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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- 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,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92
-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203,00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk.l 1,5. Nakład 970 egz.
Cena 4,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 138/95
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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 lub wzoru użytkowego
- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
- data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- sierót 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) 301234

(22) 93 11 26

6(51) A01B 21/04

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im.
M.Oczapowskiego, Ołsztyn-Kortowo
(72) Semczyszyn Mikołaj, Skwarski Bogusław
(54) Brona aktywna
(57) Brona aktywna wyposażona w ramę nośną z poprze
czną belką oraz w układ zawieszenia i układ napędowy chara
kteryzuje się tym, że do poprzecznej belki (4) ramy nośnej (1)
zamocowane są obrotowo ramiona (5) z zębami (6). Ramiona
(5) połączone są na przemian listwami wzdłużnymi (7) i listwami
ukośnymi (8), a dwa środkowe ramiona (5) współpracujące
bezpośrednio z wahaczem (9) poprzez łącznik (10) ustawione
są pod kątem ±a w przeciwnych kierunkach.
Ramiona (5) połączone listwami wzdłużnymi (7) odchy
lone są od siebie w przeciwne strony, a ramiona (5) połączone
listwami ukośnymi (8) odchylone są w tym samym kierunku w
stosunku do poprzecznej belki (4).

(54) Urządzenie do uprawy roślin
(57) Urządzenie składa się ze stojaka (1), na którym za
pośrednictwem rury (4) z otworami (5) zawieszony jest obroto
wo, sitowy bęben (2) wypełniony podłożem (3). Wewnątrz rury
(4) osiowo przechodzi króciec (6) ze szczeliną (7), z jednej
strony zaślepiony, a z drugiej podłączony do trójnika (8) w
instalacji nawadniającej. Urządzenie posiada lampy (18) umie
szczone pod bębnem (2).

(5 zastrzeżeń)

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 307152

Al(21) 307072

(22) 95 02 01

(75) Sobczyk Jan, Kielce

(22) 95 02 06

6(51) A01K1/015

(75) Cząstka Zbigniew, Sandomierz; Wróblewski
Marek, Sandomierz
(54) Ściółka ekologiczna dla gryzoni oraz sposób
jej wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest ściółka ekologiczna dla
gryzoni hodowanych w warunkach domowych oraz sposób jej
wytwarzania.
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Zgodnie z wynalazkiem ściółkę stanowi rozdrobniony
torf o wilgotności względnej 8 -12%., kwasowości pH s 4,0 i
stopniu rozkładu wynoszącym 28 - 82% lub torf wysoki o w/w
własnościach z dodatkiem węgla drzewnego i tataraku.
Sposób wytwarzania tej ściółki polega na tym, że torf
wysoki o kwasowości pH < 4,0 i stopniu rozkładu wynoszącym
28 - 32% poddaje się suszeniu w temperaturze nie przekracza
jącej 55°C, aż do uzyskania wilgotności względnej wynoszącej
8 -12%, po czym wysuszony torf rozdrabnia się na miał torfowy.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301089

(22) 93 1117

6(51) A01K 83/06

(75) Wiademy Włodzimierz, Zielona Góra
(54) Sposoby instalowania haczyków do
sztucznych przynęt wędkarskich
(57) Przedmiot zgłoszenia dotyczy trzech sposobów instalo
wania haczyków do sztucznych przynętwędkarskich, z kategorii
tzw. błystek wahadłowych.
Sposoby instalowania haczyków do przynęt wędkar
skich, rozwiązują problem uciążliwego zaczepiania się haczy
ków przynęty o napotkane przeszkody w czasie wędkowania.
Sposób pierwszy mocowania haczyka polega na zainstalowa
niu haczyka (1), grotem do płaszczyzny korpusu (7) i osadzeniu
go na osi (2), umieszczonej we wsporniku (3). Stateczną pozycję
haczyka (1), utrzymuje, ponad wnęką hakową (8), docisk (4)
oczka haczyka, regulowany nakrętką (5). Sposób drugi, składa
się z haczyka (9), osadzonego, na słupku (10), który posiada
docisk (11) haka oraz pręciki (12). Haczyk, grotem, spoczywa
na podpórce (13). Sposób trzeci, posiada haczyk, zawieszony,
wraz z dociskiem, na słupku i spoczywa, grotem, we wnęce.
Słupek zamontowany jest na wsporniku, który posiada od spo
du "wąsy" spustowe i zabezpieczony jest zawleczką, a przesuwa
się w otworach.
Rozwiązania te mają osłonki (27) wieszaków haków oraz
gąbczaste kształtki (28). Haczyki skierowane są grotami do
korpusów, a odsłonięcie ich następuje wyłącznie w momencie
ataku ryby na przynętę. Według sposobu pierwszego instalowa
nia haczyka, wykonać można biaszkę wirową tj. błystkę obrotową

