów serca udaru
mózgowego, osteoporozy, stwardnienia tętnic, stanów zapal
nych i/lub guzów. Cechą sposobu wytwarzania nowych po
chodnych oksazolidynonu o wzorze 1, w którym wszystkie sym
bole mają wyżej podane znaczenie oraz ich soli jest to, że
związek o wzorze 2, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
a Z oznacza Cl, Br, J, OH lub reaktywnie zestryfikowaną grupę
-OH, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze Y-B, w którym
B ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza OH, SH, NH2, NAH
lub wywodzącą się z OH lub z SH grupę typu soli albo związek
o wzorze -Ri-NH-CH2-CH(OH)-CH2 -X-B, w którym R1, B i X mają
wyżej podane znaczenie lub jedną z jego reaktywnych pochod
nych poddaje się reakcji z reaktywną pochodną kwasu węglo
wego albo, w przypadku wytwarzania związku guanidynowego
o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik fenylowy jednokrotnie
podstawiony grupą H2N-C(=NH)-NH-, traktuje się środkiem amidynującym aminozwiązek odpowiadający wzorowi 1, lecz zawie
rający zamiast rodnika R1 grupę aminofenylową albo, że związek
o wzorze 1 uwalnia się z jednej z jego funkcyjnych pochodnych
na drodze traktowania środkiem solwolizującym lub hydrogenolizującym i/albo, że w związku o wzorze 1, jeden lub oba rodniki
R lub B przekształca się w inny lub w inne rodniki R1 i/lub B
i/albo związek o wzorze 1 przeprowadza się w jedną z jego soli
na drodze traktowania kwasem lub zasadą.

(8 zastrzeżeń)
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Al(21) 305216

(22)94 09 28 6(51) C07D 405/14
A61K 31/495
A61K 31/445
(31)93 4333254
(32)93 09 30 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
72
C ) Böttcher Henning, Seyfried Christoph,
Bartoszyk Gerd, Greiner Hartmut
(54) Nowe pochodne piperydyny i piperazyny,
sposób ich wytwarzania oraz preparat
farmaceutyczny i sposób jego wytwarzania

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych piperydyny i
piperazyny o wzorze ogólnym 1, w którym Ind oznacza niepod
stawiony albo jedno- lub dwukrotnie grupą OH, OA, CN, Hal,
COR2 lub CH2R2 podstawiony rodnik indolll-3-owy, R1 oznacza
niepodstawiony albo jednokrotnie grupą CN, CH2OH, CH2OA
lub COR2 podstawiony benzofuranyl-5 bądź 2,3-dihydrobenzofuranyl-5, chromanyl-6, chromanon-4-yl-6, 3-chromenyl-6 lub
chromenon-4-yl-6, Q oznacza CmH2m, Z oznacza N lub CR3, A
oznacza alkil o 1-6 atomach węgla, Hal oznacza F, Cl, Br lub J,
R2 oznacza OH, OA, NHa, NHA lub NA2, R3 oznacza H, OH lub
OA, a m oznacza liczbę 2, 3 lub 4 oraz ich fizjologicznie dopu
szczalnych soli.
Związki o wzorze 1 i ich fizjologicznie dopuszczalne sole
addycyjne z kwasami wykazują działania na ośrodkowy układ
nerwowy, działania przeciwbólowe i obniżające ciśnienie tętni
cze krwi, a także wykazują właściwości agonistyczne i antagoni
sty czne względem serotoniny.

(7 zastrzeżeń)

Al(21) 305159

(22)94 09 23 6(51) C07F 9/6568

(31)93 4333307 :

(32)93 09 30

(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Bahrmann Helmut, Lappe Peter, Herrmann
Wolfgang A., Albanese Guido, Manetsberger
Rainer
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(54) Cykliczne związki trójwartościowego fosforu
( 5 7 ) Związki o wzorze ogólnym 1, nadające się do stosowa
nia jako składniki katalizatorów, charakteryzują się tym, że rod
niki o wzorach ogólnych 2 i 3 są nasycone albo jednokrotnie lub
4
wielokrotnie nienasycone i pięcie- albo sześćioczłonowe, R> i R
są jednakowe albo różne i oznaczają wodór albo rodnik mety
1
2
lowy, R , R są jednakowe albo różne i oznaczają wodór, rodnik
alkilowy, aryloalkilowy albo alkoksylowy o każdorazowo 1 do 5
atomach węgla albo atom chlorowca albo oznaczają skonden
sowany pierścień benzenowy albo naftalenowy, m, n są jedna
kowe albo różne i oznaczają liczby 0 albo 1, s, t są jednakowe
albo różne i oznaczają liczby 4 albo 5, p, q, r są jednakowe albo
różne i oznaczają liczby 0,1,2 albo 3, Ar oznacza podstawiony
albo niepodstawiony rodnik aromatyczny o 6 do 18 atomach
węgla.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 305092

(22)94 0919

(31) 93 4332283

6(51) C07J 1/00
A61K 31/565
(32) 93 09 20
(33) DE

(71) Jenapharm GmbH, Jena, DE
(72) Schubert Gerd, Kaufmann Gunther, Sobeck
Lothar, Oettel Michael, Eiger Walter,
Kurischo Anatoli
(54) Nowe pochodne
1 l-benzaldoksyinoestradienu, sposób ich
wytwarzania oraz środki lecznicze
zawierające te związki
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 11 /?-benzaldoksymoesira-4,9 -dienu o wzorze ogólnym 1 oraz ich farmaceutycznie
dopuszczalnych soli.
Sposób ich wytwarzania polega na tym, że poddaje się
reakcji związek o wzorze ogólnym 2 ze związkiem o wzorze
ogólnym NH2-O-Y, ewentualnie obecną grupę hydroksyioaminową estryfikuje się albo eteryfikuje i ewentualnie otrzymany
związek przeprowadza się w sól. Zgodnie z wynalazkiem 11
^•podstawione benzaldoksymo-estra-4,9-dieny wykazują dzia
łanie antygestagenne, przy zmniejszonej antyglukokortykoidowej aktywności.

Al(21) 305091

(22) 94 0919

6(51) C07J 1/00
A61K 31/565
(31) 93 4332284
(32)93 0920 (33) DE
(71) Jenapharm GmbH, Jena, DE
(72) Schubert Gerd, Kaufmann Gunter, Sobeck
Lothar, Oettel Michael, Eiger Walter,
Kurischo Anatoli
(54) Nowe pochodne ll-benzaldoksymo-17/?
-metoksy-17 a metoksymetylo-estradienu,
sposób ich wytwarzania oraz środki lecznicze
zawierające te związki

( 5 7 ) Wynalazek obejmuje pochodne 11 /?- benzaldoksymoestra-4,9 -dienu o wzorze ogólnym 1, w którym Z oznacza
grupy -CO-CH3, -CO-O-C2H5, -CO-NH-fenyl, -CO-NH-C2H5,
-CO-C2H5, CH3 albo -CO-fenyl oraz Ich farmaceutycznie dopu
szczalne sole, sposób ich wytwarzania, polegający na estryfiko
waniu albo eteryfikowaniu związków o wzorze 2 i ewentualnie
przeprowadzenie otrzymanego związku w sól oraz preparaty
farmaceutyczne zawierające te związki.
Posiadają one antygestagenne, pośrednio antyestrogenne właściwości.

(4 zastrzeżenia)

(23 zastrzeżenia)
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Al(21) 305220 (22)94 09 28 6(51) C08F10/00
(31) 93 129278
(32) 93 09 30 (33) US
94 232543
220494
US
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US
(72) Ramachandran Ramakrishnan, Dao Loc H.
(54) Sposób wytwarzania polimerów alkenowych
(57) Strumień etylenu, który zawiera etan jako zanieczysz
czenia albo strumień propylenu, który zawiera propan jako
zanieczyszczenia, kontaktuje się z katalizatorem polimeryzacji,
wytwarzając przy tym produkt polimerowy zawierający nieprze
tworzony etylen albo propylen i odpowiedni alkan. Gazową
mieszaninę zawierającą etylen albo propylen i odpowiedni al
kan oddziela się od produktu polimerowego i poddaje adsor
pcji, korzystnie w temperaturze 50 do 200°C w warstwie adsorben
tu, który selektywnie adsorbuje alkeny, korzystnie adsorbując przy
tym zasadniczo cały propylen i etylen z mieszaniny gazowej.
Etylen albo propylen desorbuje się z adsorbentu i zawraca,
przynajmniej część, do strefy polimeryzacji. Sposób przeprowa
dza się przy względnie niskiej przemianie z zawracaniem nie
przetworzonego monomeru. W układzie do realizacji sposobu
jednostka adsorpcyjna może znajdować się za lub przed reakto
rem polimeryzacji. Sposób można także stosować do otrzymy
wania kopolimerów etylenu i propylenu.

(17 zastrzeżeń)

niezależnie wybrany jest z grupy obejmującej (C7-C15) alkiie, od
około 0% wagowych do około 40% wagowych jednego lub
więcej trzeciego monomeru o wzorze strukturalnym 3, w którym
każdy R5 niezależnie oznacza atom wodoru lub grupę CH3, a
każdy Re niezależnie wybrany jest z grupy obejmującej (CieC24) alkiie i od około 2% wagowych do około 10% wagowych
jednego lub więcej czwartego monomeru o wzorze struktural
nym 4, w którym każdy R7 niezależnie oznacza atom wodoru lub
grupę Chb, a każdy Re niezależnie wybrany jest z grupy obej
mującej (Ci-Ce) hydroksy alkiie. Mieszanka polimerowa zawiera
rozcieńczalnik rozpuszczalny w oleju i około 30% wagowych do
około 70% wagowych stałego polimeru zdyspergowanego w
rozcieńczalniku, który obejmuje od około 1 części wagowej do
około 20 części wagowych rozpuszczalnego w oleju kopolimeru
olefinowego, od około 1 części wagowej do około 20 części
wagowych kompatybilizatora wytworzonego powyższym spo
sobem oraz od około 20 części wagowych do około 60 części
wagowych rozpuszczalnego w oleju kopolimeru (met) akrylanu
alkilu, zawierającego mery czterech monomerów o wzorach 1,
2,3,4 określonych powyżej, w ilościach jak powyżej, przy czym
zawartość procentowa czwartego monomeru w mieszaninie mo
nomerów stosowanej do wytwarzania kompatybilizatora jest w
granicach 5% wagowych w stosunku do zawartości procentowej
czwartych jednostek monomerycznych w kopolimerze (met)
akrylanu alkilu. Mieszanka oleju smarowego zawiera od około
80 części wagowych do około 98 części wagowych węglowodo
rowego oleju smarowego i od około 2 części wagowych do
około 20 części wagowych powyższej mieszanki polimerowej.
Wynalazek obejmuje także kompatybilizator wytworzo
ny omówionym wyżej sposobem.

Al(21) 305160
(31)
(71)
(72)
(54)

23

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(22)94 09 23 6(51) C08F 214/26
C08F2/18
93 4332712
(32)9309 25 (33) DE
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
Felix Bernd, Hintzer Klaus, Lohr Gemot,
Schottle Thomas
Sposób wytwarzania modyfikowanego
politetrafluoroetylenu i jego zastosowanie

(13 zastrzeżeń)

(57) Sposób wytwarzania polimerów tetrafluoroetylenu, na
dających się do wytwarzania proszków formierskich, o zawarto
ści 0,01 do 1% wagowych jednostek perfluoroalkilowinyloeteru
o1 do 4 atomach węgla w łańcuchu perfluoroalkilowym, chara
kteryzuje się tym, że monomery poddaje się reakcji w wodnym
środowisku według sposobu suspensyjnego, przy czym inicja
tory i substancje pomocnicze polimeryzacji stosuje się zasadni
czo w postaci innej od soli amonowych.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 303275 (22) 94 04 29 6(51) C08F 220/10
(31)93 124233
(32)93 09 20
(33) US
(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
Filadelfia, US
(72) Gore Robert Howard, Lai Chung Yin
(54) Sposób wytwarzania kompatybilizatora do
mieszanki polimerowej poprawiającej
wskaźnik lepkości, mieszanka polimerowa i
mieszanka oleju smarowego
(57) Sposób polega na polimeryzacji, w rozpuszczalniku roz
puszczalnym w oleju i w obecności kopolimeru olefinowego,
mieszaniny monomerów kompatybilizatora zawierającej od około
0% wagowych do około 40% wag. jednego lub więcej pierwszego
monomeru o wzorze strukturalnym 1, w którym każdy Ri nieza
leżnie oznacza atom wodoru lub grupę CH3, a każdy R2 nieza
leżnie wybrany jest z grupy obejmującej (Ci-Ce) alkile, od około
30% wagowych do około 90% wagowych jednego lub więcej
drugiego monomeru o wzorze strukturalnym 2, w którym każdy
R3 niezależnie oznacza atom wodoru lub grupę CH3, a każdy FU

Al(21) 300484

(22)93 0924

6(51) C08G 63/91

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Kicko-Walczak Ewa, Grzywa Edward,
Wojdak Wojciech, Jakubas Tadeusz,
Szczepanowska Maria, Mental Zdzisław,
Krawczyk Barbara
(54) Sposób wytwarzania nienasyconych żywic
poliestrowych o zmniejszonej emisji
monomeru, zwłaszcza do laminatów
polies trowo-szklanych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że jako modyfikatory
zmniejszające emisję styrenu stosuje się na 100 części wago
wych żywicy poliestrowej mieszaninę 0,05 - 5,0 części wago
wych mieszaniny związku o wzorze ogólnym BOOC-A-COOB',
w którym A oznacza grupę o podanym niżej wzorze, B oznacza
grupę o wzorze ChfeiCHfe)* w którym x wynosi od 11 do 23, B'
oznacza grupę powstałą przez odjęcie wodoru od cząsteczki
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kalafonii, będącą mieszaniną kwasu abietynowego, lewopimarowego, neoabietynowego, palustrynowego, z dodatkiem 2-50
części wagowych amidu i/lub soli metali dwuwartościowych
wyższych kwasów tłuszczowych i/lub estrów wyższych kwasów
tłuszczowych i/lub wosków polietylenowych o masie cząstecz
kowej 400 - 5000, ewentualnie 0,7 - 7,0 części wagowych para
finy, licząc na 100 części wagowych mieszaniny związku o
wzorze ogólnym BOOC-A-COOB'.

(3 zastrzeżenia)

Nr 7 (555) 1995

0,01 do 10, (E) Y części wagowych co najmniej jednego stałego
związku mineralnego zawierającego y wody w formie wody
hydratacyjnej i/łub zaadsorbowanej przez kondensację kapilar
ną, ilość y wynosi od 0,5 do 40 części wagowych i może
reprezentować do 70% wagowych wymienionego stałego
związku mineralnego, (F) z części wagowych wypełniacza,
z zawarte jest między 0 a 50, (D) 100 - (x+Y+z) części wagowych
rozcieńczalnika lub rozpuszczalnika wymienionego katalizatora
(C), rozcieńczalnik lub rozpuszczalnik ma lepkość dynamiczną
w 25°C rzędu 50 do 200000 mPa.s. przy czym ilości każdego z
czterech składników (C), (E), (R i (D) są takie, aby otrzymany
system miał postać pasty.
Opisano kompozycje silikonowe utwardzane wilgocią
powietrza, w których zastosowanie w/w systemu jest szczegól
nie korzystne.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 305124
(31) 93

(22)9409 21

125052

6(51) C08G 69/10
C02F1/56
(32) 93 09 21
(33) US

(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
Filadelfia, US
(72) Adler David Elliott, Freeman Michael
Bennett, Lipovsky James Michael, Paik Yi
Hyon, Schulman Jan Edward, Swift Graham
(54) Sposób wytwarzania polimerów
aminokwasów, środek do czyszczenia,
uzdatniania wody lub do obróbki ropy
naftowej/iłowej płuczki wiertniczej oraz
sposób prania, zmywania, uzdatniania wody
lub obróbki ropy naftowej albo iłowej płuczki
wiertniczej
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania polimerów
aminokwasów na drodze katalizowanej kwasem polikondensacji termicznej. W szczególności polimery aminokwasów wytwa
rza się w wyniku kondensacji termicznej mieszaniny jednego lub
więcej aminokwasów i ewentualnie jednego lub więcej mono
merów wielofunkcyjnych, z wykorzystaniem katalizatora kwaso
wego, przy utrzymywaniu dokładnej mieszaniny. Do środków
technicznych przydatnych w utrzymaniu dokładnej mieszaniny
należy dodawanie jednego tub więcej środków pomocniczych,
stosowanie środków mechanicznych, oraz ich kombinacje.
Polimery aminokwasów wytworzone takim sposobem
są przydatne jako dodatki czyszczące i detergentowe, jako
dodatki do nawozów sztucznych i pestycydów, jako dodatki do
środków higieny osobistej, jako dyspergatory do rozdrobnio
nych substancji nieorganicznych, emulsji wodnych i ilastych
płuczek wiertniczych oraz jako dodatki stosowane w uzdatnia
niu wody i przy wydobyciu ropy naftowej jako inhibitory korozji
i inhibitory tworzenia się kamienia kotłowego.

(12 zastrzeżeń)

Al (21) 305125 (22) 94 09 21 6(51) C08G 77/00
C08G 77/06
(31)93 9311263
(32)93 09 22
(33) FR
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie,
FR
(72) Letoffe Michel, FR; Pujol Jean-Marc, US
(54) Nowy system przyśpieszający usieciowanie
polimerów utwardzanych wilgocią powietrza
( 5 7 ) System przyspieszający sieciowanie na zimno polime
rów utwardzanych wilgocią powietrza przez hydrolizę/konde
nsację zawiera: (C) x części wagowych katalizatora sieciowania
wymienionych polimerów przez polikondensację, x wynosi od

Al(21) 300464

(22)93 0923

6(51) C08G 77/06

(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Chojnowski Julian, Fortuniak Witold,
Sztromajer Stefan, Sztromajer Zofia,
Ścibiorek Marek
(54) Sposób wytwarzania środka do
hydrofobizacji mineralnych materiałów
budowlanych
( 5 7 ) Sposób polega na tym, że przeprowadza się katalizo
waną kwasem protonowym, o mocy kwasowej nie mniejszej od
mocy HCl, reakcję tetraalkoksysilanu o wzorze Si(OR)4, w któ
rym R oznacza grupę -CH3 lub -C2H5 iub alkilotrialkoksysilanu
o wzorze R'" Si(OR)3, w którym R oznacza grupę -Chb, -C2H5,
R'" jest grupą metylową, bądź wyższą grupą alkilową, z cykli
cznymi polisiloksanami o wzorze (FT R" SiO)n, w którym n
oznacza liczbę naturalną od 3 do 10, a R', R" są takie same lub
różne i oznaczają grupę metylową, wyższą grupę alkilową lub
grupę fiuoroalkilową i/lub z liniowymi polisiloksanami o wzorze
T-(R' R" SiO)p-T, w którym p oznacza liczbę naturalną od 10 do
5 x 104, R', R" są takie same lub różne i mają wyżej podane
znaczenie, aT jest grupą końcową, korzystnie trialkoksysililową
lub alkoksydimetylową, po czym do tak otrzymanego środka
wprowadza się katalizator wiązania środka hydrofobizującego
z powierzchnią.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 300485

(22)93 09 24

6(51) C08L 67/06

(75) Kicko-Walczak Ewa, Warszawa; Kucharski
Zbigniew, Warszawa; Podraża Wiesław,
Strzelno
(54) Trudnopalna kompozycja poliestrowa o
niskiej emisji dymu i trudnopalne laminaty
poliestrowo-szklane o niskiej emisji dymu
( 5 7 ) Trudnopalna kompozycja poliestrowa o niskiej emisji
dymu, zawierająca zhomogenizowaną mieszaninę nienasyco
nych żywic poliestrowych i antypirenów oraz inne dodatki i
układy utwardzające w temperaturze pokojowej lub podwyższo
nej charakteryzuje się tym, że zawiera na 100 części wagowych
nienasyconych żywic poliestrowych, korzystnie zawierających
chlorowiec w łańcuchu głównym, 5 + 80 części wagowych
hydroksycynianu cynku lub cynianu cynku i/lub 5 - 3 0 części
wagowych wodorotlenku magnezu i/lub 5 + 30 części wago
wych uwodnionego siarczanu wapnia i/lub 5 + 10 części wago
wych trójtlenku antymonu.
Kompozycja stosowana jest głównie do wytwarzania
laminatów poliestrowo-szklanych.

(2 zastrzeżenia)
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Nr 7 (555) 1995
Al(21) 305102

(22)94 09 20

(31) 93 4332047

6(51) C09B 67/22
C09B 67/24
D06P1/38
(32)930921
(33) DE

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Russ Werner Hubert, Hussong Kurt
(54) Mieszaniny reaktywnych wobec włókien
barwników oraz ieh zastosowanie do
barwienia materiałów włóknistych
(57) Nowa mieszanina barwników do barwienia materiałów
włóknistych charakteryzuje się tym, że zawiera trzy do siedmiu
reaktywnych wobec włókien barwników, które są wybrane z
barwników określonych wzorami ogólnymi 1 do 7 z tym, że
mieszanina barwników zawiera co najmniej jednego reprezen
tanta z wzorów 1 i/albo 2, co najmniej jednego reprezentanta z
wzorów 3 i/albo 4 i co najmniej jednego reprezentanta z wzorów
5 i/albo 6 i/albo 7, w których oznaczają: M - wodór albo metal
alkaliczny, m - liczbę 1,2 albo 3, X - chlorowiec, Y - winyl albo
oznacza etyl, który w pozycji ß zawiera podstawnik, który daje
się eliminować przez alkalia z utworzeniem grupy winylowej, R1
- wodór, alkil o 1 do 4 atomach węgla, alkoksy o 1 do 4 atomach
węgla alkanoiloamino o 2 do 5 atomach węgla albo ureido, R2
- wodór, sulfo, alkil o 1 do 4 atomach węgla albo alkoksy o 1 do
4 atomach węgla, R3 • wodór albo alkil o 1 do 4 atomach węgla,
który jest ewentualnie postawiony, R4 • wodór albo alkil o 1 do
4 atomach węgla, który jest ewentualnie podstawiony albo oz
nacza fenyl, który jest ewentualnie podstawiony przez 1 albo 2
podstawniki z grupy sulfo, metyl, etyl, metoksy, etoksy i karboksy, A - alkilen o 2 do 6 atomach węgla, który jest ewentualnie
podstawiony, R • wodór albo sulfo, Fr - wodór, sulfo, alkil o 1 do
4 atomach węgla albo alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, R6 •
wodór, surfo, alkil o 1 do 4 atomach węgla albo álkoksy o 1 do
4 atomach węgla, R7 • wodór, alkil o 1 do 4 atomach węgla albo
alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, V - grupę karbonyloksylową o
wzorze -CO-O- albo grupę oksy o wzorze -O-, R8> wodór, metyl,
etyl, nitro, surfo albo chlor, R8 - fenyl, monosułfofenyl albo
monokarboksyfenyl, jedna grupa -SO3M we wzorze 4 i we
wzorze 7 znajduje się w pozycji meta albo para do grupy
aminowej przyłączona do pierścienia naftalenowego rodnika
aminonaftolowego.