(7 zastrzeżeń)

3

(54) Środek grzybo- i chwastobójczy zawierający
jako substancję czynną fenoksy-l,3-diketony
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek o działaniu grzybo
bójczym i chwastobójczym zawierający jako substancję czynną
nowy związek o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku,
1
w którym R stanowią atomy chlorowca, alkile proste, rozgałę
zione lub o budowie cyklicznej do 6 atomów węgla, występujące
w dowolnej kombinacji w różnych pozycjach pierścienia benze
2
8
nowego, R i R mogą być jednakowe lub różne i oznaczają
atomy wodoru, alkile o 1 do 8 atomów węgla, grupę fenylową
3
4
lub fenoksylową, R i R mogą być jednakowe lub różne i
oznaczają atomy wodoru, chlorowca, podstawniki mono- lub
diałkiloaminowe, w których alki! ma 1 do 6 atomów węgla, monoi difenyloaminowe podstawione w pierścieniu benzenowym ato
mami chlorowca, grupami trichlorowcometylowymi, alkilowymi
o 1 do 3 atomów węgla, karbonyloamidowe nie podstawione lub
zawierające przy atomie azotu grupę alkilową od 1 do 4 atomów
węgla lub pierścień fenylowy podstawiony atomem chlorowca,
grupą trichiorowcometylową, grupą hydroksyiminową lub gru
pami alkoksykarbonylowymi, a R stanowi podstawnik tert-butylowy, lub fenylowy ewentualnie podstawiony atomami chlo
rowca, grupami hydroksylowymi lub aminowymi w różnych
pozycjach.
(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301094

(22) 93 1119

6(51) A23N 17/00
B28C5/00
B01F7/00
(71) UNIMETAL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Złotów
(72) Grabański Przemysław^ Jakubczyk Eugeniusz
(54) Zespół zgniatająco-ścierający, zwłaszcza
maceratora do pasz objętościowych i
treściwych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół zgniatająco-ściera
jący maceratora do pasz objętościowych mający zastosowanie
w procesie rozdrabniania pasz poprzez ich zgniot, a także
nasion, ziarna itp. do produkcji płatków, mąki i innych produ
któw paszowych i spożywczych. Zespół ma elementy cierne,
które stanowią dyski (1) osadzone na co najmniej jednej parze
równoległych wałków (3), o kątach zejścia powierzchni bocz
nych (6) i osiach wałków (3) usytuowanych w odległości umo
żliwiającej współpracę powierzchni bocznych dysków (1).

(8 zastrzeżeń)

Al (21) 301073 (22) 93 1117 6(51) A01N 35/02
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Bakuniak Edmund, Ptaszkowska Janina,
Zimińska Zofia, Tippe Andrzej, Ejmocki
Zdzisław, Ochal Zbigniew
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Al(21) 301055

(22) 93 1115

6(51) A47B 87/00

(75) Maciejowski Paweł, Warszawa
(54) Zestaw elementów konstrukcyjnych do
budowy mebli

(57) Zestaw składa się z boczków drabinkowych (1), których
wysokość jest zróżnicowana modułowo o zróżnicowanych zwień
czeniach (2) wyposażonych w głównej płaszczyźnie w grupowo
rozmieszczone po dwa lub po trzy pręty (3) z odstępami (4) między
grupami, a nadto w pionowych słupkach (5) są pary otworów (6)
przelotowych w osiach prostopadłych do płaszczyzny głównej
oraz składa się z elementów łączących boczki drabinkowe (1)
parami i łączników o zróżnicowanych kształtach mających otwory
odpowiadające otworom w słupkach (5) na osiach prostopadłych
do głównej płaszczyzny, a poza tym z elementów zawieszania.

(15 zastrzeżeń)
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(54) Zespół do mocowania uchwytu do naczynia
lub do elementu zastawy kuchennej
(57) Ażeby zwiększyć przydatność i poprawić funkcjonal
ność zespołu do rozłącznego mocowania uchwytu do naczynia
lub elementu zastawy kuchennej, z osadzonym każdorazowo na
uchwycie (1) i naczyniu lub elemencie zastawy kuchennej ele
mentem mocującym (8), które to elementy w celu zrealizowania
mocowania są ze sobą wzajemnie łączone przez docisk, prze
widuje się, że pierwszy element mocujący, osadzony na uchwy
cie mocującym (1) ma co najmniej jedno boczne odsądzenie
(4), które po przymocowaniu uchwytu (1) nie wnika do wnętrza
naczynia lub elementu zastawy kuchennej (9), i że drugi element
mocujący, osadzony po stronie zewnętrznej naczynia lub ele
mentu zastawy kuchennej (9) ma obszar mocowania, przy czym
boczne odsądzenie (4) zostaje przyłączone przez docisk i przez
obrócenie go o mniej niż 360°.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 305952
(22) 9411 23 6(51) A61K 7/032
(31) 93 9314051
(32) 931124
(33) FR
(m L'OREAL, Paryż, FR
(72) piot Bertrand, Debert Daniele, Patraud
Jeanne
(54) Tusz do rzęs
Al(21) 301127

(22) 93 1118

6(51) A47G 33/06

(75) Grabowski Marian Krzysztof, Jastków
(54) Sposób wykonywania sztucznych gałęzi,
zwłaszcza iglastych
(57) Sposób wykonywania sztucznych gałęzi, zwłaszcza iglas
tych, z drutów stalowych skręconych z paskami folii tworzywowej, polega na tym, że końce gałązek wtyka się do gniazd
matrycy wtryskowej, złączonych z kanałem tworzącym przy
wtrysku konar gałęzi i wtryskuje się do matrycy tworzywo, które
po wypełnieniu gniazda konaru zatapia umieszczone w gniaz
dach matrycy końce gałązek. Po wyjęciu wtrysku z matrycy
kształtuje się gałąź choinkową i/lub wiązankę i/lub drzewko
poprzez rozgięcia pojedynczych gałązek wtopionych końcami
w konar.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307439
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 93 08 13

6(51) A47J 45/07
A47J 45/06
F16B 21/02
92 9211060
(32)920818
(33) DE
93 08 13 PCT/EP93/02155
94 03 03 WO94/04062 PCT Gazette nr 06/94
SYNKRONA AG, Stanš, CH; Schultz Horst,
Hochheim, DE
Schultz Horst

(57) Tusz do rzęs zawiera w mieszaninie a) pseudo-lateks
składający się z cząstek polimeru błonotwórczego z kwasowymi
grupami karboksylowymi, mających średnią średnicę 10 - 300
nm, wybranego spośród: polioksyetylenowanych kopolimerów
octan winylu/kwas krotonowy, kopolimerów octan winylu/kwas
krotonowy, terpołimerów octan winylu/kwas krotonowy/neodekanian
winylu, kopolimerów r4<)ktylc>akryioamid/metakrylan metyiu/metakrylan hydroksy propylu/kwas akrybwy/metakrylantenVhutyloaminoetylu,
kopolimerów przemiennych eter metylowowinylowy/bezwodnik ma
leinowy monoestryfikowanych butanolem, terpołimerów kwas akry
lowy/akrylan ety!u/N-tert-butyioakry!oamid oraz polimerów o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym R, R'i R" są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodom lub grupę metylową m, n i t
oznaczają 1 lub 2, Ri oznacza liniową lub rozgałęzioną, nasy
coną lub nienasyconą grupę alkilową o 2 - 21 atomach węgla,
Ra oznacza atom wodoru albo grupę metylową, etylową, tert-butylową, etoksyiową, butoksylową lub dodecyloksylową, R3 oz
nacza atom wodoru, grupę alkilową o 1 - 4 atomach węgla lub
grupę alkoksylową o 1 - 4 atomach węgla, 2 oznacza dwuwartościową grupę -CH2-, -CH2-O-CH2- lub -CH2-0-(CH2)2- v stano
wi 10 - 91 %, a korzystnie 36 - 84% wagowych, w stanowi 3 - 20%,
a korzystnie 8-12% wagowych, x stanowi 4 - 60%, a korzystnie
6 - 40% wagowych, y stanowi 0 - 40%, a korzystnie 4 - 30%
wagowych, przy czym suma v+w+x+y jest równa 100%, a
kwasowe grupy karboksylowe tego polimeru są zobojętnione
do stopnia zobojętnienia 10 - 80%, za pomocą nielotnego środ
ka jednozasadowego, stosowanego samodzielnie, przy czym
ten pseudo-lateks jest obecny w proporcji 0,8-20%, a korzystnie
1 -10% wagowych suchej substancji w stosunku do całkowitej
masy tuszu oraz b) co najmniej jeden wosk o temperaturze
topnienia 60 -110°C, korzystnie S5 -100°C, w proporcji 2 - 40%
wagowych w stosunku do całkowitej masy tuszu.