(14 zastrzeżeń)
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Al (21) 305103 (22)94 09 20 6(51) C09B 67/22
C09B 67/24
D06P1/38
(31) 93 4332048
(32)93 0921
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Russ Werner Hubert, Hussong Kurt
(54) Mieszaniny barwników z grupami
reaktywnymi wobec włókien oraz ich
zastosowanie do barwienia materiałów
włóknistych
( 5 7 ) Nowa mieszanina barwników do barwienia materiałów
włóknistych charakteryzuje się tym, że zawiera trzy do siedmiu
reaktywnych wobec włókien barwników, które są wybrane z
barwników określonych wzorami ogólnymi 1 do 7, z tym, że
mieszanina barwników zawiera co najmniej jednego reprezen
tanta z wzorów 1 i/albo 2, co najmniej jednego reprezentanta z
wzorów 3 i/albo 4 i co najmniej jednego reprezentanta z wzorów
5 i/albo 6 i/albo 7, w których oznaczają: M - wodór albo metal
alkaliczny, m - liczbę 1, 2 albo 3, X - cyjanoamino, alkoksy o 1
do 4 atomach węgla albo alkoksy o 2 do 4 atomach węgla, który
jest podstawiony przez alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, Y winyl albo oznacza etyl, który w pozycji ß zawiera podstawnik,
który daje sie eliminować przez alkalia z utworzeniem grupy
winylowej, R - wodór, alki! o 1 do 4 atomach węgla, alkoksy o
1 do 4 atomach węgla, alkanoiloamino o 2 do 5 atomach węgla
albo ureido, R2 - wodór, sulfo, aikil o 1 do 4 atomach węgla albo
alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, R3 - wodór albo al ki I o 1 do 4
atomach węgla, który jest ewentualnie podstawiony, R4 - wodór
albo alkil o 1 do 4 atomach węgla, który jest ewentualnie
podstawiony albo oznacza fenyl, który jest ewentualnie podsta
wiony przez 1 albo 2 podstawniki z grupy sulfo, metyl, etyl,
metoksy, etoksy i karboksy, A - alkilen o 2 do 6 atomach węgla,
który jest ewentualnie podstawiony, R - wodór albo sulfo, R5 wodór, sulfo, alkil o 1 do 4 atomach węgla albo alkoksy o 1 do
4 atomach węgla, R6 - wodór, sulfo, alkil o 1 do 4 atomach węgla
albo alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, R7 • wodór, alkil o 1 do 4
atomach węgla albo alkoksy o 1 do 4 atomach węgla, V - grupę
karbonyloksylową o wzorze -CO-O- albo grupę oksy o wzorze
-O-, R^ - wodór, metyl, etyl, nitro, sulfo albo chlor, R9 - fenyl,
monosulfofenyl albo monokarboksyfenyl, jedna grupa -SO3M
we wzorze 4 i we wzorze 7 znajduje się w pozycji meta albo para
do grupy aminowej przyłączona do pierścienia naftalenowego
rodnika aminonaftolowego.

(14 zastrzeżeń)
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Al(21) 305262 (22) 94 09 30 6(51) C09K 3/18
(31) 93 4333646

(32) 93 10 02

(33) DE
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nie nadmuch sprężonego powietrza (16) i doprowadzenie cie
czy mieszającej (17).

(6 zastrzeżeń)

(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt nad Menem, DE
(72) Stankowiak Achim, Pöllmann Klaus,
Kapfinger Josef
(54) Środki do odladzania i środki chroniące
przed oblodzeniem do samolotów
(57) Środek do odladzania i środek chroniący przed oblo
dzeniem do samolotów, na bazie glikoli i wody charakteryzuje
się tym, że składa się zasadniczo z a) 60 do 97% wagowych
przynajmniej jednego glikolu z grupy alkiłenoglikołi o 2 do 3
atomach węgla i oksalkilenog li koli o 4 do 6 atomach węgla, b) 0,01
do 1% wagowych przynajmniej jednego niejonowego związku
powierzchniowo czynnego z grupy alkoholi tłuszczowych i aikoksylowanych za pomocą małocząsteczkowego alkiłotienku alko
holi tłuszczowych o 1 do 10 jednostkach alkiłotienku, c) 0,01 do
0,8% wagowych przynajmniej jednego inhibitora korozji i d) wody
jako reszty do 100% wagowych - procenty wagowe w odniesieniu
do ciężaru środka

(8 zastrzeżeń)

Al(21) 306549
Al(21) 300571

(22) 93 10 01

6(51) C10K1/08

(71) KOBIGA-PROJEKT Biuro Inżynierskie Sp.
z O.O., Wrocław
(72) Głomba Michał
(54) Sposób oczyszczania spalin kotłowych z
dwutlenku siarki i lotnego popiołu
(57) Sposób oczyszczania spalin polegający na ich wstę
pnym odpyleniu na sucho, schłodzeniu, oczyszczeniu na mokro
w skruberze zraszanym cieczą płuczącą, zawierającą alkaliczne
składniki wypłukiwane ze stałych odpadów paleniskowych, a
następnie, przed skierowaniem do komina, ponownym ogrza
niu powyżej punktu rosy, charakteryzuje się tym, że do zraszania
spalin w skruberze doprowadza się ciecz płuczącą w ilościach
i o alkaliczności, regulowanej poprzez sterowane dodawanie do
cieczy płuczącej zawiesiny i/lub roztworu związków wapnia,
zapewniających stabilizację pH cieczy posorpcyjnej, opuszcza
jącej strefę kontaktową fazy ciekłej i gazowej skrubera, w grani
cach od 4,5 do 6, przy czym bezpośrednio po opuszczeniu
przez ciecz posorpcyjną strefy kontaktowej skrubera wtłacza się
do niej przedmuchujące ją powietrze. Powietrze to po przejściu
przez ciecz posorpcyjną wprowadza się wraz z oczyszczanymi
spalinami do strefy kontaktowej skrubera.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 300572

(22)9310 01

(22)9404 01

6(51) C10K1/08

(71) KOBIGA PROJEKT Biuro Inżynierskie Sp.
z O.O., Wrocław
(72) Głomba Michał
(54) Układ do mokrego oczyszczania spalin
kotłowych z dwutlenku siarki, tlenków azotu
i lotnego popiołu
(57) Układ zawiera absorber natryskowy (4) do przepłukiwa
nia spalin krążącą w obiegu zamkniętym cieczą alkaliczną uzy
skiwaną z wyługowywania stałych odpadów paleniskowych po
chodzących ze spalania węgla, połączony z nim systemem
rurociągów (11) i pompą (12) zespół ługowania stałych odpa
dów, złożony z kanału hydrotransportu (5) i zespołu wypłukiwa
nia (6), oraz zespół przygotowania zawiesiny/roztworu związ
ków wapnia (10). Zespół wypłukiwania stałych odpadów (6)
składa się z połączonych ze sobą przelewami (13) - komory
żużlowej (7), osadnika (8) i zbiornika cieczy klarownej (9), przy
czym komora żużlowa (7) posiada rozmieszczone na dnie (14)
perforowane wloty (15), do których podłączone są równocześ

(31)93

41722

6(51) C12N 5/00
C12N 15/12
C12N 15/64
(32)93 04 01
(33) US

(86) 94 04 01 PCT/US94/03624
(87)941013 WO94/23015 PCT Gazette nr 23/94
(71) The Trustees of Columbia University in the
City of New York, Nowy Jork, US
(72) Dalla-Favera Riccardo, Gianni Alessandro
Massimo
(54) Retrowirusowy wektor zdolny do transdukcji
genu dehydrogenazy aldehydowej-1 i
zastosowania tego wektora
(57) Wynalazek ten dotyczy wirusowych i retrowirusowych
wektorów, które zawierają cząsteczkę kwasu nukleinowego ko
dującą ludzką cytozolową dehydrogenazę aldehydową lub syntetazę glutamylocysteinową, bądź ich kombinacje.
Dalej, wynalazek ten dotyczy wyizolowanej cząsteczki
kodującej cytozolową dehydrogenazę aldehydową i syntetazę
glutamylocysteinową oraz metody obniżania toksycznych wpły
wów cyklofosfamidu u pacjenta, która obejmuje zastąpienie
komórek hematopoetycznych pacjenta komórkami hematopoetycznymi posiadającymi wektor retrowirusowy. Dalej, wynalazek
ten dotyczy metody wprowadzania markera selekcyjnego do
komórki ssaczej, która obejmuje transfekowanie komórki cząste
czką kwasu nukleinowego kodującą ludzką cytozolową dehydro
genazę aldehydową lub syntetazę glutamylocysteinową. Ponadto
wynalazek ten dotyczy metody selekcjonowania komórek ssaczych, w których zachodzi ekspresja białka będącego przedmio
tem zainteresowania, która obejmuje: a) wprowadzanie do komó
rek cząsteczki kwasu nukleinowego obejmującej cząsteczkę kwasu
nukleinowego kodującą białko będące przedmiotem zainteresowa
nia i cząsteczkę kwasu nukleinowego kodującą ludzką cytozolową
dehydrogenazę aldehydową b) hodowanie otrzymanych stransfekowanych komórek i c) selekcjonowanie komórek, w których
zachodzi ekspresja ludzkiej cytozolowej dehydrogenazy alde
hydowej.

(67 zastrzeżeń)

Al(21) 305816

(22) 94 1109

6(51) C12Q 1/28

(71) Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza
Kościuszki,Wydział Inżynierii Wojskowej,
Wrocław
(72) Trojan Czesław, Kuczek Marian
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(54) Sposób immunoenzymatycznego wykrywania
toksyny botulinowej oraz urządzenie do
wykrywania toksyny botulinowej
( 5 7 ) Sposób przeznaczony jest do wykrywania toksyny bo
tulinowej metodą immunoenzy matyczną.
Polega on na wykrywaniu toksyny botulinowej na bibule
testowej (1), na której wykonuje się znacznik pomiarowy (4) w
kształcie krzyża z przeciwciał antybotulinowych z dodatkiem
tych przeciwciał znakowanych izotiocyjanianem fluoresceiny i
przeciwciał antybotulinowych z dodatkiem toksyny lub toksoidu
botulinowego znakowanych izotiocyjanianem fluoresceiny.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że bibuła testowa (1)
jest umieszczona w pudełku (2) wypełnionym silikażelem (3),
przy czym bibuła jest umieszczona tak, aby przecinające się
kreski znacznika (4) znajdowały się w środku okna pomiarowe
go (5) w pokrywie (6) pudełka (2).

(2 zastrzeżeniu)

Al(21) 305237

(22)940929

(31)93 4333697
Al(21) 300547

(22)93 09 30

6(51) C21C 5/54

(71) Instytut Mineralnych Materiałów
Budowlanych Oddział w Krakowie, Kraków;
Huta Katowice - Spółka Akcyjna Zakład
Huta Katowice, Dąbrowa Górnicza
(72) Kwiecień Henryk, Olejarz Jerzy, Wiśniowski
Tadeusz, Szlachta Stanisław, Jędras
Kazimierz, Ryba Roman, Kowalski Wiesław,
Waluga Lech, Minta Wojciech, Oficjalski
Ryszard, Niedbalik Zenon
(54) Sposób wytwarzania środków
odsiarczających
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środ
ków odsiarczających stosowanych w procesie wytapiania meta
li. Sposób charakteryzuje się tym, że oddzielnie poddaje się
procesowi rozdrabniania (2) wapno ostro palone, a oddzielnie
fluoryt naturalny lub syntetyczny, przy czym fluoryt przed pro
cesem rozdrabniania poddaje się procesowi separacji wstęnej
(1) oraz procesowi suszenia (3), a powstałe w ten sposób
substancje poddaje się procesowi separacji (4) z wydzieleniem
frakcji drobnoziarnistej 0,1 do 1,3 mm oraz frakcji gruboziarni
stej 1,3 do 10,0 mm. Następnie drobnoziarniste wapno ostro
palone w ilości 40% do 80% wagowych oraz drobnoziarnisty
fluoryt w ilości 20% do 60% wagowych poddaje się procesowi
homogenizacji drobnoziarnistej (8), natomiast frakcje gruboziar
niste poddaje się procesowi homogenizacji gruboziarnistej (5)
w ilości 65% do 85% frakcji od 1,3 do 10,0 mm wapna ostro
palonego oraz 15% do 35% frakcji od 1,3 do 10,0 mm fluorytu.
Pod koniec procesów homogenizacji (5) I (8) można wprowa
dzić procesy hydrofobizacji, odpowiednio (6) i (10). Korzystne
jest, aby zarówno frakcję drobnoziarnistą jak i gruboziarnistą
poddać procesowi prażenia (9) w temperaturze do650°C, a sam
proces hydrofobizacji prowadzić w trakcie chłodzenia i miesza
nia wytworzonego i wyprażonego powyższym sposobem pro
duktu.

(8 zastrzeżeń)

6(51) C25B 3/00
C07D 213/73
(32)9310 02
(33) DE

(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Fechtel Ulrich, Wembacher Karlheinz,
Bökel Heinz - Hermann
(54) Sposób wytwarzania 3-aminopirydyn z
3-nitropirydyn
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 2-Y-podstawionych pochodnych 3-aminopirydyny, przy czym Y oznacza
chlorowiec, OR1, OCOR1, SR1, -SCN lub CN, z odpowiednich
3-nitropirydyn w warunkach wprowadzenia nukleof iłowej grupy
Y.
Sposób charakteryzuje się tym, że tę pochodną 3-nitropirydyny poddaje się elektrolitycznej redukcji w obecności kwa
su i ewentualnie alkoholu lub soli o wzorze MY, w którym Y ma
wyżej podane znaczenie, M oznacza H, Li, Na, K, N(R2)4 lub
Si(Fr)3, a R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczają H, alkil, aryl
lub cykloalkil.
Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania
pirydyno [3,4 b] azolu o wzorze 4 i sposób wytwarzania dihydrodwupirydoazepiny o wzorze 5, w których wykorzystuje się
pochodne 3-aminopirydyny wytworzone powyższym sposobem.
Pirydyno [3,4 b] azole znajdują zastosowanie jako substancje
przeciwdrgawkowe, a dihydrodwupirydoazepiny można stoso
wać jako substancje HIV-wirusobójcze.

(10 zastrzeżeń)
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Al(21) 305145 (22) 94 09 22 6(51) C30B 1/02
(31)93

126954

(32)93 0924

(33) US

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, US
(72) Scott Curtis Edward, Levinson Lionel
Monty, Maxwell Randolph E., Kaliszewski
Mary Sue
(54) Sposób przemiany w stanie stałym gęstego
polikrystalicznego ciała ceramicznego w
monokryształ i monokryształ, zwłaszcza
szafir
(57) Sposób polega na tym, że ogrzewa się geste polikry
staliczne ciało ceramiczne do temperatur wyższych od połowy
temperatury topnienia materiału ceramicznego, lecz niższych
od temperatury topnienia materiału ceramicznego, przez czas
wystarczający do przemiany ciała polikrystalicznego w mono
kryształ.
Monokryształ, zwłaszcza szafir, ma nieregularną stru
kturę porowatą i powierzchnię o teksturze w postaci
falowań, o wierzchołkach, gdzie było każde ziarno cia
ła polikrystalicznego przed przemianą w stanie stałym
w monokryształ i o obniżeniach, gdzie była granica
każdego ziarna ciała polikrystalicznego przed prze
mianą w stanie stałym w monokryształ.

Al(21) 300508

(22)93 09 24

29
6(51) C30B 28/00

C1V\ Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Dąbrowski Roman; Dziaduszek Jerzy,
Stolarz Zofia; Bezborodow Władimir, BY;
Łapanik Walery, BY
(54) Związki, sposób ich otrzymywania,
mieszaniny ciekłokrystaliczne do
zobrazowania matrycowego je zawierające
(57) Przedmiotem wynalazku są związki, sposób ich otrzy
mywania i mieszaniny ciekłokrystaliczne je zawierające, do sto
sowania we wskaźnikach ciekłokrystalicznych, a szczególnie we
wskaźnikach murtipleksowym z wykorzystaniem efektu superskręconego nematyka (STN).
Związki będące przedmiotem wynalazku są estrami hydrohinonu lub halogenohydrochinu o wzorze ogólnym 1, w
którym pierścień A oznacza pierścień cykloheksanowy, benze
nowy, bicyklooktanowy, pirymidynowy lub pirydynowy, Xi IX2
oznaczają niezależnie atomy wodoru, fluoru albo chloru, Ri i Ffe
oznaczają grupę alkilową prostą lub rozgałęzioną, zawierającą
od 1 do 10 atomów węgla lub grupę alkenylową zawierającą od
2 do 10 atomów węgla, natomiast pierścień B oznacza pierścień
cykloheksanowy lub cykloheksenowy.

(3 zastrzeżenia)

(13 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
Al(21) 300504

(22)930923

6(51) D01D 5/04

f71} Instytut Włókiennictwa, Łódź
(72) Kubica Henryk, Radom Czesław
(54) Sposób formowania przędzy dwuwarstwowej
i urządzenie do formowania przędzy
dwuwarstwowej
(57) Sposób polega na tym, że obydwa strumienie włókien
staplowych doprowadza się do komory podciśnieniowej, przy
czym jeden z nich prowadzi się dalej do komory nadciśnieniowej, w której nadaje się mu nibyskręt i na tak utworzony rdzeń
okręca się włókna z drugiego strumienia wirującego wokół osi
komory podciśnieniowej.

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma dwie
nieobrotowe komory: podciśnieniową (1) i nadciśnieniową (7), wyposażone w kanały przepływu powietrza, przy
czym komora podciśnieniowa (1) wyposażona jest w ka
nały (2), (3) doprowadzające włókna.
W komorze tej umiejscowiona jest rurka (6), której wylot
znajduje się w komorze nadciśnieniowej (7).

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 300461

(22)93 09 21

6(51) D04H1/72

(71) LENTEX Śląskie Zakłady Przemysłu
Lniarskiego, Lubliniec
(72) Pyrasz Ewa, Seget Zygmunt, Swierad
Krzysztof, Wilczyńska Elżbieta
(54) Włóknina sorpcyjna
(57) Włóknina składa się z połączonych ze sobą metodą
igłowania ciętych włókien polipropylenowych. Jako cięte włók
na polipropylenowe mogą być użyte przykładowo włókna dwo
jakiego rodzaju, z których jeden rodzaj ma grubość 1,7 - 6,7 dtex
i długość 38 - 50mm, a drugi grubość 6,7 -15 dtex i długość 60
- 87mm.
Włóknina może być stosowana szczególnie do wchła
niania substancji hydrofobowych z powierzchni wody, gdyż nie
tonie po wchłonięciu tych substancji.

(3 zastrzeżenia)
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Al (21) 300517 (22) 93 09 28 6(51) D06H 3AX)
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Fotowicz Paweł, Jabłoński Ryszard
(54) Układ do wykrywania wad w przędzy
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ustawionego prostopadle do osi układu stanowiącego filtr pro
mieniowania.

(2 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Układ zawiera źródło światła, którym jest laser (L). Na
drodze promienia lasera (L) usytuowana jest przędza (P) oraz
miernik natężenia światła (D).
Pomiędzy przędzą (P), a miernikiem natężenia światła
(D) usytuowana jest prostokątna przesłona (F) w postaci paska

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Al (21) 306715 (22) 94 02 22 6(51) E01C 5/00
(31) 93 4313342

(32)93 04 23

(33) DE

(75) Scheiwiller Renę, Hergiswill, CH
(54) Płyta nawierzchniowa z bocznymi występami
dystansowymi
(57) Płyta nawierzchniowa (1), która celem tworzenia równo
miernych szczelin ma boczne występy dystansowe (12, 13).
Powierzchnie styku (4) występów dystansowych (12,13), celem
uzyskania kształtowego styku dołączanej płyty z sąsiednimi
płytami w zestawie płyt, mają taką strukturę, że stykające się ze
sobą parami odpowiednie występy dystansowe (12, 13) na
przeciwległych bocznych ścianach stronach (9,11) płyty mają
taki sam kształt i umożliwiają tworzenie połączenia kształtowe
go. W ten sposób płyta dzięki kształtowi swych występów dys
tansowych jest zabezpieczona przed bocznym przesuwem w
stosunku do sąsiednich płyt w zestawie płyt.

sowych (1), korzystnie co najwyżej 60 misek sedesowych, które
poprzez rurę ściekową (2) są dołączone do wspólnego zbiornika
ściekowego (4), oraz środki do wytwarzania i utrzymywania
znacznego podciśnienia w rurze ściekowej (2) i w zbiorniku
ściekowym (4). Zbiornik ściekowy jest stosunkowo małym zbior
nikiem (4), który musi być często opróżniany i którego objętość
wynosi korzystnie najwyżej 100 I. Sucha wirnikowa pompa ło
patkowa (5), zawierająca zabezpieczające urządzenie (6, 9)
oddzielające ciecz, działa jako urządzenie wytwarzające podciś
nienie, które zawiera sztywno zainstalowany układ rurowo-zaworowy (6a, 8, 21, 22), za pomocą którego strona ciśnieniowa
suchej wirnikowej pompy łopatkowej (5) okresowo może być
łączona ze zbiornikiem ściekowym (4) w celu opróżniania tego
zbiornika do innego miejsca za pomocą ciśnienia wytworzone
go przez suchą wirnikową pompę łopatkową (5). Zgłoszenie
dotyczy również sposobu eksploatowania ograniczonej liczby
do 60 misek sedesowych w podciśnieniowym układzie ścieko
wym.

(10 zastrzeżeń)

(15 zastrzeżeń)

Olin Henry
(54) Podciśnieniowe urządzenie ściekowe oraz
sposób eksploatowania ograniczonej liczby
misek sedesowych w podciśnieniowym
układzie ściekowym
( 5 7 ) Zgłoszenie dotyczy, stosowanego zwłaszcza jako wy
posażenie jednostek pływających, podciśnieniowego urządze
nia ściekowego, zawierającego ograniczną liczbę misek sede

Al(21) 300502

(22) 93 09 23

(75) Pruchniewski Jerzy, Tychy

6(51) E04B 1/38
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Al(21) 305105

(54) Złącze
(57) Złącze składające się z elementu (1) przymocowanego
do słupa (4) i elementu (2) przymocowanego do belki (5) cha
rakteryzuje się tym, że trójścienny element (2) i trójścienny
element (1 ) mają równe kąty pochylenia ścian względem siebie.
(2 zastrzeżenia)

(22)9409 20
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6(51) E04B 2/60

(31)93 4332406
(32)93 09 23
(33) DE
(71) HEROAL Johann Henkenjohann GmbH &
Co.KG, Verl, DE
(72) Henkenjohann Johann
(54) Ryglowy układ montażowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest ryglowy układ montażowy
złożony ze słupków i elementów łączących, w którym słupki (1)
mają na obrzeżu jednej strony zewnętrznej pierwszą listwę
uszczelniającą, osadzoną w uchwytowym wpuście (3) w kształ
cie litery U, a poprzeczne elementy łączące umieszczone są
poprzecznie do słupków (1) i przylegają do nich czołowo. Po
przeczne elementy łączące mają na obrzeżu strony zewnętrznej
drugą listwę uszczelniającą oraz od strony czołowej wycięcie (6)
do nałożenia na słupek (1). Poprzeczne elementy łączące mają
pierwszy płaski obszar zewnętrzny (7), na którym są żebra
mocujące o grzybkowatym kształcie. Grubość pierwszej listwy
uszczelniającej jest równa grubość drugiej listwy uszczelniają
cej i płaskiego obszaru zewnętrznego (7). Wzdłużne elementy
łączące (9) umieszczone są równolegle do słupka (1) i mają
drugi płaski zewnętrzny obszar, na którego obrzeżu jest trzecia
listwa uszczelniająca, przy czym wzdłużne elementy łączące (9)
mają od strony czołowej wycięcie przeznaczone do nakładania
na odpowiedni poprzeczny element łączący, a grubość drugie
go obszaru zewnętrznego (10) powiększona o grubość trzeciej
listwy uszczelniającej jest równa grubości drugiej listwy uszczel
niającej.
(10 zastrzeżeń)

Al(21) 300674

(22)931011

(31) 93 93115330

6(51) E04B 1/62

(32) 93 09 23

(33) EP

(71) Heidelberger Dämmsysteme GmbH,
Heidelberg, DE
(72) Schurmann Bernhard
(54) Płyta izolacyjna
(57) Płyta izolacyjna (10) prostokątna składa się z klinowych
elementów płytowych (12), (14) stykających się swymi powie
rzchniami klinowymi (20), przesuwających się względem siebie
wzdłuż powierzchni klinowych (20), a ponadto może być przy
cinana na mniejszy format prostokątny.
Elementy płytowe (12), (14) na powierzchniach (42),
(52) krawędzi, które podczas przesuwania wzdłuż powierzchni
klinowych mogą być rozbieżne lub zwłaszcza zbieżne, mają
wpusty i pióra. Celem wykonania mniejszego formatu prostokąt
nego elementy płytowe (12), (14) w rejonach (26), (28) przezna
czonych do obcięcia mają na wysokości wpustu (16) i pióra (18)
podział równoległy do płaszczyzny płyty.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 300448 (22)93 09 20
(75) Szostak Paweł, Gdańsk
(54) Schody kręcone

6(51) E04F11/02

(57) Wynalazek rozwiązuje problem budowy lekkich scho
dów o wysokich walorach techniczno-użytkowych.
Schody utworzone są z rurowej nośnej konstrukcji (1) z
osadzonymi na niej przesuwnie mocującymi pierścieniami (2),
z których każdy połączony jest nierozłącznie z podporowym
elementem (4) stopnia (5) schodów zawierającego przy zewnę
trznej krawędzi przelotowy otwór pionowej kolumny segmentu
barierki (8) i osadcze gniazdo mocowanej pionowej kolumny
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przyległego segmentu barierki (8). Poszczególne segmenty ba
rierki (8) połączone są ze sobą rozłącznie zaciskowymi uchwy
tami (10).

(6 zastrzeżeń)
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(54) Zamknięcie przeciwogniowe w obszarze
budynku, zwłaszcza drzwi lub okna
przeciwogniowe
(57) Wynalazek dotyczy zamknięcia przeciwogniowego w
obszarze budynku, zwłaszcza drzwi lub okien przeciwogniowyeh (2) z przewidzianą ramą (1, 3) w obszarze skrzydeł i/łub
ościeżnic z profilu metalowego (5), zwłaszcza profilu z blachy
stalowej, w którego przestrzeni wewnętrznej (6) znajduje się
materiał przeciwogniowy (7), w którym profil metalowy (5) jest
ukształtowany jednoczęściowe» jako skorupa i w przekroju po
przecznym jest ukształtowany zasadniczo w postaci litery C ze
skierowanymi do siebie odcinkami ramion (10), których obszary
końcowe w przybliżeniu W położeniu równoległym są wygięte
względem siebie do przestrzeni wewnętrznej profilu (6), skiero
wane do wewnętrznej strony środkowego żebra (8), które ogra
nicza przestrzeń szczeliny (13) między ościeżnicą (1) a skrzyd
łem (3), między których obszary końcowe przylegające do nich,
jest wsunięta płyta z materiału przeciwogniowego (7), która
swoją wzdłużną stroną czołową przylega do żebra środkowego
(8). Proste i tanie w montażu zamknięcie przeciwogniowe uzy
skuje się dzięki temu, że przynajmniej odcinki ramion (10)
skrzydła okiennego (3) zawierają urządzenie zatrzaskowe (U'),
ukształtowane w przekroju poprzecznym w postaci haka, w
którym są zaciskane listwy ukształtowane z odpowiadającymi
elementami hakowymi, przy czym listwy swoimi końcami leżą
cymi naprzeciw elementów hakowych przylegają do szyby
szklanej (4).

(19 zastrzeżeń)

Al(21) 305154

(22)94 09 23

(31)93 4332705

6(51) E04G 5/08

(32)93 0925

(33) DE

(71) Günter Rux GmbH, Hagen, DE
(72) Hiby Walter
(54) Belka pomostu rusztowania
(57) Wynalazek dotyczy belki pomostu rusztowania (1) z
prostokątnej tarcicy o okutych zwykle końcach (3), które wspie
rają się na podporach rusztowania, w której przewidziano zgod
nie z wynalazkiem, że w zasadzie na całej długości belki między
jej końcami (3) z płaszczyzny jej płaskiej dolnej powierzchni (6)
wystaje przynajmniej jedna listwa, a w przypadku kilku listew (4,
5) są one ustawione równolegle do siebie i listwa ta (listwy te)
służy (służą) przy wsparciu końców belki (3) w rusztowaniu jako
zabezpieczenie belki przed przegięciem pod obciążeniem I jest
ustawiona (są ustawione) w ten sposób, że służy ona (służą one)
do podparcia wielu, ułożonych pionowo jedna na drugiej w
stosie i leżących poziomo, jednakowo wykonanych belek (1).

(24 zastrzeżenia)

Al(21) 306564

(22)94 0405

6(51) E06B 5/16

(31) 93 4311284
(32)93 04 06 (33) DE
93 4339744
221193
DE
(86) 9404 05 PCT/DE94/00381
(87) 941013 W094/23168 PCT Gazette nr 23/94
(71) HÖRMANN KG ECKELHAUSEN,
Nohfelden, DE
( 7 2 ) Hörmann Thomas

Al(21) 300506 (22) 93 09 24 6(51) E21C 39/00
ÇV\ Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Kabiesz Józef, Konopko Władysław, Konopa
Wojciech, Mularczyk Roman, Kwieciński
Daniel, Kprandy Wiesław, Szygula Marek,
Majewski Przemysław
(54) Sposób oraz urządzenie do profilowania
wytrzymałościowego skał
(57) Sposób polega na jednoczesnym wgniataniu elementu
penetrującego w odsłoniętą powierzchnię skały i przesuwaniu
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go prostopadle do kierunku wgniatania oraz stałym rejestrowa
niu bezwzględnej wartości głębokości penetracji skały, dla
uzyskania skorelowanego z tymi wartościami ciągłego profilu
wytrzymałościowego badanych warstw skalnych.
Urządzenie ma postać otworowej sondy (1) z częścią
mechaniczną (2) składającą się z dwóch pomiarowych układów
(I, II). Pierwszy układ (I) stanowi zespół naciskowy (8) z biernym
krążkiem (6) toczącym się po powierzchni skały, wyposażonym
w czujnik przemieszczenia (13) i czujnik obrotów (11), a drugi
układ (II) stanowi zespół naciskowy (10) z aktywnym krążkiem
(9) tworzącym element penetrujący zagłębiający się w skale,
wyposażonym w czujnik przemieszczenia (13) i czujnik siły (14).
Czujniki te są połączone z częścią elektroniczną (3) sondy (1),
zbierającą i rejestrującą mierzone wielkości fizyczne.

(4 zastrzeżenia)

33

wprowadzonym wahadłowo wzdłuż frontu ubierkowo-zabierkowego.
Sposób polega na nadążnym odzyskiwaniu obudowy
(1,2) na likwidowanym odcinku (3) frontu ubierkowo-zabierkowego, przed samoprzesuwną obudową tworzącą transportowy
tunel (5) obsługujący postępujący przodek zabierkowy (6), za
którą likwiduje się ten odcinek (3) frontu przez podsadzenie lub
zawał. Odzyskaną obudowę (1, 2) z likwidowanego odcinka (3)
frontu ubierkowo-zabierkowego przemieszcza się tunelem (5)
na jego odcinek (7) odtwarzany w zrobach (8) przodka żabierkowego (6) i ustawia tam nadążnie za samoprzesuwną obudo
wą, jako obudowę (9,10) tego odtwarzanego odcinka (7) frontu.
Urządzenie ma transportowy tunel (5) obejmujący całą
szerokość wyrobiska eksploatacyjnego, od ociosu (11) odcinka
(7) frontu ubierkowo-zabierkowego odtwarzanego w zrobach
(8) przodka zabierkowego (6) do linii (12) tego frontu na jego
likwidowanym odcinku (3). Transportowy tunel (5) ma specjali
styczną kolejkę podwieszoną (13) do transportu odzyskiwanej
obudowy (1, 2) z likwidowanego odcinka (3) na odtwarzany
odcinek (7) frontu ubierkowo-zabierkowego i współpracujące z
tą kolejką wielofunkcyjne manipulatory (14,15) do wykonywania
pomocniczych czynności w procesach odzyskiwania obudowy
(1, 2) z likwidowanego odcinka (3) i stawiania obudowy (9,10)
na odtwarzanym odcinku (7) tego frontu.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 300512

(22)93 09 27

6(51) E21C 41/16

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Lisowski Andrzej, Gralikowski Krzysztof
(54) Sposób oraz urządzenie do likwidacji i
odtwarzania frontu ubierkowo-zabierkowego
(57) Wynalazek dotyczy eksploatacji pól górniczych
przodkiem zabierkowym o korzystnym wymiarze 5 - 1 0
m, z wysokowydajnym kombajnem wąskoprzodkowym

DZIAŁF

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Al(21) 300438

(22)93 0920

6(51) F01C1/00

(75) Rydzewski Czesław Wojciech, Warszawa
(54) Silnik
(57) Silnik ma jeden lub kilka tłoków wirujących. Tłok ma
otwór prostokątny.
Tłoki wirujące współpracują z kołem sterującym obrota
mi silnika. Wał obrotowy znajduje się w ramie wraz z kołem
stabilizującym obroty.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 300483

(22) 93 09 24

6(51) F02B 71/04

(75) Chyc Marek, Katowice
(54) Silnik spalinowy
(57) W silniku wewnętrzną przestrzeń roboczą utworzoną
przez dwie głowice tłoczenia wyposażone w zawory wtłaczania
(57) i zawory wytłaczania (58) oddzielają dwie membrany (62)
dzieląc na dwie komory tłoczenia i centralną komorę spalania
wyposażoną w zawór wdechowy (59) i zawór wydechowy (60)
oraz wtrysk paliwa (61). Wstępnie sprężone powietrze wprowa-
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dzone do komory spalania przez zawór wdechowy (59) od
kształca membrany (62). Wprowadzone zaworem wtłaczania
(57) medium odkształca membrany (62) powodując sprężanie
powietrza. Wtrysk paliwa (61) powoduje samozapłon mieszanki
wytłaczając medium zaworami wytłaczania (58) do układu hy
draulicznego. Wprowadzenie medium zaworami wtłaczania (57)
powoduje wydech spalin zaworem wydechowym (60) i powtó
rzenie cyklu.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 306416

(22)9403 08 6(51) FÜ2M 31/125

(31) 93 4309833

(32)93 03 26

(33) DE

(86) 9403 08 PCT/EP94/00709
(87) 941013 W094/23194 PCT Gazette nr 23/94
(71) Intertechnology Holding Limited, Tortola,
VG
(72) Wust Manfred
(54) Sposób i urządzenie do pracy silnika
spalinowego lub paleniska
(57) Według sposobu paliwo ciekłe przed umieszczeniem w
komorze spalania jest ogrzewane.
Aby zwłaszcza przy dużych wydajnościach mocy mieó
minimalny wylot substancji szkodliwych, jest przewidziane, że
paliwo silnikowe przed umieszczeniem w komorze spalania
jest przeprowadzane w wewnątrz cząsteczkowy niestabilny
stan do w przybliżeniu temperatury odparowania, mianowicie
przez ogrzewanie w stopniu podgrzewania do temperatury
bazowej pomiędzy 40 do 60°C, następującego rozprężania
paliwa silnikowego w stopniu rozprężania przez podgrzewanie
do temperatury pomiędzy 50 do 150°C, przy niezmienionej
gęstości energii, następującym przeprowadzaniu w stopniu re
akcyjnym w wewnątrz cząsteczkowy niestabilny stan, przez
podgrzewanie do temperatury pomiędzy 80 i 200°C oraz końco
wego ogrzewania w stopniu odparowania do ciśnienia pomię
dzy 15 do 40 bar aż do temperatury odparowania.
Urządzenie podgrzewające (15) jest ukształtowane
czterostopniowo z elementami grzewczymi (17, 18, 19, 20) i
czujnikami temperatury, a paliwo silnikowe odpływające z
urządzenia podgrzewającego (15) jest doprowadzane przez
przewód ciśnieniowo-termiczny (22) do komory spalania.

(23 zastrzeżenia)

Al(21) 300562 (22)93 0930 6(51) F04D 29/08
(71) Gacek Antoni, Bielsko-Biała
(72) Gacek Antoni, Kuder Stefan
(54) Zespół czołowego uszczelnienia
mechanicznego, zwłaszcza maszyn
wirnikowych
(57) Zespół uszczelnienia w skład którego wchodzi pierścień
ślizgowy obrotowy i stały wraz z elementami obejmującymi te
pierścienie oraz części uszczelniające charakteryzuje się tym,
że w uszczelnieniu przynajmniej jeden z pierścieni ślizgowych
(2) osadzony jest w cienkim, przystosowanym do odkształceń
plastycznych kołnierzu (k) obejmy (4) i połączony z tą obejmą
(4) podatnie przez swe zewnętrzne rowki z ułożonymi w nich w
ramach pasowania ruchowego zagięciami (Z1) cylindrycznego
kołnierza (k) obejmy (4). Przy tym, przynajmniej jeden z rowków
wraz ze sprzężonym z nim zagięciem (Zł) kołnierza (k) przebie
ga ukośnie w stosunku do osi symetrii (S) pierścienia ślizgowe
go (2) i jest najbardziej zbliżony do niej przy ściance czołowej
pierścienia ślizgowego (2), który swą tylną ścianką jest ułożony
z dociskiem poosiowym na pierścieniu uszczelniającym (5)
obejmy (4).

(4 zastrzeżenia)
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Al (21) 305218 (22) 94 09 28 6(51) F16L 21/02
(31) 93 9311706
(32) 93 10 01
(33) FR
(71) ETABLISSEMENTS CAILLAU Société à
Responsabilité Limitée,
Issy-Les-Moulineaux, FR
(72) Detable Pascal, Andre Michel
(54) Końcówka złącza do szybkiego montażu na
wcisk sztywnej rury
(57) Przedmiotem wynalazku jest końcówka do szybkiego
montażu, na wcisk sztywnej rury, pozwalająca na szczelne po
łączenie sztywnej rury (1) wyposażonej, w pewnej odległości od
jej wolnego końca (1 b) przeznaczonego do wsunięcia w wejście
(2a) końcówki, w zgrubienie (1 a) wystające w kierunku promie
niowym ponad zewnętrzną powierzchnię rury i posiadające
jeden bok promieniowy (1c), przeciwległy względem wspo
mnianego końca. Końcówka posiada pierwsze gniazdo wewnę
trzne mieszczące w sobie uszczelkę pierścieniową (6), która
może dojść do styku z zewnętrzną powierzchnią rury pomiędzy
jej wolnym końcem i zgrubieniem, oraz drugie gniazdo wewnę
trzne (3a) dla pomieszczenia pierścienia blokującego (4) od
kształcanego sprężyście w kierunku promieniowym. Pierścień
blokujący (4) wykonany jest z cienkiej taśmy metalowej i ma
kształt ogólnie podłużny, przy czyrrucerrtralna partia wspomnia
nego pierścienia składa się z odcinków wyraźnie cylindrycznych
(4b • 4c), których średnica w stanie swobodnym jest co najwyżej
równa średnicy rury (1 ). Strefę znajdującą się na końcu większej
średnicy wydłużonego kształtu stanowi wybrzuszenie (4c) w
kształcie odwróconej litery U, której podstawa stanowi część
wystającą na zewnątrz korpusu końcówki w kierunku promienio
wym.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 305094
(31)93

02831

(22)940919

6(51) F16L 57/00

(32)93 09 20

(33) CH

(75) Csillag Robert, Wohlen,CH
(54) Urządzenie do likwidowania uszkodzeń rur
(57) Urządzenie posiada przesuwny lub przejezdny w rurze
(1) w kierunku jej osi wzdłużnej (17) robot (8), który jest wypo
sażony w unieruchamialną w stosunku do rury (1) i przesuwną
w kierunku osi wzdłużnej (17) oraz obrotową wokół osi wzdłuż
nej część (15,16). Ruchoma część (16) niesie na swoim wolnym
końcu za pomocą urządzenia odchylającego (26) narzędzie (9).
Narzędzie (9) może być odchylane tym urządzeniem odchyla
jącym (26) poprzecznie do osi wzdłużnej (17). W celu umożli
wienia stosowania robota (8) do różnych operacji podczas na
prawiania rury przewidziano, że urządzenie odchylające (26)
posiada wymienną część, a zamiennikami tej części są dalsze
części wymienne ukształtowane jako oprawki narzędziowe i że
do każdej z tych części wymiennych jest przymocowane rozłą
cznie lub nierozłącznie inne narzędzie.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 300573 (22) 93 10 02
6(51) F23B 7/00
(75) Rorgren Sven Lennart, Malmo, SE; Molier
Jan Tuve Bertil, Malmo, SE; Kullendorff
Nils Anders Gustaf, Askim, SE
(54) Sposób spalania paliwa w paleniskach
kotłów energetycznych w szczególności na
pył węglowy oraz palenisko kotłów
energetycznych w szczególności na pył
węglowy, umożliwiające zmniejszenie emisji
tlenków azotu
(57) Sposób polega na tym, że na poziomie palników (2) osie
wylotu strug powietrza wtórnego z dysz poniżej środkowych i
górnych dysz mieszanki paliwowej oraz z dysz przy palnikowych
są poddane odchyleniu w poziomie o stały kąt a = 20° • 25° od
osi wylotu strug mieszanki paliwowej, przy pozostawieniu pozo
stałych osi wylotu strug powietrza wtórnego przypalnikowego
równoległych do osi wylotu strug mieszanki paliwowej oraz
wprowadzeniu do palników (2) ilości powietrza mniejszej od
stechiometrycznej, a część powietrza wtórnego kierowana do
dysz (4), (5) ponad palnikami (2) w górnej części komory pale
niska (1) wprowadzana jest w sposób regulowany do tej komory
ze ścian bocznych (3) komory z dwóch różnych poziomów.
Palenisko charakteryzuje się tym, że palniki (2) osadzo
ne w narożach komory paleniska (1), posiadające równolegle
względem siebie rozmieszczone dysze mieszanki paliwowej i
dysze powietrza wtórnego, zawierają wbudowane w końcówki
wybranych dysz powietrza wtórnego kierownice o stałym kącie
odchylenia a, a na ścianach bocznych (3) komory paleniska (1)
w przewyższeniu palników (2) umieszczone są na dwóch pozio
mach dysze (4), (5) powietrza wtórnego uchylne w pionie.
Kierownice są w postaci równolegle rozmieszczonych w stosun
ku do osi dysz powietrza wtórnego i względem siebie trwale
osadzonych przegród, odchylonych równocześnie od osi tych
dysz w ich końcówce o stały kąt a - 20° - 25°. Kierownice są
wbudowane w końcówki wybranych dysz dolnych powietrza
wtórnego umieszczonych poniżej środkowych i górnych dysz
mieszanki paliwowej oraz w końcówki dysz powietrza wtórnego
dodatkowego przypalnikowego. W kanały tych wybranych dysz
powietrza wtórnego, wprowadzone są klapy regulacyjne. Uchyl
ne w pionie dysze (4), (5) powietrza wtórnego są umieszczone
w jednym pionie i zawierają klapy regulacyjne (20).

(6 zastrzeżeń)
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Al(21) 306187 (22)9412 07 6(51) F23D 14/62
(71) Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej
PIECOSERWIS Sp. z o.o., Gliwice
(72) Kobus Leszek, Bartosz Zenon
(54) Palnik szybkowypływowy o niskiej emisji NO x
(57) Palnik szy bk owy pływowy o niskiej emisji NOx charakte
ryzuje się tym, że w komorze mieszania (4) znajduje się kielich
(5) z osiowymi i pierścieniowymi kanałami (6) przepływu powie
trza, tworzący dodatkową komorę (9) mieszania i wstępnego
spalania oraz obwiedniową szczelinę (7) dla przepływu powie
trza, a średnice i rozmieszczenie kanałów (6) oraz szerokość
szczeliny (7) są tak dobrane, że w komorze (9) następuje sto
pniowe spalanie paliwa z niedomiarem powietrza, a w komorze
(8) spalania stopniowe dopalanie paliwa

(1 zastrzeżenie)
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(87) 940217 WO94/03763 PCT Gazette nr 5/94
(71) KKW Kulmbacher Klimagerate-Werk
GmbH, Kulmbach, DE
(72) Pöhlmann Erich
(54) Blok akumulatora ciepła do elektrycznego
grzejnika akumulacyjnego
(57) Biok akumulatora ciepła ma walczak wewnętrzny (10),
w którym mieści się wypełniacz (4) akumulujący ciepło oraz
walczak zewnętrzny (9) otaczający z odstępem walczak wewnę
trzny, przy czym oba walczaki są ze sobą połączone hermety
cznie wzdłuż górnej krawędzi. Izolowana cieplnie pokrywa (12),
przez którą przeprowadzony jest element grzejny (5) przykrywa
górny otwór pojemnika o dwóch ściankach. Przestrzeń pomię
dzy dwoma walczakami jest opróżniona i przyłączona do po
chłaniacza (8). Ogrzewanie pochłaniacza (8) powoduje prze
pływ gazu do przestrzeni (6) napełniając ją gazem o coraz
wyższym ciśnieniu, wskutek czego następuje coraz większy
przepływ ciepła od walczaka wewnętrznego (10) do walczaka
zewnętrznego (9). Umieszczony w przestrzeni (6) ekran promie
niowania (15) uniemożliwia przechodzenie ciepła promieniowa
nia od walczaka wewnętrznego do walczaka zewnętrznego.