(12 zastrzeżeń)
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(54) Kompozycje o przedłużonym uwalnianiu i
sposób wytwarzania kompozycji
farmaceutycznych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania cząstek, obej
mującego a) obróbkę mechaniczną mieszaniny leku i hydrofobo
wego i/lub hydrofilowegołatwotopltwego nośnika lub rozcieńczal
nika oraz ewentualnie składnika zapewniającego kontrolowane
uwalnianie w mieszalniku szybkoobrotowym z utworzeniem aglo
meratów, b) doprowadzenie do rozpadu tych aglomeratów z
otrzymaniem cząstek o kontrolowanym uwalnianiu i ewentual
nie c) kontynuację obróbki mechanicznej z ewentualnym doda
niem niewielkiej procentowo ilości nośnika lub rozcieńczanika
oraz ewentualnie powtórzenie etapu (c) i możliwie etapu (b) raz
lub więcej razy. Wynalazek dotyczy także postaci dawkowania
otrzymanych za pomocą przetworzenia w/w cząstek.

(14 zastrzeżeń)

Al (21) 307006 (22) 95 01 31 6(51) A61K 31/545
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Organicznej, Warszawa; Tarchomińskie
Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A,
Warszawa
(72) Winiarski Jerzy, Gwiazda Piotr, Cieślak
Marek, Prościewicz Bogusław, Bujnowska
Ewa, Wdowiarek Włodzimierz, Nowakowska
Krystyna, Lewandowska Maria B., Gwóźdź
Ewa, Ryli Dorota, Godlewska Marzena
(54) Iniekcyjna forma farmaceutyczna oraz
sposób jej wytwarzania

Al(21) 307526

(22)93 0818

(31)92 9202398

6(51) A61K 9/08

(32)92 0820

(33) SE

(86) 93 0818 PCT/FI93/00326
(87) 9403 03 WO94/04134 PCT Gazette nr 06/94
ÇV\ Leiras Oy, Turku, FI
(72) Lehmussaari Kari, Oksala Olli, Reunamäki
Timo
(54) Preparat oftalmologiczny
(57) Wynalazek dotyczy preparatu w postaci kropli do oczu,
który zawiera łącznie pilokarpinę oraz drugi środek do leczenia
nadciśnienia śródgałkowego, jak również oftalmologicznie do
puszczalny nośnik oraz, ewentualnie, dodatkowe oftalmologicz
nie dopuszczalne adiuwanty. Preparat odznacza się tym, że
jego pH wynosi od 3,5 do 5,8, a lepkość od 10 do 25000 rnPa.s,
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania wspomnianego
preparatu, jak również jego zastosowania do leczenia nadciś
nienia śródgałkowego i jaskry.

(11 zastrzeżeń)

Al(21) 305939

(22) 94 11 22

6(51) A61K 9/16

(31) 93 9324045
(32) 93 1123 (33) GB
94 9404928
14 03 94
GB
(71) Euroceltique S.A., Luxembourg, LU
(72) Miller Ronald Brown, CH; Leslie Stewart
Thomas, GB; Małkowska Sandra Thérèse
Antoinette, GB; Prater Derek Allan, GB;
Knott Trevor John, GB; Heafield Joanne,
GB; Challis Deborah, GB