(20 zastrzeżeń)

Al(21) 300532

(22)93 09 28

6(51) F24H1/24

(71) DANAGRI-POL Spółka z O.O., Kutno
(72) Hansen Jens Joergen, Siwiński Stanislaw
Kazimierz
(54) Ogrzewacz do spalania słomy
(57) Ogrzewacz zawiera umieszczony wzdłużnie w prostopadłościennej obudowie z płaszczem wodnym (2) cylindryczną
komorę paleniska (3), która w górnej części czołowej posiada
wycięcie (6) łączące się z komorą spalin (7), a następnie kana
łami odprowadzającymi (9) z komorą wylotu (11). Komora spalin
(7) i komora paleniska (3) zamykana jest drzwiami (10) z płasz
czem wodnym (12), przy czym objętość komory spalin (7) winna
stanowić 1 - 8% objętości komory paleniska (3).

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 300533 (22)93 09 28 6(51) F26B 17/24
(71) METÁLCHEM Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych, Toruń
(72) Kościelecki Bogusław, Kotwicki Wiktor,
Skotarczak Stanisław
(54) Głowica rozprys kowa

Al(21) 306727

(22)93 08 06

6(51) F24H 7/04

(31)92 9210538
(32)92 08 06
93 9311217
27 07 93
(86) 93 08 06 PCT/EP93/02102

(33) DE
DE

(57) Głowica charakteryzuje się tym, że na płycie oporowej
(1) posadowione są wsporniki (2), korzystnie słupkowe, na
których osadzone są płyty silnikowe (3) z umocowanymi do tych
płyt silnikami elektrycznymi (4) napędowymi. Wewnątrz obudo
wy (13) znajduje się pozioma przegroda (15), przy czym obudo
wa (13) powyżej poziomej przegrody (15) składa się z dwóch
współosiowych brył, korzystnie w kształcie stożków ściętych,
wewnętrznego (14) i zewnętrznego stanowiącego jednocześnie
część obudowy (13). Poniżej poziomej przegrody (15) usytuo
wana jest tuleja koszykowa, której jeden koniec połączony jest
z kołnierzem (18), a poniżej drugiego końca tulei usytuowany
jest koszyk (12). Pomiędzy poziomą przegrodą (15), a płytą
oporową (1) znajduje się cylindryczna tuleja zaciskowa (6).

(5 zastrzeżeń)
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(71) ELMETENGINEERING - JOINT STOCK
COMPANY, Sofia, BG
(72) Gancv Gancho Milchev
(54) Smugowy nabój myśliwski
(57) Nabój do palnej broni myśliwskiej ma smugacz i przy
bitkę zaopatrzoną w kielich koncentratora (6). Dolna część
płytki (7) przybitki zaopatrzona jest w osłabienia, które pękają
podczas oddawania strzału tak, że dolna płytka przesuwa się do
przodu na przybitce. Smugacz jest sferycznie ukształtowanym
elementem, na którym znajduje się cylindryczny ogon, w którym
umieszczony jest pirotechniczny ładunek smugacza. Smugacz
jest umieszczony w stożkowym gnieździe (18) przybitki. Pier
wsza mieszanka smugowa: 15 - 35% sproszkowanego magne
zu, 30 - 50% ponadtlenku barowego, 20 • 40% azotanu stronto
wego, 2-10% chloru. Druga mieszanka smugowa: 15 • 35%
sproszkowanego magnezu, 40 - 60% azotanu potasowego, 20 30% azotanu strontowego, 2 - 1 0 % chloru, 5 -15% spoiwa.
Trzecia mieszanka smugowa: 30 • 40% Mg, 10-20% nadchlora
nu potasowego, 35 - 45% azotanu strontowego, 5-15% spoiwa.
(7 zastrzeżeń)

Al(21) 306558

(22)94 02 23

(31) 93 97612
(86) 9 4 0 2 2 3
(87) 9 4 1 0 1 3

6(51) F42B 7/08

(32) 93 04 06

(33) BG

PCT/BG94/00001
W094/23264 PCT Gazette nr 23/94

DZIAŁ G

FIZYKA
Al(21) 300462 (22)930923 6(51) G01C 3/00
(71) POLSKA MIEDŹ SA Kombinat
Górniczo-Hutniczy Oddział Zakłady
Górnicze LUBIN, Lubin; Studnicki
Stanisław, Lubin; Mazur Jan, Lubin;
Banasiak Kazimierz, Lubin; Kurpiński
Ryszard, Lubin; Szajt Piotr, Głogów;
Wojtowicz Stanisław, Wrocław
(72) Studnicki Stanisław, Mazur Jan, Banasiak
Kazimierz, Kurpiński Ryszard, Szajt Piotr,
Wojtowicz Stanisław
(54) Sposób nawiązywania niwelacji precyzyjnej
(57) Sposób polega na nawiązaniu pomiarów do reperów
wyjściowych, które zastabilizowane są na podszybiach wytypo
wanych szybów kopalń. W celu nawiązania niwelacji mierzy się
dalmierzem elektrooptycznym wykorzystującym promień odbity
fali elektromagnetycznej odległość pionową w szybie, którą

koryguje się poprawką redukcyjną określoną w funkcji tempe
ratury i ciśnienia powietrza w szybie. Dla określenia poprawki
redukcyjnej odległości pionowej w szybie mierzy się wielkość
ciśnienia i temperatury powietrza w szybie w interwale 170
metrów do 230 metrów, korzystnie 200 metrów.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 304849

(22)94 08 31

(31)93 9314745

6(51) G01F1/05

(32)93 09 29

(33) DE

(71) Landis + Gyr Business Support AG, Zug,
CH
(72) Dobeneck Wolfgang
(54) Licznik z przepływomierzem puszkowym
(57) Licznik, działający na zasadzie współosiowości, ma
zewnętrzne uszczelnienie (5) połączenia przepływomierza pu-
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szkowego (2) z dolną częścią (1), oraz wewnętrzne podwójne
uszczelnienie (6,7). Pomiędzy obydwoma elementami uszczel
niającymi (6, 7) działającymi promieniowo usytuowany jest i
odprowadzony na zewnątrz kanał wodny (8). Kanał wodny (8)
może być zakończony czujnikiem wilgoci.

(3 zastrzeżenia)

Nr 7 (555) 1995

Blok przetwarzająco-nadawczy (I) umieszczony jest na
wadze (1). Stanowi go czujnik wilgotności (3) umieszczony w
próbce (2) materiału, połączony elektrycznie, szeregowo z prze
twornikiem pomiarowym (4) i modulatorem IRED (6). Przetwor
nik pomiarowy (4) i modulator IRED (6) są połączone ze źródłem
zasilania wewnętrznego (5).
Blok odbiorczo - pomiarowy (II) składa się z połączo
nych elektrycznie, szeregowo odbiornika IRED (7), wzmacnia
cza (9), miernika (10) i komputera (11). Kopmuter (11) połączony
jest z wagą (1), a odbiornik IRED (7) i wzmacniacz (9) połączone
są ze źródłem zasilania zewnętrznego (8).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 300554

(22)93 0928

6(51) G01G 19/40
G01N 27/12
(71) Akademia Ekonomiczna, Kraków
(72) Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
(54) Układ pomiarowy zmian masy i właściwości
elektrycznych materiałów

(57) Układ stanowią dwa odrębne, nie połączone z sobą
bloki.
Blok nadawczy (I) umieszczony jest nawadze (1). Skła
da się on z umieszczonego w próbce (2) materiału czujnika (3)
wilgotności, połączonego elektrycznie i szeregowo z przetwor
nikiem (4) pomiarowym, wzmacniaczem (5) małej częstotliwo
ści, modulatorem (7) i stopniem (9) końcowym.
Do modulatora (7) podłączony jest generator (8) wyso
kiej częstotliwości. Przetwornik (4) pomiarowy, wzmacniacz (5)
małej częstotliwości I generator (8) wysokiej częstotliwości pod
łączone są do źródła zasilania (6) wewnętrznego.
Blok odbiorczy (II) składa się ze stopnia (10) wejściowe
go, połączonego elektrycznie i szeregowo ze stopniem (11)
przemiany częstotliwości, wzmacniaczem (12) częstotliwości
pośredniej, detektorem (14), wzmacniaczem (15) małej częstot
liwości, miernikiem (16) i komputerem (17), połączonym z wagą

d).

Al(21) 300553

(22) 93 09 28 6(51) G01G 19/40
G01N 27/12
(11) Akademia Ekonomiczna, Kraków
(72) Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
(54) Układ do równoczesnego pomiaru zmiany
masy i właściwości elektrycznych materiałów

Stopień (11) przemiany częstotliwości, wzmacniacz (12)
częstotliwości pośredniej i wzmacniacz (15) małej częstotliwości
podłączone są do źródła zasilania (13) zewnętrznego.

(1 zastrzeżenie)

(57) Układ stanowią dwa odrębne, nie połączone z sobą
fizycznie bloki.

Al(21) 300555

(22)93 09 28

6(51) G01G 19/40
G01N 27/12
(71J Akademia Ekonomiczna, Kraków
(72) Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
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(54) Układ do jednoczesnego pomiaru zmian
masy i właściwości elektrycznych materiałów
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waną (1), nakręcaną na gwintowany koniec tłoczy ska (6) siłow
nika (7). a przegubem (5).

(2 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Układ stanowią dwa odrębne, nie połączone z sobą
bloki.
Blok nadawczy (I) umieszczony jest nawadze (1). Skła
da się on z umieszczonego w próbce (2) materiału czujnika (3)
wilgotności, połączonego elektrycznie, szeregowo z przetworni
kiem (4) pomiarowym, generatorem (5) małej częstotliwości,
wzmacniaczem (7) małej częstotliwości i nadawczym przetwor
nikiem (8) elektroakustycznym. Przetwornik (4) pomiarowy, gen
erator (5) małej częstotliwości i wzmacniacz (7) małej częstotli
wości podłączone są do źródła zasilania (6) wewnętrznego.
Blok odbiorczy (II) składa się z odbiorczego przetworni
ka (9) elektroakustycznego, który połączony jest elektrycznie,
szeregowo ze wzmacniaczem (10) małej częstotliwości, mierni
kiem (12) i komputerem (13), połączonym z wagą (1).
Wzmacniacz (10) małej częstotliwości jest podłączony
do źródła zasilania (11) zewnętrznego.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 306546

(22)9404 05

(31)93 9306805
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

Al(21) 300556

(22)93 09 28

6(51) GOIG19/40
G01N 27/12
(71) Akademia Ekonomiczna, Kraków
(72) Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
(54) Sposób grawimetrycznego wzorcowania
wartości wielkości elektrycznych jako funkcji
wilgoci w materiale

( 5 7 ) Sposób polega na tym, że wilgotną próbkę materiału
umieszcza się wraz z podłączonym czujnikiem wilgotności,
przetwornikiem parametru elektrycznego i źródłem zasilania na
wadze. Dokonuje się wówczas jednoczesnego pomiaru zmiany
masy i właściwości elektrycznych materiału, a sygnały właściwo
ści elektrycznych przetwarza się na zmodulowaną falę radiową,
świetlną lub akustyczną. Falę tą jako sygnał przesyła się bez
przewodowo i odbiera poza układem, dokonując jego wzmoc
nienia, demodulacji, odfiltrowania i zamiany na sygnał napięcio
wy, którego częstotliwość mierzy się. Następnie porównuje się
pomiary masy i częstotliwości oraz wyznacza zależność wilgot
ności próbki od zmierzonych wartości wielkości elektrycznej.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 300453

(22)93 09 22

6(51) G01L 5/00
G01L1/22
(71)itechnika Warszawska, Warszawa
(72) Chochoł Konstanty, Szlagowski Jan
(54) Czujnik pomiarowy sił osiowych w siłowniku

( 5 7 ) Czujnik posiada element pomiarowy (2) z odkształcałnymi sprężyście ściankami zaopatrzonymi w przetworniki (3)
sygnału mechanicznego na elektryczny. Element pomiarowy (2)
wykonany jest w korpusie główki (6) pomiędzy częścią gwinto-

6(51) G07F 7/08
G06K7/06
(32)93 04 01 (33) GB

94 04 05 PCT/GB94/00715
941013 W094/23399 PCT Gazette nr 23/94
JONHIG LIMITED, London, GB
Everett David
Sposób odczytu danych z karty inteligentnej

( 5 7 ) Sposób odczytu danych o zmiennych użytkowych z
karty inteligentnej (1) obejmuje dobór danych zawartych w
sygnale odpowiedzi na reset, wysyłanym z karty w odpowiedzi
na reset wysyłany z czytnika (4) karty.
Przy tym czytnik może być wykonany z niedrogich
części składowych i wyposażony w ograniczoną moc przetwa
rzania, dzięki temu, że nie jest potrzebna pełna implementacja
protokołu komunikacyjnego.
Do odczytu karty wykorzystywanej na przykład w cha
rakterze elektronicznego portfela, stosuje się czytnik w postaci
niedrogiego breloka (3) do kluczy, służący do odczytywania
salda (7) środków płatniczych.

(17 zastrzeżeń)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Al(21) 300511 (22)93 0924 6(51) HOIH 31/00
(71) POLMO Zakłady Elektrotechniki
Motoryzacyjnej, Rzeszów, HYBRES
Elektroniczny Zaklad
Innowacyjno- Wdrożeniowy, Rzeszów
(72) Czesnar Roman, Michno Tadeusz, Nowak
Andrzej, Kalita Włodzimierz, Paściak Józef,
Zając Kazimierz
(54) Wyłącznik elektryczny podświetlany z
klawiszem przechyłowym, zwłaszcza
samochodowy
(57) Wyłącznik ma płytkę ceramiczną (18) z naniesionymi na
jej powierzchni polami lutowniczymi, ścieżkami rezystancyjnymi
i polami stykowymi połączoną ze stykami pośrednimi (22) wyłą
cznika i końcówkami prądowymi (23) diody świecącej (24), która
jest usytuowana w wewnętrznej komorze (4) wyłącznika w po
bliżu wkładki (11) osadzonej nad osią obrotu (7) klawisza (1) i
w tu lejowych ściankach prowadnic (9). Płytka ceramiczna (18)
jest osadzona na pionowej ściance półki (14), zaś końcówki
prądowe (23) diody świecącej (24) są ułożone w szczelinie (15)
pochyłej ścianki korpusu (2) i rozdzielone przegrodą (16). Styki
pośrednie (22) są ułożone równolegle do powierzchni płytki
ceramicznej (18), przy czym na promieniowych przegięciach
tych styków pośrednich (22) są uformowane kuliste wypukłości,
którymi płytka ceramiczna (18) jest dociśnięta do pionowej
ścianki półki (14).

(5 zastrzeżeń)

pie naprzeciw siebie, środkowe odprowadzenia (18) mogą być
wzajemnie połączone elektrycznie za pomocą różnych wtyków
funkcyjnych (31).

(11 zastrzeżeń)

Al(21) 306222 (22) 9412 08 6(51) HOIR 13/15
(23) 66MTP-9412 06 94
(71) ELEKTROBUDOWAS.A, Katowice
(72) Wyłuda Bronisław, Kijanka Zygmunt,
Karwot Henryk
(54) Zestyk
( 5 7 ) Zestyk, zwłaszcza dla rozdzielnicy dwuczłonowej cha
rakteryzuje się tym, że gniazdowy styk (1 ) ma postać zbliżoną
do poprzecznie nieodkształcalnej sprężyście tulei, a pośrednie
styki (7) znajdują się na wtykowym styku (2), przy czym docisko
wa sprężyna (12) umieszczona jest pomiędzy stykami pośred
nimi, z których każdy ma dociskowe powierzchnie (P1, P2) do
współpracy z rozporami (9,10) połączonymi ze sobą za pomocą
śruby (11), na której znajduje się regulator (14) osiowego od
kształcenia sprężyny.
Zestyk w wykonaniu wariantowym charakteryzuje się
tym, że pośrednie styki stanowi tuleja, mająca rowkowe wycięcia
usytuowane względem siebie przemiennie oraz leżące w jej
płaszczyznach osiowych.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 305143 (22)94 09 22
6(51) HOIR 9/26
(31) 93 4333263
(32)93 09 24 (33) DE
(71) KRONE Aktiengesellschaft, V;
Berlin-Zehlendoff, DE
(72) Bippus Hans-Dieter, DE; Munshi Rafik, IN;
GlenJeff,AU
*Ą>
(54) Zacisk szeregowy
(57) Zacisk szeregowy jest złożony z korpusu (2) z materiału
izolacyjnego i z umieszczonych w nim, ostrzowo-zaciskowych
elementów zestykowych (7) dla dochodzących i odchodzących
przewodów,
Ostrzowo-zaciskowe elementy zestykowe (7) są umie
szczone w korpusie (2) z materiału izolacyjnego jako oddzielone
wzajemnie od siebie i każdy ostrzowo zaciskowy element zestykowy (7) jest połączony ze środkowym odprowadzeniem (18), a
umieszczone w korpusie z materiału izolacyjnego (2), w odstę-

Al(21) 305239

(22) 94 09 29

6(51) HOIR 13/70

(31)93 9311556
(32)93 0929
(33) FR
(71) PROFESSIONAL GENERAL
ELECTRONIC Product P.G.E.P. (Societě
Anonyme), Courbevoie, FR
(72) Blanchot Michèle, Palisson Yves
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(54) Łącznik elektryczny

( 5 7 ) Łącznik elektryczny ma wtyczkę (1) i gniazdko (2) uno
szące kołek uziemiający i posiadające maskę (3) przesuwaną
przez elementy powrotne do położenia zamkniętego dla zablo
kowania otworów gniazdka. Maska (3) jest uruchamiana przez
elementy na wtyczce dla odsłonięcia otworów gniazdka (2) i
utrzymywana w położeniu zamkniętym przez układ blokujący
(6). Układ blokujący (6) jest utworzony przez elementy oddzie
lone od maski (3), dla wtyczki (1) określone przez odblokowu
jące urządzenie regulacyjne (7), które po zamocowaniu na
wtyczce (1) stanowi element napędzający układ blokujący (6)
maski (3) uruchamianej przez elementy przytwierdzone do wty
czki (1).

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 306161

(22) 94 12 06

6(51) H02B 1/015
H02B 11/00

(23) 66MTP94 1206 94
(71) ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice
(72) Kanios Piotr, Wojtyczka Henryk, Dudek
Ireneusz, Miland Mariusz, Wyłuda Bronisław
(54) Rozdzielnica dwuczłonowa niskiego napięcia
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zbiorczych szyn (7) nieruchomego członu (4) funkcjonalnego
bloku (B1, B2, B3). Zespół (15) osadzony jest przesuwnie na
obrotowym trzpieniu (18) wyposażonym we wskaźnik (28) poło
żenia złącza w łącznikowym przedziale (6) bloku funkcjonalne
go, • człon ruchomy wyposażony jest w blokadę (31)
napędowego wałka (13) łącznika (12).

(22 zastrzeżenia)

Al(21) 306171

(22)9412 08

6(51) H02B 1/015
H02B 11/00

(23) 66MTP94120694
(71) ELEKTROBUDOWAS.A., Katowice
(72) Wyłuda Bronisław, Karwot Henryk,
Szymański Adam, Miland Mariusz, Kanios
Piotr, Banasiuk Wojciech, Czarnecki Bogdan
(54) Rozdzielnica dwuczłonowa w osłonie
metalowej

(57) Rozdzielnica charakteryzuje się tym, że funkcjonalny
blok (1) nad przedziałem (IV) obwodów pomocniczych ma prze
dział (V) obwodów okrężnych i górny przedział (VI) między blo
kowy eh połączeń elektrycznych, pod łącznikowym przedziałem
(I) ma dolny przedział (VII) między blokowych połączeń elektry
cznych, a w lewej bocznej osłonie (3) ma przedział (VIII) przewo
dów sterowniczych połączony z wewnętrzną przestrzenią prze
działu obwodów pomocniczych. Przyłączowy przedział (II) w
przekroju pionowym ma postać zbliżoną do litery L, w belce (14)
przedziału łącznikowego znajduje się elektromagnetyczna ce
wka do współpracy z ryglem napędowej tarczy (17) wózka
członu ruchomego, napędwoy wałek (40) uziem nika (41) współ
pracuje z elektromagnetyczną cewką, a blok (1) wyposażony
jest w układ elektryczny do sterowania cewkami, zawierający
wspólny dla obu cewek przekaźnik czasowy.

(25 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Rozdzielnica charakteryzuje się tym, że znajdujące się
na ruchomym członie (5) złącze (14) obwodu głównego zamo
cowane jest do zespołu (15) ruchomego w kierunku do oraz od

Al(21) 300534

(22)93 09 29

6(51) H02J 3/18
G05F1/66
(71) Lisik Zbigniew, Łódź; Turowski Marek, Łódź
(72) Dąbrowski Janusz, Lisik Zbigniew,
Michalski Tadeusz, Szczepaniak Zbigniew
(54) Układ do automatycznego ograniczania
poboru mocy

( 5 7 ) Układ zawiera czujnik chwilowego poboru mocy (CZM)
połączony szeregowo z kluczem sterowanym (KS) oraz człon
logiczny (CL). Wejście członu logicznego (CL) jest połączone z
czujnikiem chwilowego poboru mocy (CZM), a jego wyjście jest
połączone z kluczem sterowanym (KS).

(5 zastrzeżeń)
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Al (21) 300503 (22) 93 09 23 6(51) H04B 1/18
(71) Sobków Jerzy, Wrocław, Ciaciura Marian,
Wrocław
(72) Ciaciura Marian, Sobków Jerzy, Janiszewski
Marek
(54) Sposób przekazywania sygnału od anteny do
odbiorników połączonych siecią kablową
oraz układ do stosowania tego sposobu

Al (21) 305202 (22)94 09 27 6(51) H02K 9/00
H02K13/02
(31) 93 4333094
(32)93 0929 (33) DE
(71) ABB Management AG, Baden, CH
(72) Brem Ernst
(54) Przewód prądu wzbudzenia w wirniku
maszyny elektrycznej
(57) W wirniku maszyny elektrycznej, w szczególności tur
bogeneratora, połączenie uzwojenia wirnika z pierścieniami
ślizgowymi lub też wirującą wzbudnicą następuje poprzez prze
wody prądu wzbudzenia, które są umieszczone parami w osio
wym otworze wału (3) wirnika (1). Przy tym układ pierścieni
ślizgowych lub też wzbudnicę umieszcza się na czopie końco
wym wału, który jest połączony z wałem wirnika (1) za pomocą
rozłącznego sprzęgła.
W maszynach chłodzonych wodorem proponuje się
zastosować w osiowym otworze wału (3), po stronie sworzni,
łączniki (31,32), w których są zamocowane rozłącznie przebie
gające promieniowo sworznie doprowadzające prąd (7, 8), a
przewody prądu wzbudzenia wykonać jako metalowe rurki o
przekroju kołowym i rurki te na drugim końcu połączyć na stałe
z masywnymi łącznikami (36, 37) po stronie sprzęgła. Końce
(36a, 37a) tych łączników przechodzą przez płytę uszczelniającą
(43) w sprzęgle i są odizolowane do niej elektrycznie. Uszczel
nienie płyty (43) względem wału wirnika (1) i względem przecho
dzących przez tę płytę końców (36a, 37a) łączników (36, 37) po
stronie sprzęgła realizuje się za pomocą pierścieni uszczelnia
jących.
Tak ukształtowany przewód wzbudzenia jest prosty i
efektywny w wytwarzaniu. Zarówno uszczelnienie jak i izolacja
elektryczna są uproszczone, ponieważ występują tylko kołowe
lub płaskie przylgi.

(10 zastrzeżeń)

(57) Sposób polega na tym, że sygnał anteny wzmacnia się
kompensując wartość strat według charakterystyki strat przed
odbiornikiem i rozdziela na dwa tory, z których jeden podaje się
do odbiornika, zaś drugi podaje się do dalszej sieci po czym
kolejno wzmacnia się go i rozdziela.
Układ charakteryzuje się tym, że zwiera co najmniej
jeden dodatkowy wzmacniacz (5), o charakterystyce dopasowa
nej do charakterystyki strat przewodu antenowego, zblokowany
z dzielnikiem sygnału (7) i połączony ze źródłem zasilania prądu
stałego (9), zaś w dalszej części sieci kablowej zamontowanych
jest tyle wzmacniaczy (5) wraz z dzielnikami (7) ile jest odbior
ników.

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 305189

(22)9409 26

(31) 93 129974

6(51) H04J 3/06

(32) 93 09 30

(33) US

(71) Thomson Consumer Electronics Inc.,
Indianapolis, US
(72) Lankford Douglas Edward, Deiss Michael
Scott
(54) Układ synchronizacji sygnałów akustycznych
i wizyjnych
(57) Układ synchronizacji sygnałów akustycznych i wizyj
nych, odtwarzanych z poddanego kompresji sygnału akustycz
nego i wizyjnego, zawierającego znaczniki czasowe akustyczne
i wizyjne związane z zegarem kodera, ma źródło (200) podda
nych kompresji sygnałów akustycznych i wizyjnych, źródło (208)
miejscowego sygnału zegarowego, dekompresor (212) sygna
łów akustycznych reagujący na poddany kompresji sygnał aku
styczny i dostarczający poddany dekompresji sygnał akustycz
ny i znacznik czasowy akustyczny oraz dekompresor (214)
sygnałów wizyjnych reagujący na poddany kompresji sygnał
wizyjny i dostarczający poddany dekompresji sygnał wizyjny i
znacznik czasowy wizji. Ponadto układ zawiera elementy (217,
218, 220, 222) określające, w cyklach miejscowego sygnału
zegarowego, czas T pomiędzy wystąpieniem odpowiednich
znaczników czasowych akustycznych i wizyjnych, elementy
(219) obliczające różnicę pomiędzy wartościami odpowiednich
znaczników czasowych akustycznych i wizyjnych i porównujące
tę różnicę z czasem T dla wytwarzania sygnału błędu synchro
nizacji sygnałów akustycznych i wizyjnych oraz elementy (215,
216) reagujące na sygnał błędu synchronizacji sygnałów aku
stycznych i wizyjnych dla synchronizacji poddanych dekompre
sji sygnałów akustycznych i wizyjnych.
(9 zastrzeżeń)
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(54) Układ stacjonarnej łączności komórkowej i
stacjonarne urządzenie końcowe łączności
komórkowej
(57) Układ zawiera sieć ruchomej łączności komórkowej
(CS), w której w dowolnej z komórek znajduje się przynajmniej
jedno stacjonarne urządzenie końcowe łączności komórkowej
(4) realizujące łączność radiową z jedną ze stacji bazowych (3)
sieci ruchomej łączności komórkowej (CS). Stacjonarne urzą
dzenie końcowe łączności komórkowej (4) jest połączone z
przynajmniej jedną stacją bazową (6) sieci łączności bezprze
wodowej (WS) za pomocą bloku sterująco • interfejsowego. Blok
ten dokonuje adaptacji kanałów informacyjnych i sterujących
między tymi dwoma sieciami łączności (CS, WS) dla realizacji
łączności pewnej liczby bezprzewodowych urządzeń końco
wych (7). Przedmiotem wynalazku jest także stacjonarne urzą
dzenie końcowe łączności komórkowej.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 305261

(22)940930

(31) 93 9320340

6(51) H04N 3/16
HOU 29/72
(32) 93 10 02 (33) GB

Ç71) Motorola, Inc., Schaumburg, US
(72) Shepherd John Avis, Douziech Patrick
(54) Układ podstawy czasu odchylania pola
telewizyjnego
(57) Układ podstawy czasu (5) ma końcówka (15) dołączoną
do końcówki zewnętrznego kondensatora (10) i do końcówki
pierwszego źródła prądowego (25).Drugie końcówki kondensa
tora (10) i źródła (25) są dołączone do masy. Do pierwszego
źródła prądowego (25) jest dołączone poprzez przełącznik (35)
drugie źródło prądowe (30). Pomiędzy końcówkę (15) i masę
jest włączony poprzez przełącznik rezystor (40). Na końcówce
(15) uzyskuje się sygnał napięcia piłokształtnego odchylania
pola o pierwszym i drugim nachyleniu odpowiadającym współ
czynnikom kształtu obrazu 4 : 3 i 16 : 9, doprowadzany do
wejścia sumatora (50), do którego drugiego wejścia jest dporowadzany poprzez przełącznik (55) z końcówki (65) sygnał takto
wania i którego wyjście jest dołączone do obwodu odchylania
pola.
(10 zastrzeżeń)

Al(21) 304578

(22)94 0805

(31)93 4332622

6(51) H05B 3/06

(32)93 0924

(33) DE

(71) KKW- Kulmbacher Klimageraete-Werk
GmbH, Kulmbach, DE
(72) Leo Kaim, Lutz Asperger
(54) Grzejnik elektryczny, akumulacyjny
Al(21) 305238 (22)9409 29
6(51) H04Q 7/22
(31)93 9302065
(32)93 0930
(33) ES
93 9302066
3009 93
ES
Ç71Ï Alcatel Standard Electrica S.A., Madryt, ES
(72) Garcia Aguilera Jose Maria,
Rodriguez-Palanca Pliego Miguel, Climent
Beneyto Francisco, Garcia Perez Juan
Antonio

(57) Grzejnik elektryczny, akumulacyjny mający trzy rurowe
elementy grzejne (11,12,13) przeprowadzone poziomo i rów
nolegle względem siebie przez rdzeń akumulacyjny (1) i przyle
gającą izolację cieplną (2a, 2b). Każdy rurowy element grzejny
ma dwie równoległe spirale grzejne (14-19), które na jednym
końcu są wprowadzone do tablicy rozdzielczej (4), a na drugim
końcu są połączone parami szeregowo mostkami (21, 22, 23).
Poprzez odpowiednią zmianę przyłączy w tablicy rozdzielczej
(4) moc grzejna może być stopniowo zmieniana dla uzyskania
optymalnej wydajności energetycznej.
(11 zastrzeżeń)
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(54) Elektroniczny układ zapłonowy świetlówki
( 5 7 ) Układ charakteryzuje sie tym, że do układu mostkowego
(Di - D4) dodatkowo połączone są diody (D5, De) oraz konde
nsatory (Ca, C4).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 300449

(22)93 09 20

6(51) H05B 41/14

(75) Borowski Kajetan, Gdańsk Oliwa

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
Ul(21) 98723
(22)93 09 23
6(51) A01C 3/06
(71) AGROMET Fabryka Maszyn Rolniczych,
Brzeg
(72) Bączek Kazimierz, Szcześnik Roman,
Lisowiec Ryszard, Bobra Józef, Bartoszewski
Ryszard, Stokłosa Stefan
(54) Rozrzutnik obornika
(57) Rozrzutnik obornika ma zbiornik masy rozrzucanej roz
szerzający się ku tyłowi, ustawiony na kołach jezdnych, który
łączy się mechanizmem przegubowym z ciągnikiem. Do zbior
nika masy rozrzucanej dołączony jest z udziałem zamków łącz
nych (2) mechanizm rozdrabniająco-rozrzucający.
Mechanizm rozdrabniająco-rozrzucający, tworzą adapt
er tarczowy (3) i położony nad nim rozdrabniacz bębnowy,
łańcuchowy.
Wylot zbiornika masy rozrzucanej zamykany jest zasu
wą sterowaną hydraulicznie.
Rozrzutnik obornika przeznaczony jest do rozrzucania
osadzonego szlamu, bardzo wilgotnego wapna kompostu, na
wozu i.t.p.

nia osadzonego szlamu, bardzo wilgotnego wapna, kompostu,
nawozu kurzego, zleżałego obornika, nawozu indyczego řtp.
Rozrzutnik obornika ma pojemnik (1) masy rozrzuca
nej z zasuwą regulowaną. Pojemnik ma prostopadłościenny
kształt utworzony przez ramę ścian rozszerzającą się w kierun
ku adaptera rozrzucającego pionowego (2) z nożami tnącymi
(3) ułożonymi wzdłuż linii śrubowej położonej wokół napędza
nych bębnów pionowych adaptera pionowego (2).
W dnie ramy pojemnika masy rozrzucanej ustawionej
na kołach jezdnych (4) umieszczono przenośnik podłogowy
łańcuchowy, oraz wał główny napędu rozrzutnika, łączący się z
napędem ciągnika.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98760

(22) 93 10 01

6(51) A01C 7/08

(75) Anioł Kazimierz, Pilzno
(54) Siewnik dwurzędowy
(57) Siewnik dwurzędowy utworzony jest ze zbiornika (1),
który w swojej dolnej zwężającej się części ma zamontowane

Ul(21) 98724

(22)93 09 23

6(51) A01C 3/06

(71) AGROMET Fabryka Maszyn Rolniczych,
Brzeg
(72) Bączek Kazimierz, Szcześnik Roman,
Lisowiec Ryszard, Bobra Józef, Bartoszewski
Ryszard, Stokłosa Stefan
(54) Rozrzutnik obornika
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji rozrzutnika obornika przeznaczonego do rozrzuca
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mieszadło palcowe (2), napędzane przekładnią łańcuchową (3)
oraz dozownik (4). Pomiędzy mieszadłem palcowym (2), a do
zownikiem (4) zamontowana jest zasuwa regulacyjna (5). Do
dolnej części dozownika (4) zamontowane są rury wysiewające
(6) przytwierdzone do ramy (7).

Gałąź główną (1) stanowią co najmniej dwa równolegle
usytuowane pręty (5, 6) o konstrukcji gałęzi bocznych (2, 3),
złączone w sposób trwały i zakończone z jednej strony gałązka
mi iglastymi (4), z drugiej zaś strony uchwytem (7).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98749

(22)93 0929

6(51) A01C 7/16

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Sobkowiak Bolesław, Błażyński Grzegorz,
Szeremet Eugeniusz
(54) Ślimakowy aparat dozujący do dozowania
materiałów sypkich
(57) Ślimakowy aparat dozujący do dozowania materiałów
sypkich, przeznaczony zwłaszcza do rozsiewaczy nawozów mi
neralnych, składa się z napędu (1), ślimaka (2) i obudowy (3)
mającej otwór wlotowy (4) dozowanego materiału oraz otwór
wylotowy (5), charakteryzuje się tym, że między otworem wloto
wym (4) a otworem wylotowym (5) obudowa (3) ma w swojej
dolnej części dodatkowy otwór wylotowy (6), wyposażony w
zasuwę (7).

Ul(21) 98705

(22)93 09 22

(22)93 0930

6(51) A01K 43/00

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Chmielowski Adam
(54) Urządzenie do mycia jaj
(57) Urządzenie ma spodnią usztywniającą ramę (1), do
której jest zamocowana skrzyniowa obudowa (2) mająca do
górnych części swych ścian zamocowaną ociekową płytę (3)
wraz z wodnym zbiornikiem (4).
Na spodzie zbiornika (4) jest zamocowany wylew (5)
połączony rurkowym przewodem (6) z hydrostatem (7). Na
spodzie skrzyniowej obudowy (2) jest umocowana powietrzna
promieniowa turbinka (8), której króciec wylotowy jest połączo
ny z rurkowym przewodem (9) doprowadzonym do dna zbior
nika (4).

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98753
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6(51) A01G 5/02

(75) Klocek Marek, Lublin
(54) Podkład pod wiązankę pogrzebową
(57) Wzór użytkowy dotyczy podkładu pod wiązankę po
grzebową z gałązek iglastych wykonanych z tworzywa sztucz
nego. Podkład posiada kształt gałęzi, w której gałąź główna (1)
gałęzie boczne (2,3) stanowią jednolitą całość i zakończone są
1-30 gałązkami iglastymi (4).

Ul(21) 100157
(23)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 03 31

6(51) A01M 7/00
B05B 15/06
931001MTPPOLAGRA93
FMR AGROMET-PILMET S.A,
Wrocław
Kowalski Bogdan, Kocik Witold, Stefański
Maciej, Matusz Jerzy
Belka polowa

(57) Belka polowa składa się z części środkowej (2), do której
obustronnie przymocowane są przegubowo skrzydła belki (3,
3'), składające się z trzech segmentów (4, 5, 6) w postaci
płaskich kratownic, połączonych ze sobą obrotowo z odpowied
nią blokadą, usytuowane wzajemnie tak, że oś wzdłużna seg
mentu pierwszego (4), pokrywa się z osią segmentu trzeciego
(6), a segment drugi usytuowany jest równolegle poza zewnę
trzną krawędzią segmentu pierwszego (4) i segmentu trzeciego
(6).
(2 zastrzeżenia)
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znajduje się zbiornik maceracji (2) zaopatrzony w wieszak (3) na
jelita.
(5 zastrzeżeń)

Ul(21) 98738

(22)93 09 27

6(51) A47B 7/00

(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Stolik okolicznościowy

Ul(21) 99178

(22)9312 01

6(51) A22C 5/00

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla
Przemysłu Mięsnego Jednostka Innowacyjno
Wdrożeniowa, Wrocław
(72) Kołodynski Zbigniew
(54) Zespół uplastyczniający
(57) Zespół uplastyczniający ma tuleję (1), do której są przy
twierdzone dwa ramiona (2 i 3) zaopatrzone na wolnych koń
cach w łopatki (4 i 6) wykonane z cienkościennych kształtowni
ków o profilu zamkniętym.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stolik okoliczno
ściowy, wykorzystywany w różnego rodzaju pomieszczeniach,
najczęściej w zestawieniu z wypoczynkowymi meblami tapi
cerowanymi.
Do blatu (1), wyposażonego w boczne listwy ozdobne
(2), od spodu w sposób trwały przymocowane są nogi (3),
wykonane w formie rzeźby przedstawiającej stylizowaną postać
ludzką lub zwierzęcia, których głowy w części górnej mają
kształt graniastosłupa (4) o przekroju prostokątnym, a ich stopy
(5), stanowiące samodzielne elementy nóg (3), są z nimi trwale
połączone poprzez płyty (7), tworząc dwa podzespoły stolika,
połączone z sobą elementem (6). Nogi (3) nachylone są w
kierunku środka stolika o kąt [a), natomiast rozchylone dwie
nogi (3), mieszczące się na jednym końcu stolika, tworzą w
stosunku do siebie kąt iß).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99432

(22)94 0105

6(51) A22C17/16

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla
Przemysłu Mięsnego SPOMASZ, Wrocław
(72) Mickiewicz Wiesław, Fryc Zbigniew
(54) Urządzenie do mechanicznego czyszczenia
cienkich jelit zwierzęcych, zwłaszcza
wieprzowych
(57) Urządzenie do mechanicznego czyszczenia cienkich
jelit, zwłaszcza wieprzowych rozwiązuje problem czyszczenia
jelit w małych zakładach mięsnych.
Urządzenie ma korpus (1), do którego są umocowane
gniatarka i szlamiarka wyposażona w instalację wodną (11 i 12)
i ześlizgi (16,17 i 18), a poniżej w korpusie (1 ) są zamontowane
zespoły napędowe (4 i 5). Pomiędzy gniatarka i szlamiarka
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(22) 93 09 27
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6(51) A47C 21/00

(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Element boczny wypoczynkowych mebli
tapicerowanych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element boczny wy
poczynkowych mebli tapicerowanych, wykorzystywany w kon
strukcjach foteli, wersalek, kanap, sof, kanap narożnych Hp.
Ramową konstrukcję elementu bocznego, wykonaną z
drewna w kolorze naturalnym lub barwionego, w części prze
dniej tworzy noga (1) wykonana w formie rzeźby, która w okoli
cach stopy (2) przedzielona jest poziomą listwą (3), łączącą się
drugim końcem z listwą (4) stanowiącą tylną część ramy, pełnią
cą jednocześnie funkcję nogi, w górnej części wyposażoną w
płaskorzeźbę (5).
Do listwy (3) przymocowana jest płyta, składająca się z
płaskiej części dolnej (6) oraz z części górnej (7) wykonanej w
postaci płaskorzeźby.
Listwa podłokietnikowa (8) łączy w górnej części nogę
(1) z listwą (4), a na jej górnej krawędzi, mającej kształt łuku,
spoczywa płaska, szeroka poduszka tapicerska (9), stanowiąca
integralną część elementu tapicerskiego mebla.
(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98756
(22)930930
6(51) A47F 9/00
(71) GOZAMET-WUTEH Przedsiębiorstwo
Produkcji Mebli Sklepowych, Gorzów Wlkp
(72) Milowska Teresa, Kot Henryk, Miasojed
Zygmunt
(54) Lada sklepowa
(57) Lada sklepowa, zwłaszcza do wyrobów pasmanteryj
nych, składająca się z zasobnika, który stanowią boki, dolna
płyta, przednia płyta, łączniki, przegroda i szuflady oraz nośnika
charakteryzuje się tym, że przegroda (13) ma kształt nief oremnego pięciokąta, łączniki (5) i (6) mają kształt kątowników, przy
czym pionowe ich elementy mają na całej długości tworzywowe
listwy, szuflady (14) osadzone są na rolkowych prowadnicach,
a nogi (18) nośnika osłonięte są cokołem (20).
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98755
(22) 93 09 30
6(51) A47F 9/00
(71) GOZAMET-WUTEH Przedsiębiorstwo
Produkcji Mebli Sklepowych, Gorzów Wlkp.
(72) Kot Henryk, Milowska Teresa, Miasojed
Zygmunt, Kołodziejczak Tadeusz
(54) Lada sklepowa
(57) Lada sklepowa posiada zasobnik w kształcie prosto
padłościanu, który stanowią dwa boki (1) i (2) odpowiednio
połączone z płytą dolną (3), płytą przednią (4) oraz łącznikami
przednim (5) i tylnym (6) w kształcie kątowników.
Między płytą przednią (4), a łącznikiem przednim (5)
zamocowana jest szyba przednia (11), a na poziomych elemen
tach łączników przedniego (5) i tylnego (6) usytuowana jest
szyba górna (12).
Pionowe elementy (7) i (8) łączników (5) i (6) posiadają
listwy tworzywowe (9) i (10). Pionowa przegroda (13) wewnątrz
zasobnika oddziela półkę szklaną (14) od szuflad (15), które
osadzone są na prowadnicach rolkowych.
Szuflady (15) posiadają przegrody szklane (17) i szyby
przednie (18).
Całość osadzona jest na nośniku, który stanowią nogi
(19) połączone łącznikiem (21) i osłonięte cokołem (22).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98757

(22) 93 09 30

6(51) A47F 9/00

(71) GOZAMET-WUTEH Przedsiębiorstwo
Produkcji Mebli Sklepowych, Gorzów Wlkp.
(72) Milowska Teresa, Kot Henryk, Miasojed
Zygmunt
(54) Lada sklepowa
(57) Lada sklepowa w kształcie prostopadłościanu, składa
jąca się z zasobnika otwartego z tyłu, z poziomą półką i szufladą
oraz nośnika charakteryzuje się tym, że ma pionowo zamoco
waną przegrodę (6), szufladę (8) osadzoną na rolkowych pro
wadnicach, a nogi (10) nośnika osłonięte są cokołem (12).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 93 09 30

6(51) A47F 9/02

(71) GOZAMET-WUTEH Przedsiębiorstwo
Produkqi Mebli Sklepowych, Gorzów Wlkp.
(72) Milowska Teresa, Kot Hanryk, Miasojed
Zygmunt
(54) Podest na koszyczki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podest na koszy
czki sklepowe, będący częścią obudowy stanowiska kasy w
sklepach samoobsługowych. Podest składa się z rozbieralnej
płyty wierzchniej (1) zamocowanej od dołu śrubami na ramkach
nóg (2 i 3). Ponadto posiada zamocowane w rowkach blatu (6)
listwy ślizgowe (8) o przekroju teowym wykonane z tworzywa
sztucznego, a elementem dystansowo-usztywniającym podestu
są listwy boczne (4 i 5).
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98715

(22)93 09 22

Ul(21) 98742

(22)93 09 27
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6(51) A47J 37/04

(75) Sadłocha Józef, Wielichowo
(54) Rożen elektryczny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rożen elektryczny,
mający zastosowanie do obróbki termicznej produktów spożyw
czych w ośrodkach zbiorowego żywienia, małej gastronomii řtp.
Według wzoru każdy z kilku bagnetów (3) rożna, mający w
strefie rękojeści (5) ślimacznicę (6), osadzony jest ostrzem w
gnieździe ściany, natomiast z drugiej strony we wzdłużnym,
nachylonym do poziomu pod kątem kilkudziesięciu stopni
gnieździe (9) ściany (10), a w kanale (11) usytuowany jest,
połączony z zespołem napędowym (13) ślimak (12) tak, że
zazębiony jestze ślimacznicami (6) bagnetów (3), zaś w strefie
tylnej ściany ma kilka połączonych elektrycznie sekcjami grza
łek (4).
(1 zastrzeżenie)

6(51) A47G 7/04

(75) Bury Mieczysław, Kędzierzyn-Koźle
(54) Kwietnik stojący
(57) Kwietnik ma podstawę z trzech pionowych prętów (1),
złączonych ze sobą kołami (2) tak, aby płaszczyzny łączące
miejsca styku prętów (1) z kołami (2) i oś kół (2) były nachylone
do siebie pod kątem 120°.
Pręty (1) nad górnym kołem (2) promieniowo (4) obej
mują czaszę (5) o kształcie półkuli, a pod dolnym kołem (2)
promieniowo skierowane są ku podłożu i tworzą nogi (3) kwiet
nika.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98747

(22)93 09 30

6(51) A47K13/24

(75) Ejgin Jacek, Warszawa
(54) Zwężka redukcyjna samouszczelniająca
(57) Zwężka w kształcie tulei o różnych średnicach otworów
zewnętrznych, wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy cha
rakteryzuje się tym, że ma zgrubienie (a) na krawędzi otworu o
większej średnicy, zaś w pobliżu otworu o mniejszej średnicy
ma wargi (b) uszczelniające.
(1 zastrzeżenie)
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6(51) A61M 3/02

(75) Rogowski Czesław, Koszalin
(54) Irygator jednorazowego użytku, zwłaszcza do
wprowadzania płukanek leczniczych,
higienicznych lub antykoncepcyjnych do
pochwy
( 5 7 ) Irygator ma postać jednolitej z pojemnikiem (1) cienko
ściennej kształtki z elastycznego tworzywa termoplastycznego.
Końcówka irygacyjna (2) wyposażona jest, w wersji pierwszej,
w zawór (3), składający się z samohamownej części stożkowej
(4) i wciśniętej w nią kulki (5). W wersji drugiej jako zamknięcie
wypływu cieczy zastosowano przeponę (9) osadzoną między
stożkowymi, samohamownymi powierzchniami łączącymi poje
mnik (1) z końcówką irygatora (2).
Końcówka irygatora (2) zakończona jest kulistym wierz
chołkiem (7) z przelotowymi otworami (8).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98717
(22)93 09 22
(75) Tonder Piotr, Stęszew
(54) Segment maty podłogowej

6(51) A63B 6/00

( 5 7 ) Segment charakteryzuje się tym, że wewnątrz większych
listkowych pęczków (8) umieszczone są usztywniające tulejki (10),
natomiast środkową część jego podstawy stanowi profilowana
płytka (11). Krawędzie spodniej strony profilowanej płytki (11) i
naroża spodniej strony podstawy wyposażone są w podłużne
występy (12).