(57) Iniekcyjna forma farmaceutyczna charakteryzuje się
tym, że stanowi rozpuszczalną w wodzie sól sodową kwasu
Z,7[2(2- aminotiazolilo- 4)2-metoksyiminoacetyloaminol 3' deacetoksycefalosporynowego.
Sposób wytwarzania tej formy farmaceutycznej polega
na tym, że oczyszczony kwas Z,7[2(2-aminotiazolilo-4)2- metoksyiminoacetyloaminoi]3'- deacetoksycefalosporynowy rozpu
szcza się w wodzie, po czym roztwór wyjałowią się i poddaje
liofilizacji.
Kwas oczyszcza się przez rozpuszczenie w mieszaninie
wody ze współrozpuszczainikiem organicznym o pH od 4 do 8,
poddanie roztworu filtracji przez membranę uitrafiitracyjną, a
następnie wydzielenie przez obniżenie pH.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 307007

(22) 95 01 31 6(51) A61K 31/545

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Organicznej, Warszawa; Tarchomińskie
Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A,
Warszawa
(72) Winiarski Jerzy, Prościewicz Bogusław,
Pankowski Jacek, Korda Anna, Mróz Anna,
Lewandowska Maria Bożena, Nowakowska.
Krystyna, Wdowiarek Włodzimierz, Gwóźdź
Ewa, Ryli Dorota, Kasiak Irena
(54) Doustna forma farmaceutyczna oraz sposób
jej wytwarzania
(57) Doustna forma farmaceutyczna charakteryzuje się tyrrn
że stanowi ją substancja estru piwaloiloksymetylowego kwasu
Z,7[2(2- aminotiazolilo- 4)2-metoksyimino]3'- deacetoksycefa
losporynowego w postaci wolnej. Sposób wytwarzania tej formy
farmaceutycznej z estru piwaloiloksym etylowego kwasu
Z,7{2(2- aminotiazoSilo-4)2 - metoksyimino]3'deacetoksycefalosporynowego polega na tym, że ester piwaloiloksymetylowy
kwasu Z,7[2(2- aminotiazoli!o-4)2"metoksyimino]3' - deacetoksyceialosporynewego w postaci wolnej powleka się środkiem
powierzchniowo-crynt-iym i zamyka w kapsułki lub prasuje w
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tabletki. Jako wolną postać estru piwaloiioksymetylowego kwa
su Z,7[2(2 - aminotiazolilo- 4)2- metoksyimino]3'- deacetoksycefalosporynowego stosuje się korzystnie ester wytworzony
poprzez działanie tioamidem rozpuszczonym w organicznym
rozpuszczalniku mieszającym się z wodą na mieszaninę uzyska
ną z alkilowania soli metalu alkalicznego iub soli amoniowej
kwasu Z,7[2(2-aminotiazołilo-4)2- metoksyimino]3'deacetoksycefalosporynowego halogenkiem piwaloiloksymetylowym.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 307567
(31)
(86)
(87)
h\\
^72;
(54)

(22)93 08 20 6(51) A61K 31/715
C08B37/00
92 934015
(32)92 08 21
(33) US
93 08 20 PCT/US93/07904
94 03 03 WO94/04163 PCT Gazette nr 06/94
Alpha-Beta Technology,Inc, Worcester, US
Jamas Spiros, Zivi; Easson Davidson D.,Jr,
US; Ostroff Gary R., US
Nowy preparat ghikanowy

(57) Wynalazek dotyczy obojętnych, rozpuszczalnych w wo
dzie /?-g!ukanów, które wywierają silne i specyficzne efekty
immunologiczne bez stymulowania produkcji niektórych cytokin, preparatów zawierających nowe /3-glukany oraz nowych
sposobów ich wytwarzania. Obojętny, rozpuszczalny w wodzie
preparat ß-glukanu posiada wysokie powinowactwo do recep
tora /3-glukanu monocytów ludzkich i zatrzymuje dwie podsta
wowe czynności biologiczne (iub immunologiczne), (1) zwię
kszanie czynności mikrobobójczej komórek fagocytarnych i (2)
zwiększanie czynności krwiotwórczej monocytów, neutrofiii i
płytek. W przeciwieństwie do rozpuszczalnych glukanów opisa
nych w stanie techniki, obojętny rozpuszczalny /?-glukan według
wynalazku nie indukuje ani nie wyzwala produkcji IL - iß i TNFa
in vitro i in vivo. Bezpieczne i skuteczne preparaty obojętnego,
rozpuszczalnego w wodzie /3-glukanu według wynalazku mogą
być stosowane u ludzi i zwierząt w schematach postępowania
terapeutycznego i/lub profilaktycznego w celu zwiększenia ich
odpowiedzi immunologicznej bez stymulowania produkcji nie
których mediatorów biochemicznych (na przykład IL - 1/Î, TNF a), które mogą powodować szkodliwe działania uboczne, takie
jak gorączka i stan zapalny.