(2 zastrzeżenia)

Nr 7 (555) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

51

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
Ul(21) 98696

(22)93 09 20

6(51) B01D 39/16

(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Wierzbowska Teresa, Strzembosz Wiktor,
Kokoszko Maria, Śliwiński Włodzimierz
(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń
odpylających pyły przemysłowe
(57) Przegroda filtracyjna ma cztery warstwy (1, 2, 3, 4), z
których warstwę pierwszą (1) stanowi warstwa runa z włókien
syntetycznych, warstwą drugą (2) jest warstwa przekładkowa z
materiału włókienniczego z włókien chemicznych, warstwę trze
cią (3) stanowi warstwa runa z włókien syntetycznych, a warstwę
czwartą (4) warstwa amorficzna polimeru wielkocząsteczkowe
go. Warstwa (1) z warstwą (2) i (3) połączone są metodą fizykomechaniczną poprzez bardzo intensywne przeciąganie włó
kien z tych warstw, a warstwa (4) łączy się z warstwą (3) siłami
kohezji.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98744

(22) 93 09 28

6(51) B03B 5/34

(75) Lubas Wiesław, Warszawa; Wilczek Henryk,
Świętochłowice; Pakuła Jan, Katowice;
Szymanowski Ryszard, Piastów
(54) Poliuretanowy hydrocyklon wzbogacający
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydrocyklon wzbo
gacający różne minerały, zwłaszcza węgiel kamienny, wykonany
z tworzywa sztucznego, korzystnie z poliuretanu, który charakte
ryzuje się tym, że wszystkie jego części są zaopatrzone w
jednostronnie sfazowane kołnierze (6) łączone za pomocą ela
stycznych pierścieni zaciskowych (7), rura przelewowa (9) jest
osadzona przesuwnie w przegrodzie ustalającej (8) umieszczo
nej osiowo w części przelewowej (2), a część stożkowa (5)
stanowi jedną całość z końcówką wylotową.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98745

(22)93 09 28

6(51) B01D 53/86

(71) KATALIZATOR Sp. z O.O., Kraków,
METACHEM Sp. z o.o. Zakład Aparatury
Chemicznej, Kraków
(72) Michalski Leszek, Dzierwa Mieczysław,
Cęckiewicz Stanisław, Jakubowski Bogusław
(54) Katalityczny reaktor przepływowy
(57) Katalityczny reaktor przepływowy do oczyszczania prze
mysłowych gazów odlotowych od zanieczyszczeń, złożony z ko
mory grzewczej (1) i połączonej z nią komory katalitycznej (5) ma
złoże katalityczne (7) usytuowane bezpośrednio przy komorze
grzewczej (1), a kolektor wlotowy reaktora stanowi pionowa rura
(9) przechodząca przez złoże katalityczne (7) do komory grzew
czej (1).

(2 zastrzeżenia)

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Ul(21) 100115

(22) 94 03 28

Nr 7 (555) 1995

6(51) B07B 13/00

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(71) SIPMA SA, Lublin
(72) Bartoszcze Leszek
(54) Urządzenie do sortowania, zwłaszcza owoców
i warzyw
(57) Urządzenie ma rynnę, zasobnik (2) przedmiotów sorto
wanych, stół selekcyjny (3), które to części połączone są belką
ramy (4), wspartej na zespołach nóg. Dnem rynny jest taśma (8)
przenośnika taśmowego z rolkami zwrotnymi połączonymi z
belką ramy. Górny odcinek taśmy wsparty jest na prowadni
kach, a dolny jest podparty rolkami.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 100114

(22)94 0328

6(51) B07B 13/14

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(71) SIPMAS.A, Lublin
(72) Bartoszcze Leszek
(54) Bramka selekcyjna urządzenia do sortowania
(57) Bramka selekcyjna urządzenia do sortowania, zwłasz
cza owoców i warzyw ma poprzeczkę (1) z zaokrągloną powie
rzchnią (2) położoną nad taśmą (3) przenośnika taśmowego. Do
poprzeczki tej przyspawane są śruby (4) usytuowane w belce
(5)ramy. Poprzeczka odpychana jest od belki (5) sprężynami
(9). Na końcach śrub usytuowane są nakrętki regulacyjne (7).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 100116

(22)94 03 28

6(51) B07B 13/00

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(71) SIPMA SA, Lublin
(72) Bartoszcze Leszek
(54) Urządzenie do sortowania
(57) Urządzenie do sortowania, zwłaszcza owoców i warzyw
ma rynnę, zasobnik przedmiotów sortowanych, stół selekcyjny
z bramkami oraz wspartą na zespole nóg belkę ramy. Dnem
rynny jest taśma (8) napędzanego silnikiem (12) przez przekład
nię pasową, przenośnika taśmowego z rolkami zwrotnymi osa
dzonymi w belce ramy. Dla uzyskania szeregu prędkości taśmy
pomiędzy silnikiem z kołem pasowym (19) a rolką zwrotną z
kołem pasowym (15) zamontowano ramię pośrednie (20) z
zespołem kół (21).

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 98750
(22)93 09 29 6(51) B21C 51/00
(71) POLMETALFabiyka Wyrobów Blaszanych,
Małomice
(72) Haładaj Janusz, Kowalczyk Henryk,
Łukasiewicz Jan
(54) Znakownik do znakowania wyrobów,
zwłaszcza wyrobów blaszanych
(57) W znakowniku częścią roboczą stempla (3) jest spręży
sty stemplowy element (1). Sprężysty stemplowy element (1)
współpracuje z wymienną matrycową płytką (2), która ma wycię
te otwory (8) odwzorowujące wytłaczany znak graficzny.

(1 zastrzeżenie)

(6 i 7) w kształcie torebek wykonanych z brezentu; pojemnik (5)
również wykonany z brezentu o specjalnym kształcie do moco
wania wiertarki; uchwyt (9) do mocowania młotka wykonany z
taśm z tworzywa sztucznego. Taśma (1) zakończona jest z
obydwu stron elementami (3 i 4) elastycznego zamka zatrzasko
wego. Do pojemnika (7) doszyta jest dodatkowa wykonana z
brezentu kieszeń (8).
Pojemnik (5) na wiertarkę ma zapinkę (13) mocowaną
za pomocą rzepów (14 i 15), która zabezpiecza wiertarkę przed
wypadnięciem.

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98713

(22) 93 09 21

6(51) B26D 1/09

(71) GLINIK SA Fabryka Maszyn, Gorlice
(72) Dusza Jan, Lewiński Tadeusz, Radoń Jan,
Ruttar Andrzej, Stępień Krzysztof
(54) Urządzenie hydrauliczne do ciecia, zwłaszcza
rogów i kopyt
(57) Urządzenie do cięcia ma zamocowany do siłownika (1)
hydraulicznego poprzecznie wspornik (2) z dwoma równoległy
mi prowadnikami (4) połączonymi z drugiej strony łącznikiem
(8). Nóż (5) ruchomy jest umieszczony w rowkach wzdłużnych
wykonanych w prowadnikach (4) i po wysunięciu tłoczyska
siłownika (1) styka się z nożem (6) stałym.
Łącznik (8) i wspornik (2) jest zaopatrzony w uchwyt (9)
z umieszczonymi dwoma wyłącznikami elektrycznymi.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98699
(22)93 0920
6(51) B25H 3/00
(75) Podraża Marek, Kraków
(54) Pas z pojemnikami na narzędzia
(57) Pas z pojemnikami na narzędzia stanowią taśmy (1 i 2)
z tworzywa sztucznego, do których doszyte są: dwa pojemniki

Ul(21) 100113

(22)9403 28

6(51) B30B 15/00

(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(11) SIPMA SA, Lublin
(72; Bartoszcze Leszek
(54) Cięgno wahacza igieł prasy tłokowej
(57) Cięgno wahacza igieł rolniczej prasy tłokowej z podbieraczem do belowania słomy i siana, złożone jest z dwóch wsu
niętych jedna w drugą części z końcówkami wyposażonymi
jedna w ucho zaczepowe (4) a druga w śrubę (3). Obydwie
części są płaskownikami (1, 2) przylegającymi do siebie czę
ściami długości. Do jednego z nich nierozłącznie przymocowa
ny jest ceownik (7) tworzący obejmę dla drugiego płaskownika.
Do drugiego płaskownika (2) przymocowana jest końcówka z
gwintem (3). Części (1) i (2) połączone są śrubą (10) z nakrętką
(11).

(1 zastrzeżenie)

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Ul(21) 98722

(22)93 0924

Nr 7 (555) 1995

6(51) B60K15/07

(71) DEXPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Wroclaw
(72) Pilarczyk Leszek
(54) Umiejscowienie w samochodzie osobowym
zbiornika na paliwo złożone z ciekłej
mieszaniny propanu i butanu, zwłaszcza w
samochodzie typu Fiat 126 p FSM126 P i w
typach od nich pochodnych
Ul(21) 98737

(22)93 09 27

6(51) B42D 15/10

(71J Kulawik-Chojnacki Anna, Gdynia
(72) Kulawik-Chojnacki Anna, Zaręba Agnieszka
(54) Arkusz sondażu rynku i opinii publicznej
(57) Arkusz, mający znaną postać kartki papieru z trwale
wydrukowanymi na niej rubrykami w kolumnach i w wierszach,
z których przynajmniej niektóre zawierają wolne pola do wpisy
wania lakonicznych odpowiedzi twierdzących lub przeczących
i których wybrane pola są wyróżnione wytłuszczonym drukiem
lub pogrubioną linią charakterystyczny tym, że stanowi go pro
stokątna znormalizowana kartka papieru, na której w prawym
górnym rogu jest trwale naniesiony piktogram (1) firmy sonda
żowej, zawierający wybijające się graficznie stówo SONDA.
W dolnej i środkowej części, po obu stronach dłuższego
boku kartki, są wyraźnym bardzo tłustym drukiem, zwłaszcza
wypukłym, naniesione liczne jednakowe, ustawione w rzędach
pionowych i w wierszach poziomych, prostokątne pola sygna
łowe (2), z wydrukowanymi na nich lub trwale nalepionymi na
nich wizerunkami graficznych, słowno-graficznych łub słownych
typu "logo" znaków towarowych. Pomiędzy polami (2), w środ
kowej partii kartki jest wyróżnione kolorem innym niż kolor tła,
poliniowane w liczne wiersze pole ankietowe reakcji symultani
cznych (3).
W górnym lewym rogu kartki jest wyróżnione pole infor
macyjne (4), przeznaczone do zamieszczania wydruku standary
zowanych informacji dla osoby ankietowanej o celu i przeznacze
niu arkusza, o firmie przeprowadzającej sondaż, o warunkach
konkursowych zachęt i innych.
W środkowej partii górnej części arkusza oraz pod pi
ktogramem (1), są wyróżnione pole (5) sygnatury osobowej
ankietowanego i informacyjne pole (6), wyróżnione nieagresyw
nym kolorem innym od koloru tła, przeznaczone do wpisywania
odręcznego informacji lub odpowiedzi ankietowanego na inne
pytania.
(8 zastrzeżeń)

(57) Umiejscowienie polega na umieszczeniu zbiornika (1)
w przedziale osobowym (2) samochodu, za oparciem tylnego
siedzenia (3) w przestrzeni pomiędzy tylną krawędzią dachu (4),
tylną szybą (5) i górną przegrodą komory silnika (6).
Celem rozwiązania jest uzyskanie możliwości zamonto
wania zbiornika w sposób dopuszczony wymogami bezpie
czeństwa, bez zmniejszenia ilości miejsc pasażerskich.
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98709

(22)93 09 21

6(51) B60P 3/14

(75) Poremski Bogusław, Katowice; Kamiński
Henryk, Mikotów-Mokre
(54) Pojemnik wysuwno-blokujący, zwłaszcza w
samochodach ratownictwa
(57) Pojemnik wysuwno-blokujący składa się z korpusu (1),
rolek przednich (2) z blokadą (6) równoległą do linii działania,
rolek tylnych (3) z blokadą (7) prostopadłą do linii działania wraz
z mechanizmem otwierania (4), przy czym rolki tylne (3) z
blokadą (7) prostopadłą do linii działania poruszają się we
wnątrz szyn prowadzące-nośny eh (5), natomiast po rolkach
przednich (2) z blokadą (6) równoległą do linii działania porusza
się korpus (1).
(1 zastrzeżenie)
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(22)94 03 28

6(51) B60P 3/025
B62B 3/Ü4
A47F10/00
(23) 93 10 01 MTP POLAGRA -93
(75) Sędzielowski Zbigniew, Chrzanów
(54) Przewoźne stoisko handlowe

(57) Przewoźne stoisko handlowe posiada komorę wewnętrz
ną (5), której dwie przeciwległe ściany mają podłużne otwory (6).
W komorze zewnętrznej (1) zamocowany jest agregat prądotwór
czy (8), agregat chłodniczy (9), umywalka (11) z umieszczonymi
pod nią zbiornikami (12) wody czystej i brudnej, podgrzewacz
wody (13), pompy (14,15).
Przewoźne stoisko handlowe służy do sprzedaży, zwła
szcza lodów.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99123

(22)931122

6(51) B60P 3/14

(23) 93 09 21V MIĘDZYNARODOWE TARGI
ŚRODKÓW OCHRONY PRACY I RA
TOWNICTWA SAWO 93
(71) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Łódź
(72) Panas Krzysztof, Pachucki Aleksander
(54) Przyczepa ratownictwa medycznego
( 5 7 ) Przyczepę stanowi nadbudowa zamocowana do ramy
z jezdnymi kołami oraz z podłużnicami (4) i holowniczym zacze
pem (5) oraz pojemnikiem (6) z pokrywą, przy czym w tylnej
ścianie (8) nadbudowy znajdują się dwuskrzydłowe drzwi (9), a
w przedniej części bocznych ścian (10) i (11) nadbudowy znaj
dują się jednoskrzydłowe drzwi (12) i (13), natomiast wewnątrz
nadbudowy, w pewnej odległości i równolegle do przedniej
ściany (14) znajduje się pionowa przegroda (15), a przestrzeń
pomiędzy ścianą (14) a przegrodą (15) jest podzielona dodat
kową przegrodą (16) na dwie komory (17) i (18) zawierające
poziome półki, wzdłuż zaś bocznej ściany (10) wewnątrz nad
budowy znajduje się regał (21) z poziomymi półkami zawierają
cymi czołowe listwy oraz regał (24) z ukośnymi półkami, nato
miast wzdłuż przeciwległej bocznej ściany (11) jest usytuowany
poziomy pulpit (26), a na nim znajduje się pionowa przegroda
(27) usytuowana w pewnej odległości i równolegle do bocznej
ściany (11), przy czym pomiędzy przegrodą (27) a boczną
ścianą (11) znajduje się pozioma przegroda (29), w przedniej
zaś części pulpitu (26) znajduje się pionowa przegroda (30)
połączona z przegrodą (15) poziomą półką.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 98710

(22)93 09 21

6(51) B65D 1/04

(75) Grzonkowska Teresa, Lubiszewo
(54) Pojemnik, zwłaszcza do płynów
myjąco-czyszczących
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) ma
postać walca o zwiększonych średnicach przy podstawie i w
części górnej, gdzie na dalszej wysokości przechodzi w część
stożkową (2), na której przy wierzchołku stożka znajduje się
wylotowa końcówka (4), z nakręconą na nią zakrętką (6) z
wewnętrznym obwodowym występem (5).

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 98711
(22)93 09 21
6(51) B65D 1/04
(75) Grzonkowska Teresa, Lubiszewo
(54) Pojemnik, zwłaszcza do płynów
myjąco-czyszczących
( 5 7 ) Pojemnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) ma
postać walca o zwiększonych średnicach przy podstawie i w
części górnej, gdzie na dalszej wysokości przechodzi w część
stożkową (2) o jednej, ściętej pod kątem o ž 60°, usztywniającej
płaszczyźnie (3), na której, przy wierzchołku stożka, znajduje
się wylotowa końcówka (4) z nakręconą na nią zakrętką (5)
z wylotowym kanalikiem (6). Na tworzących części stożko
wej (2) ukształtowane są symetrycznie rozmieszczone łuko
we chwytne wgłębienia (7).

Ul(21) 101751
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(22) 94 12 16

6(51) B65D 85/62

(75) Turno Paweł, Poznań
(54) Pojemnik do bilonu
( 5 7 ) Pojemnik jest wykonany z arkusza papieru zwiniętego
w rurkę (1), przypominającą kształtem stożek ścięty o niewielkiej
zbieżności.
Denko jest wykonane w formie koła, przy czym podwi
nięte obrzeże (3) koła denka jest przyklejone do powierzchni
wewnętrznej węższego końca rurki (1). W kole denka jest wyko
nany otwór przelotowy.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

Ul (21) 98719 (22) 93 09 23 6(51) B65D 85/76
(71) INLINE POLAND Sp. z o.o., Poznań
(72) Jarecki Andrzej
(54) Pojemnik, zwłaszcza do produktów
spożywczych

Ul(21) 98740

(22) 93 09 27

6(51) B65D 6/08

( 5 7 ) Pojemnik stanowi zasobnik (1) z pokrywką (11). Dno (2)
zasobnika (1) ma wpust (9) do wnętrza zasobnika (1) o zarysie
krawędzi podobnym do zarysu krawędzi górnej (3), a kołnierz
(4) ma na całym obwodzie stałą szerokość, natomiast pokrywka
(11) w powierzchni głównej ma wypust (12) w kierunku zewnę
trznym, kształtem odpowiadający wpustowi (9) dna (2) zasobni
ka (1), a kołnierz pokrywki (11) w strefie ścianek zasobnika (1)
ma stałą szerokość, odpowiadającą szerokości kołnierza (4)
zasobnika (1), zaś w strefie narożników ma szerokość większą
niż szerokość kołnierza (4) zasobnika (1).

(1 zastrzeżenie)

(75) Ciastoń Tomasz, Wrocław; Kowalski
Tadeusz Jacek, Wrocław
(54) Kontener na pojemnik z płynem
( 5 7 ) Kontener jest utworzony z połączonych ze sobą prętów
podłużnych (1) i prętów poprzecznych (2) w układzie ażurowym
przypominającym kształtem ostrosłup ścięty, który na przeciw
ległych sobie ściankach zawiera spinacz (3) oraz wieszak (4).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98720

(22)93 0923

6(51) B65D 85/76

(71) INLINE POLAND Sp. z o-o., Poznań
(72) Jarecki Andrzej
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(54) Pojemnik, zwłaszcza do produktów
spożywczych
(57) Pojemnik składa się z zasobnika (1) i pokrywki (2). Dno
(4) zasobnika (1) ma wpust (7) do wnętrza zasobnika (1) o
kształcie krawędzi zbliżonym do koła i o trapezowym przekroju
poprzecznym, a kołnierz (6) zasobnika (1) ma jednakową sze
rokość na całym obwodzie, natomiast pokrywka (2) w swej
powierzchni głównej ma wypust (9) na zewnątrz kształtem odpo
wiadającym wpustowi (7) zasobnika (1) i kołnierz o szerokości
odpowiadającej szerokości kołnierza (6) zasobnika (1), przy
czym kołnierz ma uchwyt (11) o krawędziach łukowych.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98703

(22)93 09 22

6(51) B66B 11/02

(75) Kołtoń Zbigniew, Złotoryja
(54) Dźwig hydrauliczny przystosowany do
przewozu osoby niepełnosprawnej
posługującej się wózkiem i zjedna osobą w
pozycji stojącej
( 5 7 ) Dźwig hydrauliczny zawiera jako podstawową część
samochodowy dźwignik (1) hydrauliczny, mający na belce noś
nej zamontowaną podstawę (4) ładunkową wyposażoną w ba
rierki (5) i poręcze. Ponadto dźwig ma budowę szybową złożoną
z konstrukcji (7), płyt gładkich (8), drzwi (9), kopuły dachu (21).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98707

(22)93 09 22

6(51) B65G 7/00

(75) Piasecki Stanisław, Czosnów
(54) Kładka składana
(57) Kladka składana zbudowana z ramy (2), w której osa
dzona jest podłoga (1), poręczy (7) i desek bocznych (5) chara
kteryzuje się tym, że do ramy (2) zamocowane są wsporniki (3)
do mocowania poręczy (7).
Każdy wspornik (3) ma prowadnicę, w której osadzony
jest sworzeń górny (8) oraz prowadnicę, w której osadzony jest
sworzeń dolny (10) z zapadką (12) blokady poręczy (7). Podłoga
(1) ma pojazd.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁC

CHEMIA I METALURGIA
Ul(21) 98702

(22)93 09 22

6(51) C23C14/56

(1) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa
(72) Cyrański Ryszard, Marks Jerzy, Herman
Marian Augustyn, Grzesiak Jerzy

(54) Komora technologiczna do wytwarzania
warstw epitaksjalnych w próżni
(57) Komora (1) w postaci cylindra z wewnętrznym kriopanelem usytuowanym w osi pionowej zakończona jest od góry
zespołem kołnierzowym (2), do którego poprzez kołnierz (3)
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dołączony jest manipulator procesowy (4). Kołnierz (3) służy
także do podłączenia kriopanela (11).
Od dołu zaś komora zakończona jest kołnierzem (6),
przeznaczonym do podłączenia układu pompowego (7).
Na cylindrycznej powierzchni komory (1) o średnicy
około 400 mm, oprócz przewodów z kołnierzami (9) usytuowa
nymi w płaszczyźnie prostopadłej do osi komory, usytuowano
poniżej co najmniej 7 kołnierzy (10) z przewodami pod kątem
45° do osi komory, przy czym osie tych przewodów koncentrują
się na środku płytki podłożowej (5).
Przewody z kołnierzami są przeznaczone do podłącze
nia komórek efuzyjnych.
Wewnątrz komory jest usytuowany kriopanel w kształcie
obudowanego zbiornika (11) o podwójnych ściankach, który
chłodzony jest poprzez przewody (12) ciekłym azotem.
Dno kriopanela o kształcie talerzowym służy do zbiera
nia skondensowanych par rtęci.
Rtęć usuwana jest przez środkowy przewód kriopanela
(13).