(28 zastrzeżeń)

Al(21) 307508 (22) 93 08 17 6(51) A61K 38/00
(31)92 932134

(32)92 0819

(33) US

(86) 93 0817 PCT/US93/07587
(87) 94 03 03 WO94/04179 PCT Gazette nr 06/94
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth,
US
(72) Schwartz Jerome
(54) Sposób na hamowanie replikacji HIV przy
użyciu IL-4
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych do
leczenia zakażenia HIV i sposobu leczenia zakażenia HIV u
pacjentów, który polega na podawniu pacjentowi zakażonemu
HIV efektywnych terapeutycznie ilości IL - 4.
(8 zastrzeżeń)

Al(21) 307566 (22) 93 08 18 6(51) A61K 38/00
A61K 39/395
(31) 92 932900
(32)92 0820
(33) US
92 933419
2108 92
US

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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92 933462
2108 92
US
92 933950
2108 92
US
93 0818 PCT/US93/07646
94 03 03 WO94/04180 PCT Gazette nr 06/94
Schering Corporation, Kenilworth, US
Coffman Robert, De Vries Jan E., De Waal
Malefyt Rene, Powrie Fiona, Rennick Donna
Nowe zastosowania IL-4 i/lub IL-10 oraz
przeciwciał przeciwko nim skierowanych

(57) Ujawniono kompozycje farmaceutyczne wykorzystują
ce IL - 4 i/lub IL-10 lub przeciwciała skierowane przeciwko IL 4 i iL -10 do leczenia wielu chorób. IL-10 stosuje się w celu
zahamowania zależnej od IL - 2 proliferacji komórek nowotwo
rowych, a także do leczenia zapalnych chorób jelita, przeciwcia
ła przeciwko IL-4 i iL-10 stosuje się celem zwiększenia stężenia
IFN - y, połączone działanie obu cytokin IL • 4 i IL -10 wykorzy
stuje się dla zwielokrotnienia zahamowania produkcji cytokin
przez limfocyty T. W kolejnym wskazaniu stosuje się IL - 10,
samo iub w skojarzeniu z IL - 4, dia zahamowania opóźnionego
typu reakcji nadwrażliwości.
Wynalazek dostarcza kompozycje farmaceutyczne za
wierające fizjologicznie dopuszczalny nośnik i IL-10, kombina
cję IL - 4 i IL -10, lub kombinację przeciwciał przeciwko IL-4 i
IL-10.

(11 zastrzeżeń)

Al(21) 305907

(22) 94 1118

(31) 93 155984

6(51) A61M 1/36

(32) 931119

(33) US

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
Princeton, US
(72) Holm Niels-Erik
(54) Sposób i urządzenie do rozdzielania płynu
(57) W procesie odśrodkowego rozdzielania próbki płynu
złożonej ze składników fazowych o różnych gęstościach zasto
sowano pojemnik (10) do rozdzielania składników fazowych.
Pojemnik ten składa się z obudowy z koncentrycznymi ścianka
mi cylindrycznymi, wewnętrzną i zewnętrzną, z osią podłużną
oraz ze ścianki górnej, a dalej z tłoka stanowiącego ściankę
dolną obudowy.
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Tłok łącznie z cylindryczną ścianką zewnętrzną, cylin
dryczną ścianką wewnętrzną i ścianką górną, wyznacza pier
ścieniową komorę na próbkę płynu. Tłok można przesuwać
wewnątrz pierścieniowej komory (128) w celu odprowadzania z
niej części składnika fazowego, oddzielonego od próbki płynu,
przewodem upustowym połączonym z pierścieniową komorą.
Ponadto w komorze do rozdzielania składników fazowych znaj
duje się komora reakcyjna, do której przemieszcza się składniki
fazowe usunięte z komory pierścieniowej. Ponadto w skład urzą
dzenia wchodzi zespół doprowadzający płyn, przeznaczony do
dostarczania próbki płynu do pierścieniowej komory, silnik (134)
do obracania pojemnika do rozdzielania składników fazowych
wokół jego osi podłużnej z prędkością obrotową powodującą
rozdzielenie próbki płynu na jej składniki fazowe oraz mechanizm
do przemieszczania tłoka wewnątrz pierścieniowej komory.