(2 zastrzeżenia)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Ul(21) 98730

(22)93 0924

6(51) E01C 5/06

(75) Przysiężniak Jerzyy Lublin
(54) Element nawierzchni drogowej
(57) Element nawierzchni drogowej ma kształt kwadratu, w
którym na dwóch przeciwległych bokach (A) i (B) znajdują się
wybrania (1) o kształcie trapezu równoramiennego, zaś na bo
kach (C) i (D) znajdują się występy (2) odpowiadające kształtem
i wielkością wybraniom (1).

(1 zastrzeżenie)

cowane są na odkładanej górnej części (6) i nieruchomej dolnej
części (5) ramy nośnej. Do każdej z pionowych krawędzi górnej
części (6) ramy nośnej zamocowana jest trawersa (7), której
wolny koniec oparty jest na słupku oporowym (8). Górna część
(6) ramy nośnej ma na każdej z bocznych krawędzi zamocowa
ną za pośrednictwem ucha (9), podporę główną (10), zakończo
ną poziomym sworzniem (11) współpracującym z tuleją (12),
trawersa (7) oraz z tuleją (13). Pomiędzy obiema częściami (5,
6) ramy nośnej, na wspornikach (15) zamocowane są telesko
powe amortyzatory gazowe (16). Odległość od zawiasu (14)
pomiędzy częściami (5, 6) ramy nośnej do ucha (9), podpory
głównej (10) odpowiada odległości od tego zawiasu (14) do
poziomej tulei (13).

(3 zastrzeżenia)

U3(21) 98716
(22)93 09 22
6(51) E01F 9/00
(61) 97198
(71) TOREM So. z o.o. Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne, Gdynia
(72) Wilczyński Piotr
(54) Drogowa tablica informacyjna
(57) Tablica ma kształt prostokątnej tarczy podzielonej hory
zontalnie na część górną (1) i część dolną (2), w której zamoco
wany jest obrotowo znak drogowy (3). Obie części tarczy zamo
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Ul(21) 98706
(22)93 09 22 6(51) E01F 9/011
(75) Piasecki Stanisław, Czasnów
(54) Uchwyt znaku drogowego
(57) Uchwyt znaku drogowego składa się z obejmy (3) oraz
obejmy zakończonej podstawą uchwytu (1) z otworami (5),
połączonych złączem śrubowym (2). Obejma (3) oraz obejma
zakończona podstawą uchwytu (1) posiadają wzmocnienia sta
nowiące wyprofilowaną blachę.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98725

(22)93 09 23

6(51) E02D 29/12
E04H5/02
(71) Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa
Telekomunikacyjnego, Radom
(72) Stępień Jerzy
(54) Pokrywa studni kablowych

(57) Pokrywa składa się z podstawy (1) z przy spawany m i
wystającymi poza obrys podstawy występami (2) obejmującymi
obrzeże ramy (7) od dołu i od góry i występami (3) obejmującymi
jedynie od góry obrzeże ramy (7). Naprzeciw występów (2) do
podstawy (1) zamocowane jest prowadzenie (5) dla przesuwne
go rygla (4). Po nałożeniu pokrywy na ramę studni (7) rygiel (4)
zostaje wysunięty, a następnie zablokowany w ty m położeniu za
pomocą kłódki (6).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98691

(22)93 09 20

6(51) E01F13/00

(71) PROFIL Zakład Usług Technicznych
Budownictwa Ogólnego Sn. z o.o., Warszawa
(72) Mikołajków Leszek, Berliński Andrzej,
Augustyniak Lech, Barcz Edward
(54) Element zapory drogowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ele
mentu zapory drogowej, przeznaczonego do współpracy z in
nymi segmentami tworzącymi liniową barierę oddzielającą dwa
przeciwne pasy ruchu.
Element ma postać wielokątnej bryły, którą w przekro
ju poprzecznym stanowi ścięty, dwustopniowy stożek. Ścianki
czołowa (3) i tylna (3 A) elementu mają pionowe wgłębienia (4).
We wgłębieniach (4) osadzone są łączeniowe uchwyty (5)
przesunięte względem siebie. W podstawie (2) elementu roz
ciąga się wzdłużnie trapezowy, technologiczny otwór (7). W
części górnej bocznych ścianek rozmieszczone są montażo
we otwory (8).

Ul(21) 98714

(22) 93 09 22

6(51) E03D 1/01

(75) Urbański Jacek, Gdańsk
(54) Dolnopłuk
(57) Dolnopłuk składa się ze zbiornika (6) i pokrywy (4), która
w górnej części ma wyprofilowaną nieckę (3) zakończoną otwo
rem spustowym (5). W niecce (3) wprowadzona jest wy lewka (2)
połączona z zaworem trójdiożnym (1).

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99669
(31)93

103

(22)94 02 08

6(51) E03F 5/18

(32)93 09 21

(33) IT

(71) O.R.M. OMNIA RESINA MAZZOTTI
S.R.L, Ravenna, IT
(72) Mazzotti Ferruccio
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(54) Kadź do oczyszczania wód odpływowych
(57) Kadź do oczyszczania wód odpływowych o zabarwieniu
jasnym, czarnym i mieszanych stanowi cylindryczny zbiornik (6)
z żywic szklanych, podzielony na kilka sekcji (1,2,3,4,5) parami
połączonych w kaskady. Do kadzi wprowadza się środki do
dezynfekcji końcowej wód stałym chlorem w pastylkach i środki
do przyspieszonego utleniania materiału podlegającego gniciu
w zawiesinie wodnej. Kadź jest zaopatrzona w dyfuzor napowie
trzający (7) zanurzony w sekcjach (2,3,4,5) następujących po
pierwszej. Pierwsza sekcja (1) ma przewód (8) doprowadzający
wody czarne i mieszane, a sekcja druga (2) ma przewód (9) z
możliwości zamknięcia, dla wprowadzania wód o zabarwieniu
jasnym i ostatnia sekcja ma przewód (10) dla odprowadzania
wód oczyszczonych.
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(54) Uchwyt do mocowania barier ochronnych
(57) Wzór użytkowy umożliwia mocowanie barier ochronnych,
zwłaszcza do biegów schodowych żelbetowych oraz skrajni klatek
i budynków, na etapie ich realizacji. Uchwyt ma wspornik (1),
przypominający kształtem kątownik, którego ramię poziome za
wiera tuleję gwintowaną (2), a ramię pionowe rurę (3), w której
jest umieszczony wałek (7) ze stopką (8). W tulei gwintowanej
(2) jest umieszczona śruba (6), której jeden koniec jest osadzony
w kolumnie (10), wyposażonej w obrotowe tuleje (15) z obejma
mi (16), usytuowanymi pomiędzy pierścieniami (14) kolumny
(10), natomiast do drugiego końca śruby (6) jest zamocowana
stopka (13).
(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 98685

(22)93 09 20

6(51) E04F 9/01

(75) Piasecki Stanisław, Czosnów
(54) Stojak składany do mocowania znaków
drogowych
(57) Stojak wyposażony w obejmy do mocowania znaku,
charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w dwie nogi nieru
chome (1) i jedną nogę ruchomą (7) z podstawą (8). Do nóg
nieruchomych (1) w górnej części zamocowana jest płytka ogra
niczająca obrót nogi ruchomej (7) na osi. Nieruchome nogi (1)
w górnej części połączone są ze sobą i posiadają rurkę (3) do
mocowania chorągiewek i rurkę (4) do mocowania lampy.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 98700

(22)93 09 20

6(51) E04F13/08
E04B 1/82
(75) Horecki Jan, Bielsko-Biała; Miśta Bogdan,
Bielsko-Biała; Kwasek Jerzy, Bielsko-Biała
(54) Płyta wykończeniowa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta wykończeniowa
o dodatkowych właściwościach dźwiękochłonnych, stosowana jako
element dekoracyjno-wykończeniowy wnętrz mieszkalnych.
Płyta wykończeniowa ma montażową płaską powierzch
nię (1) oraz przeciwległą do niej kształtową powierzchnię (2), na
której naniesiona jest klejowa warstwa (3), połączona z warstwą
krótkich włókien (4), nanoszonych w polu elektrostatycznym,
zorientowanych pionowo w stosunku do kształtowej powierzch
ni (2).
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98684

(22)93 09 20

6(51) E04F11/18

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego nr 1 SA Jedynka Wrocławska
SA, Wrocław
(72) Radecki Jan, Lipiński Eugeniusz

Ul(21) 98697

(22)93 09 20

6(51) E04H 13/00

(75) Bąk Jan, Lublin; Warych Marian, Lublin
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(54) Grobowiec z prefabrykowanych elementów
betonowych
(57) Grobowiec ma denną płytę, na której ułożone są ściany
podłużne (2) oraz ściany poprzeczne (3) mające osadcze gniaz
da (4), w których osadzone są elementy łączące (5). Ściany
podłużne (2) mają w górnej części wyprofilowaną półkę (7), na
której osadzona jest belka gzymsowa (8) oraz płytki stropowe
(9).
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98761

(22) 93 10 01

61

(54) Zamek z trójpunktowym zabezpieczeniem
drzwi

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek z trójpun
ktowym zabezpieczeniem drzwi, mający zasuwkę pomocniczą,
przeznaczony szczególnie dla drzwi wzmocnionych.
Zamek z trójpunktowym zabezpieczeniem drzwi składa
jący się ze skrzynki, podstawy mechanizmu zamka, zespołów
zasuwek, zastawek, przekładek, osłony słupka, przesłony, roz
dzielacza, popychaczy, pokrywy, zaczepów, elementów złączno -regulacyjnych i asymetrycznego klucza dwupłatowego ma
podstawę skrzynki (1) w postaci płaskiej płyty większej od
pokrywy, zagiętą od strony ryglowej pod kątem prostym w
kierunku dna skrzynki (22), W części zagiętej podstawa skrzynki
(1) ma cztery otwory ryglowe (16), a powyżej nich rolkę (17),
natomiast w części płaskiej w pobliżu zagięcia ma prostokątny
otwór (18) o wysokości nieco większej od wysokości zaczepu
poziomego (15) i szerokości także większej od łącznej grubości
płytki zaczepu poziomego (15) i wydłużonego boku skrzynki (2).
(1 zastrzeżenie)

6(51) E04H 13/00

(75) Gadomski Stanisław, Poznań
(54) Grobowiec segmentowy

Ul(21) 98752

(57) Grobowic segmentowy jest zestawem (1) segmentów
(3, 8, 10) w liczbie o jeden większej niż liczba wkładanych
trumien (9), przy czym poszczególne segmenty (3, 8, 10) są
nakładane na siebie, na krawędzie (4) z uskokiem i przykrywane
dwudzielnymi płytami (7) lub pokrywą (2). Obrzeża (5) poszcze
gólnych segmentów (3,8,10) są wzmocnione, a segment dolny
(10) tworzy koryto.

(4 zastrzeżenia)

(22)93 0930

6(51) E05C1/00

(75) Żaczek Konrad, Kielce; Morka Roman,
Kielce
(54) Zamek
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek drzwi, słu
żący do szczelnego zamykania drzwi, zwłaszcza komór wędzarniczo-parzelniczych.
Zamek składa się z dwustronnej klamki (1) połączonej
osią (2) osadzoną obrotowo w drzwiach (3), zaczepu (4) oraz
rygla (5). Zaczep (4) jest przedłużeniem wewnętrznej klamki (1),
a rygiel (5) zamocowany jest wewnątrz otworu drzwiowego (6)
prostopadle do płaszczyzny drzwi (3).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98759

(22)93 09 30

6(51) E05B 59/00

(71) PRZYSZŁOŚĆ Zarząd Spółdzielni Pracy
Metalowców, Świątniki Górne
(72) Sułowski Czesław
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6(51) E21D 23/06

(71) FAZOS Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych, Tarnowskie Góry
(72) Trembaczewski Henryk, Sośnica Joachim,
Wojanowski Bogusław, Drewniak Adolf
(54) Obudowa zmechanizowana z blokadą
stropnicy
(57) Obudowa ma blokadę pomiędzy stropnicą zasadniczą
i stropnicą dołączoną złożoną z płyt (13), połączonych poprzez
regulacyjne śruby (12) z kształtowymi uchami (8). Każde z uch
(8) ma prostokątne wybranie (10) łączące się z gwintowanym
otworem (11), a na zewnętrznej powierzchni posiada sworzeń
(9).
Rozwiązanie według wzoru użytkowego pozwala na
właściwą pracę węzła konstrukcyjnego, narażonego na bardzo
duże naprężenie w czasie pracy obudowy zmechanizowanej.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Ul(21) 98712

(22)93 09 21

6(51) F01C1/063
F02B 53/00
(75) Pełka Radosław, Tomaszów Mazowiecki
(54) Termodynamiczny silnik rotacyjny

(57) Silnik ma korpus (1), w którym osadzony na mimośrodzie (a) wału (3) owalny tłok (2), obraca się w kierunku przeciw
nym do kierunku obrotu wału (3), z prędkością kątową dwukrot
nie mniejszą od prędkości kątowej wału (3).
Podczas pracy silnika, tłok (2) wypełnia i opróżnia trzy
komory robocze (4,5 i 6), które są od siebie oddzielone trzema
belkami (7, 8 19).
W czołowych częściach belek (7, 8 i 9) osadzone są
styczne z tłokiem (2) samonastawne pót-walce, których zastoso
wanie umożliwia bezpośrednie olejenie powierzchni tłoka (2).

Ul(21) 98751

(22)93 0928

6(51) F01M 11/03

(75) Brzostowicz Andrzej, Włocławek
(54) Pokrywa zamykająca filtra do olejów
(57) Pokrywa zamykająca filtra do olejów, zwłaszcza samo
chodowych, posiadająca otwory dopływowe i otwór odpływowy,
charakteryzuje się tym, że składa się z tarczy mocującej (3)
wyposażonej w otwory dopływowe (4), ułożone na obwodzie
koła i w otwór odpływowy (6), ułożony centralnie oraz ułożonego
na niej osiowo, wyprofilowanego pierścienia (7) posiadającego
zagłębienie (8) na uszczelkę, przy czym tarcza mocująca (3) i
wyprofilowany pierścień (7) są ze sobą połączone szczelnie
otworami nitowania.

(1 zastrzeżenie)

(16 zastrzeżeń)

Ul(21) 101366

(22) 94 10 12

6(51) F02P 11/02

(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Jewgraf Andrzej
(54) Kapturek ochronny świecy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kapturek ochron
ny świecy do wszystkich typów pojazdów samochodowych. Jest
on wykonany z gumy i posiada kształt jak na rysunku.
(1 zastrzeżenie)
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(54) Zawór klapowy
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru jest trójdrożny zawór klapowy dla
mediów gazowych o dużych natężeniach przepływu.
Zawór charakteryzuje się tym, że klapa jest połączona z
ramieniem (6) przegubem krzyżakowym, który stanowi pierwszy
element (8), ułoży s kowany obrotowo na końcu ramienia (6) w
jego osi oraz drugi element (10), sztywno połączony z klapą i
ułoży skowany obrotowo w pierwszym elemencie (8), równole
gle do osi wału (5).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 101367

(22)941012

6(51) P02P11/02

(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zaklad
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Jewgraf Andrzej
(54) Kapturek ochronny rozdzielacza
( 5 7 ) Kapturek ochronny rozdzielacza może być instalowany
do wszystkich typów pojazdów samochodowych. Jest on wyko
nany z gumy i posiada kształt jak na rysunku.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98701

Ul(21) 101368

(22)941012

6(51) F02P 11/02

(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Jewgraf Andrzej
(54) Kapturek ochronny cewki
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kapturek ochron
ny cewki do pojazdów samochodowych różnego typu. Jest on
wykonany z gumy i posiada kształt jak na rysunku.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98746

(22)93 09 28

6(51) F16K1/20

(71) KATALIZATOR Sp. z O.O., Kraków,
METACHEM Sp. z o.o. Zakład Aparatury
Chemicznej, Kraków
(72) Dzierwa Mieczysław, Michalski Leszek,
Cęckiewicz Stanisław, Jakubowski Bogusław

(22)93 09 22

6(51) F16K 41/00

(71) WĘGIERSKA GÓRKA Fabryka Armatury i
Odlewnia SA, Węgierska Góra
(72) Kita Tadeusz, Tetłak Kazimierz
(54) Zespół mocująco-uszczelniający trzpień w
urządzeniu zamykającym lub regulującym
przepływ czynnika roboczego, zwłaszcza w
zasuwie klinowej
( 5 7 ) Zespół charakteryzuje się tym, że elementem mocującouszczełniającym trzpień, jest dwuełementowa pokrywka, składa
jąca się z tulejki kołnierzowej (3) osadzonej trwale w wewnętrznej
części korpusu pokrywki (4), wkręconym w gniazdo (9) pokrywy
(1)Uszczelnienie zespołu w częściach współpracujących
ze sobą, stanowią pierścienie uszczelniające (6), (12) i ochronny
(15), osadzone w rowkach (5), (8) i (11).

{3 zastrzeżenia)
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(22)93 09 20
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6(51) F21S1/02

(71) MAWEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Piaseczno
(72) Almert Henryk, Mikołajko Janusz,
Rothimmel Krzysztof
(54) Lampa oświetlenia awaryjnego
(57) Lampa, zapalająca się przy zaniku napięcia w sieci ele
ktrycznej ogólnego przeznaczenia, w obudowie oprawy oświetle
niowej, w przestrzeni ograniczonej podstawą (1) i reflektorem (2)
ma pakiet akumulatorów (5) stanowiący źródło zasilania i moduł
elektroniczny sterujący pracą lampy, ładujący akumulatory i prze
kształcający prąd stały na prąd zmienny potrzebny do zasilania
świetlówek.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98688

(22)930920

6(51) F21S1/02

(71) MAWEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Piaseczno
(72) Almert Henryk, Mikołajko Janusz,
Rothimmel Krzysztof
(54) Lampa oświetlenia awaryjnego
(57) Lampa, zapalająca się przy zaniku napięcia w sieci ele
ktrycznej ogólnego przeznaczenia, w obudowie oprawy oświetle
niowej, w miejscu przeznaczonym na jeden z dwóch stateczni
ków, ma pakiet akumulatorów (5), a w drugim, chroniony osłoną
moduł elektroniczny (3) sterujący pracą lampy, ładujący akumu
latory i przekształcający czerpany z nich prąd stały na prąd
zmienny potrzebny do zasilania świetlówek.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98687

(22)93 09 20

6(51) F21S1/02

(71) MAWEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Piaseczno
(72) Almert Henryk, Mikołajko Janusz,
Rothimmel Krzysztof
(54) Lampa oświetlenia awaryjnego
(57) Lampa, zapalająca się przy zaniku napięcia w sieci ele
ktrycznej ogólnego przeznaczenia, w obudowie oprawy oświetle
niowej, w miejscu przeznaczonym na statecznik, ma pakiet aku
mulatorów (5), a w części podstawy (1), leżącej między jej
brzegiem, a otworem mocującym i częściowo wewnątrz ścianki
bocznej (2) ma osłonę z modułem elektronicznym (3) sterującym
pracą lampy, ładującym akumulatory i przekształcającym czer
pany z nich prąd stały na prąd zmienny potrzebny do zasilania
świetlówek.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98689

(22)93 0920

6(51) F21S1/02

(71) MAWEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Piaseczno
(72) Almert Henryk, Mikołajko Janusz,
Rothimmel Krzysztof
(54) Lampa oświetlenia awaryjnego
(57) Lampa, zapalająca się przy zaniku napięcia w sieci ele
ktrycznej ogólnego przeznaczenia, w obudowie oprawy oświetle
niowej ma dwa pakiety akumulatorów (5) umieszczonych w ten
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sposób, że wypełniają one wnętrza ścianek bocznych (2), a w
miejscu przeznaczonym na statecznik ma moduł elektroniczny
(3) sterujący pracą lampy, ładujący akumulatory i przekształca
jący czerpany z nich prąd stały na prąd zmienny potrzebny do
zasilania świetlówek.
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tory i przekształcający czerpany z nich prąd stały na prąd
zmienny potrzebny do zasilania świetlówki.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98690

(22)93 09 20

6(51) F21S1/02

(71) MAWEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Piaseczno
(72) Almert Henryk, Mikołajko Janusz,
Rothimmcl Krzysztof
(54) Lampa oświetlenia awaryjnego
(57) Lampa, zapalająca się przy zaniku napięcia w sieci ele
ktrycznej ogólnego przeznaczenia, w obudowie oprawy oświetle
niowej ma pakiet akumulatorów (5) stanowiący źródło zasilania i
moduł elektroniczny (3) sterujący pracą lampy, ładujący akumula

DZIAŁ G

FIZYKA
Ul(21) 100154

(22) 94 03 31

6(51) G01G19/22

(23) 9310 01MTP POLAGRA-93
Ç71) SIPMA SA, Lublin
(72) Bartoszcze Leszek
(54) Urządzenie do porcjowania płodów rolnych
( 5 7 ) Urządzenie charakteryzuje się tym, że słup (3) w górnej
części ma ramiona wideł (4), w których na czopach wsparty jest
jeden koniec pochylonej ramy (7) napędzanego silnikiem (17)
korytowego przenośnika taśmowego (8) z taśmą (9) z żabie rako
wy mi poprzeczkami (10), której drugi koniec podtrzymywany
jest wspornikiem (13). Do ścian korytowego przenośnika przy
mocowana jest zsuwnia (16).