(54) Samoodpowieirzający się system
przekazywania płynów
(57) Przedstawiony system i sposób, które istotnie eliminują
efekt wychwytywania powietrza wewnątrz przewodu (16) służą
cego do przesyłania cieczy z pojemnika (12). Wewnętrzna śred
nica przewodu jest tak dobrana, aby siła grawitacji działająca na
ciecz wypływającą z pojemnika (12) była większa niż napięcie
powierzchniowe cieczy. Można użyć substancji antyadhezyjnej
jako warstwy na wewnętrznej ściance przewodu oprócz lub
zamiast powiększania średnicy.

(36 zastrzeżeń)

Al(21) 307507
(31)93

(22) 94 06 09

80852

6(51) A61M 5/14

(32)93 06 21

(33) US

(86) 9406 09 PCT/US94/06538
(87) 95 0105 WO95/00192 PCT Gazette nr 02/95
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC.,
Deerfield, US
(72) Severs Dale

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
Al(21) 305906 (22) 94 1118 6(51) B01D 53/04
(31) 93 4339422
94 4409622

(32) 93 1118
2103 94

(33) DE
DE

(71) U.E.Sebald Druck und Verlag GmbH,
Nürnberg, DE
(72) Straubinger Werner, Pecher Günter,
Kohlmann Richard
(54) Sposób i urządzenie do usuwania par
rozpuszczalników z powietrza odlotowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do
usuwania par rozpuszczalników z powietrza odlotowego. Oczy
szczane powietrze zostaje zassane z przestrzeni roboczej (2) i
doprowadzone do przynajmniej dwóch równoległych adsorberów (10,11, 12, 13) z węglem aktywnym. Każdy z adsorberów
przełączany jest naprzemiennie między trybem pracy z nasyca
niem, w którym zaadsorbowuje pary rozpuszczalnika z przepły
wającego powietrza odlotowego oraz trybem regeneracji, w
którym zostaje odcięty od powietrza odlotowego i przepłukany
parą wodną powodującą desorpcję. W celu zmniejszenia zuży
cia energii i obciążenia środowiska każdy adsorber pod koniec
okresu regeneracji przechodzi przez fazę osuszania, w której
przepływa przezeń powietrze odlotowe z przestrzeni roboczej,
które następnie doprowadzane zostaje do pracującego w trybie
nasycania adsorbera. W okresach czasu, w których jeden z
adsorberów pracuje w trybie nasycania, przechodzi on najpierw
przez fazę początkową, po której następuje faza główna, przy
czym strumienie powietrza z adsorberów znajdujących się w
fazie głównej są zawracane bezpośrednio do przestrzeni robo
czej, natomiast strumień powietrza z adsorbera znajdującego
się w fazie początkowej okresu nasycania, jest obrabiany osob
no od wspomnianych strumieni powietrza.

(20 zastrzeżeń)
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Al(21) 307478 (22) 93 08 13 6(51) B01D 53/34
(31) 92 931036
(32)920814
(33) US
93 104427
09 08 93
US
(86) 93 0813 PCT/US93/07588
(87) 94 05 26 W094/11685 PCT Gazette nr 12/94
(71) ROCKY RESEARCH, Boulder City, US
(72) Rockenfeiler Uwe
(54) Ulepszony sposób i urządzenie do
uzyskiwania wysokich szybkości reakcji
(57) Proces reakcji chsmisorpcji, przprowadza się w warun
kach, w których jest ograniczona ekspansja objętościowa pro
duktu reakcji w postaci związku kompleksowego, przy półcyklowych okresach reakcji, wynoszących każdy mniej niż 30 minut
'/lub w komorze reakcyjnej mającej maksymalną średnią dłu
gość toru dyfuzji masy wynoszącą mniej niż około 15 mm i/lub
maksymalną długość toru dyfuzji ciepła wynoszącą mniej niż
około 1,5 mm.