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 98758

(22)93 09 30

6(51) G09F1/10

(75) Witt Zdzisław, Poznań
(54) Stelaż szyldu reklamowego
(57) Stelaż składa się z ramy (1) o kształcie Rtery H z dwoma
wzdłużnymi ramionami (2), w końcówkach których są osadzone
zaciski z suwliwie przesuwanymi główkami, których docisk unie
ruchamia w kształtownikach o profilu (3) dwuteowników płytę
(10) reklamową.

(2 zastrzeżenia)
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6(51) G09F 21A)6

(71) EKOLOGIKA Fundacja Ochrony
Środowiska, Leśnica
(72) Romanowski Henryk
(54) Balon reklamowy
(57) Wzór użytkowy dotyczy balonu reklamowego chara
kteryzującego się tym, że jego element nośny jest utworzony z
podłużnych, elastycznych i zwężających się na końcach poje
mników (1) o przekroju kołowym, zamocowanych rozłącznie u
góry do kolistej czaszy (3), a u dołu do kolistego, elastycznego
pojemnika (4) o przekroju kołowym, całość zaś jest umieszczona
w siatce (5) zwężającej się stożkowo ku dołowi i zawierającej
rozporowe pierścienie (6,7), przy czym do rozporowego pierście
nia (7) oraz do gondoli (8) są zamocowane liny (10) połączone z
metalowym pierścieniem (11) mającym na dolnej powierzchni
zęby (12) i stanowiącym koło zębate. Metalowy pierścień (11) jest
osadzony obrotowo w obejmach (13), z których każda zawiera trzy
rolki, przy czym z zębami (12) pierścienia (11) zazębia się zębate
koło (17) napędowego mechanizmu (18).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Ul(21) 98741

(22)93 0927

6(51) H01Q1/50
H0133/945
(71) Sobków Jerzy, Wrocław; Ciaciura Marian,
Wrocław
(72) Ciaciura Marian, Sobków Jerzy, Janiszewski
Marek

(54) Serwosilnik przekładniowy anteny
satelitarnej ze zdalnym sterownikiem
(57) W serwosilniku magnes trwały (3) wykonany jest w
postaci pierścienia o wielu biegunach (N, S) na obwodzie i
osadzony jest na osi koła ślimakowego (2).

(1 zastrzeżenie)

(54) Zespół wzmacniająco-rozgałęźny sygnału
antenowego
(57) Zespół zawiera dzieloną skrzynkową obudowę (1,2), a
obie części (1,2) obudowy są połączone zaczepami. Wewnątrz
obudowy (1, 2) osadzona jest płytka z układem połączeń. W
jednej z niedzielonych ścianek skrzynkowej obudowy (2) jest
osadzony antenowy wtyk (5) usytuowany przy jednym jej końcu,
a drugi koniec obudowy (2) jest skośnie ścięty, natomiast przy
legła do niej dzielona ścianka (12) ma dwa dzielone króćce (13)
z otworami, w których umieszczone są przewody (10). Przy tej
ściance (12), wewnątrz skrzynkowej obudowy umieszczony jest
zacisk przewodów (10) połączony z płytką zawierającą obwód
drukowany.

(5 zastrzeżeń)

Ul(21) 98728

(22) 93 09 23

6(51) H01Q 19/30

(75) Wiedyska Andrzej, Roczyny
(54) Antena szerokopasmowa

Ul(21) 98733

(22)93 09 27

6(51) H01Q 3/04
H02K11/00
(71) SILMET Spółdzielnia Inwalidów, Złotów
(72) Fryza Aleksander, Bohdanowicz Zygmunt

(57) Antena szerokopasmowa utworzona jest z pary elemen
tów czynnych (1) w kształcie litery U o przekroju płaskim i pary
elementów czynnych (2) w kształcie litery V o przekroju płaskim,
przy czym elementy czynne (1,2) osadzone są na skrzynce (3),
a elementy bierne (4) o przekroju kolistym osadzone są na
wsporniku (5). Na występie dolnym (6) skrzynki (3) osadzone
jest gniazdko antenowe (7) połączone z płytką układu elektrycz
nego, z którym połączone są również pary elementów czynnych
(1,2). Na występie dolnym (6) osadzony jest rozdzielnie zespół
(9) mocujący antenę do masztu. Skrzynka (3) ma ścięcia osadcze, na których poprzez element samozatrzaskowy antena osa-
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dzona jest na podstawce. Element samozatrzaskowy z podsta
wą połączony jest nierozłącznie.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 98704

(22)93 09 22

6(51) H01R 3/54
H05B3/06
(71) Nawrocka Grażyna, Warszawa
(72) Nawrocki Paweł
(54) Złącze wtykowe do łączenia modułowych
listew grzejnych

(57) Złącze, zawierające element wtykowy i element gniaz
dowy, złożony z izolacyjnych korpusów płaskich oraz zestyków
zasilających element grzejny, charakteryzuje się tym, że zestyk
zasilający stanowi zestyk szczękowy (0,1,2), którego płaskosymetryczny styk szczękowy (0', 1', 2') osadzony jest w elemencie
gniazdowym (A), zaś styk nożowy (0", 1", 2") osadzony jest w
elemencie wtykowym (B), przy czym styk szczękowy (0', 1', 2')
oraz styk nożowy (0", 1", 2") są w obszarze styku z izolacyjnym
korpusem (a, b) połączone trwale poprzez zaprasowanie w
termoutwardzalnym tworzywie izolacyjnym.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 101365

(22) 94 1012

6(51) H0IR 33/06

(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Milewski Lech
(54) Oprawka żarówki światła pozycyjnego
(57) Oprawka jest utworzona z oprawki (3), uszczelki (2) i
końcówki (1). Wykonana jest z tworzywa.

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 101370 (22) 94 10 12 6(51) H0IR 13/46
B60R 16/00
(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Milewski Lech
(54) Centralka elektryczna kompletna
(57) Centralka jest utworzona z centralki (1) i pokrywy (2).
Wykonana jest z tworzywa i ma kształt jak na rysunku.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 101369

(22) 94 10 12

6(51) H0IR 33/06

(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Uzdowski Piotr
(54) Oprawka żarówki świateł kierunkowskazu
(57) Oprawka jest utworzona z korpusu z uszczelką i posiada
styk (1) stały i styk (2) sprężysty. Oprawka wykonana jest z
tworzywa i posiada kształt jak na rysunku.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Skrzynka, zwłaszcza do przyłączy
teletechnicznych
(57) Skrzynka składająca się z wielośćianu o podstawie pro
stokąta i podstawy z otworem oraz zawiasów i zamka charakte
ryzuje się tym, że do krawędzi dolnej jednej ze ścian części
gómej (1) jest przymocowana za pomocą zawiasu (2) podstawa
(3). Do podstawy (3) od strony wnętrza części górnej (1) są
przymocowane zamek (4) oraz wspornik (5) przypomianjący w
widoku z boku kątownik. Po złożeniu części gómej (1) z podsta
wą (3) zawias (2) jest niewidoczny.

(3 zastrzeżenia )

Ul(21) 98735

(22) 93 09 27

6(51) H02G15/10

(71) AGTEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Zamość
(72) Rabiega Ryszard, Plechawska Jolanta,
Lawgmin Stanisław, Szuwara Roman
(54) Szafka kablowa
(57) Szafka kablowa zawiera obudowę (1) w kształcie pro
stopadłościanu wykonaną z żywic posiadającą wnękę górną (2)
wraz z pokrywą górną (3) zawierającą trzy zamki (4) oraz wnękę
dolną (5) wraz z pokrywą dolną (6) osadzoną zatrzaskowo.
Wnęka górna (2) jest zaopatrzona w dwa pionowe wsporniki (7),
na których są osadzone wraz z zaciskami śrubowymi (8) trzy
szyny prądowe (9) wsparte o trzy dodatkowe izolatory żywiczne
(10) oraz szyna zerowa (11), a na każdym ze wsporników
pionowych (7) jest po sześć gniazd bezpiecznikowych (12), a
ponadto obudowa w swej dolnej części posiada otwór (13) dla
wprowadzania kabli.

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 98698

(22)93 09 20

6(51) H05B 3/06

(75) Wenda Łucja, Bydgoszcz
(54) Ogrzewacz stóp, zwłaszcza dla użytkowników
pojazdów samochodowych
(57) Ogrzewacz składa się z wkładek do butów (6) zaopa
trzonych w elementy grzejne (1) połączone za pośrednictwem
złączy (2) usytuowanych na wysokości kostek stóp i połączo
nych przewodami elektrycznymi (4) z regulatorem mocy grzania
(5) usytuowanym w okolicy pasa, przy czym regulator mocy
grzania (5) wyposażony jest w gniazdo z wtykiem stanowiące
złącze bezpieczeństwa (3), łączące regulator (5) ze źródłem
zasilania o napięciu 12 lub 24 V. Przedmiot wzoru użytkowego
może znaleźć zastosowanie, zwłaszcza dla użytkowników po
jazdów samochodowych.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 98748

(22)93 09 29

6(51) H02G 15/10
H05K5/00
(75) Łaganowski Tomasz, Kostrzyn
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G01N 33/57
G01N 33/57
G01N 33/58
G01N 33/68
G01R 15/02
G01S 01/24
G01S 01/24
G01S 05/03
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WO 9427215
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WO 9427240
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WO 9427246
WO 9427248
WO 9427249
WO 9427258
WO 9427259
WO 9427260
WO 9427264
WO 9427266
WO 9427267
WO 9427268
WO 9427271
WO 9427272
WO 9427273
WO 9427274
WO 9427276
WO 9427278
WO 9427282

2
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
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A2 941124
Al 941124
Al 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A2 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
A l 941124
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A l 941124
A l 941124

EP 9401412
EP 9401437
NO 9400090
GB 9401041
FI 9400178
SE 9400427
US 9404048
US 9405069
GB 9400974
IB 9400101
IB 9400102
US 9404614
US 9405184
AU 9400256
CN 9400031
US 9400270
US 9403897
US 9405116
US 9405182
US 9403862
US 9403911
EP 9401496
US 9404995
US 9404994
US 9404222
US 9405026
US 9405027
US 9405028
US 9405605
US 9405346
US 9400079
US 940014t
US 9400260
US 9400271
US 9404991
CA 9400216
US 9404989
US 9404993
US 9404811
US 9405000
US 9405086
US 9405176
US 9405379
GB 9401033
NL 9400100
US 9310100
KR 9300042
GB 9401029
GB 9401067
US 9405048
US 9405049
US 9405352
US 9405422
US 9403921
US 9404988
KR 9400050
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940504
940506
940513
940516
940506
940509
940414
940510
940505
940510
940510
940428
940510
940517
940428
940110
940408
940509
940510
940408
940408
940507
940506
940506
940418
940504
940504
940504
940519
940512
940103
940106
940106
940110
940506
940419
940505
940506
940509
940506
940509
940510
940512
940513
940506
931019
930518
940512
940518
940509
940509
940509
940516
940411
940505
940519

G01S 07/48
G01S 15/10
G01S 17/88
G02B 06/44
G02C 07/04
G02F 01/13
G03B 21/28
G03B 21/28
G03F 07/00
G03F 07/16
G03F 07/16
G05F 03/24
G06F 03/00
G06F 03/03
G06F 03/03
G06F 03/03
G06F 07/00
G06F 07/00
G06F 09/22
G06F 09/31
G06F 09A1
G06F 09/44
G06F 09/44
G06F 09/45
G06F 13/38
G06F 15/20
G06F 15/20
G06F 15/20
G06F 15/20
G06F 15/40
G06F 15/40
G06F 15/40
G06F 15/40
G06F 15/40
G06F 15/41
G06F 15/42
G06F 15/62
G06F 15/72
G06K 07/10
G06K 07/10
G06K 07/10
G06K 07/10
G07F 07/08
G07F 07/12
G07F 17/12
G08G 01/12
G09B 05/06
G09B 13/04
G09B 29/10
G09F 17/00
G09F 17/00
G09F 17/00
G09G 03/02
G09G 03/36
G09G 05/14
G10H 01/36
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9427374
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9427390
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9427395

Al
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Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
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Al
A1
A1
Al
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941124
941124
941124
941124
941124
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AU 9400249
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US 9310099
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940513
940503
940407
940516
940509
940504
940506
940503
940513
940513
940519
940429
940505
940505
940408
940513
940509
940519
940407
940511
940428
940513
940511
940517
940414
940418
931019

G11B
G11B
G11B
H01B
H01G
H01J
H01J
H01L
H01L
H01L
H01M
H01M
H01M
HOIR
H01T
H02H
H02J
H02J
H02M
H02M
H02P
H03M
H04B
H04J
H04L
H04L
H04M

09/08
17/22
20/10
03/46
09/00
49/04
65/04
21/28
21/31
39/24
08/24
10/40
10/48
04/50
13/06
09/04
03/06
07/10
03/33
07/02
09/42
07/30
07/26
03/06
05/12
29/10
11/00

Al -/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 7/1995

Nr
zgłoszenia

IntCI 6

Strona

1

2

3
33
16
9
2
31
44
16
39
13
13
29
37
5
24
33
23
24
17
30
42
29
15
32
3
29
6
40
33
3
30
9
10
10
5
5
11
36
36
41
28
2
38
38
38
39
16
2

300438
300442
300443
300447
300448
300449
300451
300453
300456
300457
300461
300462
300463
300464
300483
300484
300485
300501
300502
300503
300504
300505
300506
300507
300508
300510
300511
300512
300513
300517
300525
300526
300527
300529
300530
300531
300532
300533
300534
300547
300548
300553
300554
300555
300556
300557
300558

F01C
C02F
B06B
A01N
E04F
H05B
C01D
G01Ł
B60P
B63B
D04H
G01C
A61F
C08G
F02B
C08G
C08L
C02F
E04B
H04B
D01D
B65G
E21C
A23L
C30B
A61K
H01H
E21C
A23L
D06H
B21B
B23P
B23P
A61B
A47L
B27C
F24H
F26B
H02J
C21C
A01G
G01G
G01G
G01G
G01G
CX)1F
A01C

Nr
zgłoszenia

1
300559
300562
300563
300564
300566
300567
300568
300569
300570
300571
300572
300573
300674
302413
302783
302833
302873
302874
303275
304532
304578
304849
305091
305092
305093
305094
305095
305101
305102
305103
305104
305105
305123
305124
305125
305126
305127
305141
305142
305143
305144
305145
305146
305153
305154
305155
305156

tata

6

2
C07C
F04D
A23B
B01D
C05B
C07C
O05F
C02F
C05C
C10K
C10K
F23B
E04B
B65D
B61D
B65H
A23N
A23N
C08F
A23L
H05B
G01F
C07J
C07J
B01F
F16L
C07D
B65D
C09B
C09B
B60H
E04B
B25C
C08G
C08G
E03D
C03C
B65G
B22F
H01R
C07D
C30B
B65D
A61F
E04G
B29C
A23L

Strona

3
19
34
3
8
17
20
18
17
18
27
27
35
31
15
13
16
4
4
23
3
43
37
22
22
8
35
20
14
25
26
12
31
11
24
24
30
17
15
10
40
21
29
14
5
32
12
3

Nr
zgłoszenia

InLCl6

Strona

1

2

3
19
18
21
23
6
42
42
21
35
16
23
18
28
43
40
7
7
20
8
18
43
27
27
41
41
36
5
40
9
34
7
8
14
6
4
19
19
11
12
39
27
6
37
32
30
36

305157
305158
305159
305160
305188
305189
305202
305216
305218
305219
305220
305221
305237
305238
305239
305240
305241
305242
305243
305244
305261
305262
305816
306161
306171
306187
306189
306222
306415
306416
306417
306418
306420
306421
306424
306537
306538
306543
306545
306546
306549
306552
306558
306564
306715
306727

C07C
C07C
C07F
C08F
A61K
H04J
H02K
C07D
F16L
C01G
C08F
C07C
C25B
H04Q
HOIR
A61K
A61L
C07C
B01D
C07C
H04N
C09K
C12Q
H02B
H02B
F23D
A47C
H01R
B21D
F02M
A61L
B01D
B65B
A61K
A23N
C07C
C07C
B27K
B29C
G07F
C12N
A61K
F42B
E06B
E01C
F24H

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 7/1995

Nr
zgłoszenia

1
98684
98685
98686
98687
98688
98689
98690
98691
98696
98697
98698
98699
98700
98701
98702
98703
98704
98705
98706
98707
98709
98710
98711
98712
98713
98714
98715
98716

InLCl6

2
E04F
E04F
F21S
F21S
F21S
F21S
F21S
E01F
B01D
E04H
H05B
B25H
E04F
F16K
C23C
B66B
H01R
A01K
E01F
B65G
B60P
B65D
B65D
F01C
B26D
E03D
A47G
E01F

Strona

Nr
zgłoszenia

3

1

60
60
64
64
64
64
65
59
51
60
68
53
60
63
57
57
67
46
59
57
54
55
56
62
53
59
49
58

98717
98719
98720
98722
98723
98724
98725
98728
98730
98733
98735
98736
98737
98738
98739
98740
98741
98742
98743
98744
98745
98746
98747
98748
98749
98750
98751
98752

InLQ 6

2
A63B
B65D
B65D
B60K
A01C
A01C
E02D
H01Q
E01C
H01Q
H02G
A61M
B42D
A47B
A47C
B65D
H01Q
A47J
E21D
B03B
B01D
F16K
A47K
H02G
A01C
B21C
F01M
E05C

Strona

Nr
zgłoszenia

3

1

50
56
56
54
45
45
59
66
58
66
68
50
54
47
48
56
66
49
62
51
51
63
49
68
46
53
62
61

98753
98754
98755
98756
98757
98758
98759
98760
98761
99123
99178
99432
99669
100113
100114
100115
100116
100118
100154
100157
100468
101365
101366
101367
101368
101369
101370
101751

InLQ 6

2
A01G
A47F
A47F
A47F
A47F
G09F
E05B
A01C
E04H
B60P
A22C
A22C
E03F
B30B
B07B
B07B
B07B
B60P
G01G
A01M
G09F
HOIR
F02P
F02P
F02P
HOIR
HOIR
B65D

Strona

3
46
49
48
48
48
65
61
45
61
55
47
47
59
53
52 i
52
52
55
65
46
66
67
62
63
63
67
67 ;
56

Ogłoszenia o podjęciu postępowania przed UP RP jako urzędem wybranym,
w sprawach zgłoszeń PCT opublikowanych we wcześniejszych numerach BUP

Nr zgłoszenia

IntCl 5

Nr zgłoszenia PCT

Nr BUP w którym
zgłoszenie PCT
opublikowano

1

2

3

4

304664
304700
304932
304933
305019
305024
305207
305222
305293
305759
305955
305957
306005
306028
306087
306094
306137
306142
306205
306208
306296
306302
306413
306555
306557
306728
306834

C12N
C07D
C12N
C07D
C12N
C08F
B26B
C09D
C12N
B09B
A61K
D03D
A63H
C12N
C05F
C07J
A01K
B29C
B09B
C07K
B29D
A01N
GllB
A47G
A61K
B28B
E04C

PCT/EP93/00030
PCT/US93/01384
PCT/US93/00879
PCT/GB93/01206
PCT/US93/02480
PCT/GB93/00469
PCT/US91/06860
PCT/DK93/00096
PCT/US93/00867
PCT/EP93/00988
PCT/GB93/00880
PCT/AT93/00079
PCT/AU93/00189
PCT/GB93/Ö0943
PCT/BE93/00025
PCT/EP93/01181
PCT/NZ93/00037
PCT/BE93/00026
PCT/FR93/00461
PCT/EP93/01138
PCT/EP93/00745
PCT/GB93/00984
PCT/EP93/01239
PCT/CA93/00275
PCT/EP93/01754
PCT/AT93/00101
PCT/SE93/00487

9/94
10/94
10/94
13/94
11/94
11/94
20/92
12/94
10/94
11/94
11/94
12/94
11/94
11/94
12/94
12/94
12/94
12/94
12/94
14/94
15/94
12/94
12/94
13/94
15/94
13/94
14/94

SPIS

TREŚCI

í. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁC
DZIAŁD
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
CHEMIA I METALURGIA
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
FIZYKA
ELEKTROTECHNIKA
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW

2
8
16
29
30
33
37
40
76

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁB
DZIAŁC
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
CHEMIA I METALURGIA
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
FIZYKA
ELEKTROTECHNIKA
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . .

45
51
57
58
62
65
66
77

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE . .
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OGŁOSZENIA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA PRZED UP RP JAKO
URZĘDEM WYBRANYM, W SPRAWACH ZGŁOSZEŃ PCT
OPUBLIKOWANYCH WE WCZEŚNIEJSZYCH NUMERACH BUP
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KOMUNIKAT
Urząd Patentowy RP odsprzeda klaser rotacyjny produkcji węgierskiej w dobrym
stanie technicznym przeznaczony na dokumenty kartotekowe formatu A6.
Dane techniczne klasera:
- wysokość
- szerokość
- głębokość
- ilość półek
- ilość szufladek
- pojemność klasera
- napęd elektryczny
- zasilanie

2400 mm
2400 mm
900 mm
20
220
66 mb dokumentów kartotekowych formatu A6
3x380 V

Zainteresowanym szczegółowych informacji udziela się w pokoju 123 lub
telefonicznie pod numerem 25-80-97.

SPROSTOWANIE
W Biuletynie Urzędu Patentowego nr 1/95 na stronie 36 do skrótu wynalazku Al (21) 299600
"Ładowarka suwnicowa" pomyłkowo został zamieszczony inny rysunek.
Niżej zamieszczamy rysunek prawidłowy.

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
zawiadamia o cenach swoich wydawnictw tj.:
"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO',
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO",
Polskich Opisów Patentowych.
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi:
BUP
WUP
BIUPRP
Opis

-

4,00 zł
4,50 zł
1,00 zł
1,00 zł

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi:
BUP
WUP
BIUPRP

-

104,00 zł
54,00 zł
12,00 zł

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
(NBP O/O Warszawa 1052-2583-223-1-99-1000 § 92).
Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.
Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224.