(54 zastrzeżenia)
Al(21) 301054

(22) 93 1115

6(51) B01F 9/02

(71) DRD WUTEH Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., Piotrków
Trybunalski
(72) Danielak Stanisław, Chudziński Stanisław,
Kula Bolesław
(54) Mieszalnik bębnowy
(57) Mieszalnik posiada bęben złożony ze środkowej części
walcowej (1) i dwóch bocznych części (2) wykonanych jako
stożki ścięte, złączone większymi podstawami z częścią walco
wą (1) i zakończone dennicami (3). W części walcowej (1)
znajduje się okno załadowcze (4). Bęben obraca się wokół swej
osi symetrii usytuowanej poziomo. Wewnątrz bębna znajdują
się zabieraki (5) przymocowane sztywno do ścianek części
walcowej (1) i części bocznych (2). Każdy zabierak (5) ma bok
czołowy (6) i dwie pary boków skrajnych (7), które w każdej
parze są zbieżne ze sobą. Kąt zbieżności (a) ścian części
bocznych (2) oraz kąt zbieżności (ß) boków skrajnych (7) są
większe od podwójnej wielkości kąta tarcia pomiędzy materia
łem wsadowym i materiałem, z którego jest wykonany bęben.
Takie ukształtowanie bębna mieszalnika i zabieraków
(5) powoduje, że podczas mieszania cząsteczki wsadu przemie
szczają się w płaszczyznach pionowych, a także przemieszczają
się wzdłuż osi bębna - zsuwają się z części bocznych (2) w
stronę środka bębna oraz z zabieraków (5) w stronę dennic (3).

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305966

(22) 94 11 24

(31) 93 9314352

6(51) B01J 20/30

(32) 93 1125

(33) FR

(71) Aluminium Pechiney, Courbevoie, FR
(72) Soirat Arnaud
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(54) Nowe zeolity A i sposób wytwarzania nowych
zeolitów A
(57) Wynalazek dotyczy nowych zeolitów A o wysokiej zdol
ności kationowymiennej, o regulowanym składzie granulometrycznym i kontrolowanej białości, charakteryzuje się tym, że
zawierają co najmniej jeden dodatek barwiący, rozpuszczalny
lub ulegający zdyspergowaniu w środowisku kwaśnym, obojęt
nym lub zasadowym, zdolny do modyfikowania w całym zakre
sie długości fai widma widzialnego ich zabarwienia w celu
polepszenia w sposób trwały ich właściwości białości w ich
późniejszych zastosowaniach. Dodatkiem barwiącym jest pig
ment organiczny lub mineralny, dodawany do zeolitu A podczas
jego wytwarzania w stosunku wagowym co najmniej 5 pmm, a
korzystnie 10 do 50 ppm. Tak otrzymane zeolity A są szczegól
nie przystosowane do wprowadzania do kompozycji proszków
do prania.

(22 zastrzeżenia)
Al (21) 305936 (22) 94 11 22 6(51) B05C 3/02
(31) 93 4339774
94 4428789

(32) 93 1123
13 08 94

(33) DE
DE

(71) Nutro Maschinen- und Anlagenbau GmbH
und Co.KG, Nurnberg, DE
(72) Brendel Gerhard, Fuchs Rudolf
(54) Urządzenie do lakierowania zanurzeniowego
oraz sposób lakierowania zanurzeniowego
(57) Urządzenie do lakierowania zanurzeniowego, w szcze
gólności do elektroforetycznego lakierowania zanurzeniowego
przedmiotów, posiada wannę lakierniczą (1) i przenośnik taśmo
wy (2) lub przenośnik podwieszony z przeprowadzanymi przez
wannę (1) paletami (5) na przedmioty lakierowane.
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Sposób lakierowania zanurzeniowego, w szczególno
ści elektroforetycznego lakierowania zanurzeniowego, w którym
przedmioty lakierowane przenosi się przez wannę lakierniczą za
pomocą przenośnika i ewentualnie suszy się, polega na tym, że
przedmiot lakierowany lakieruje się wstępnie, po czym suszy się
pośrednio, przekłada się, ponownie lakieruje się i ostatecznie
suszy się.

Końce co drugiej poprzecznej belki (8) są umocowane
w prostokątnej ramie (2). Pomiędzy poprzecznymi belkami (8)
znajdują się poprzeczne belki (9), na których również jest poło
żone sito (1) i belki (9) wspierają się na elastycznych podporach
(3). Wszystkie elastyczne podpory (3) są przytwierdzone do
nieruchomej obudowy (4) przesiewacza. Rama (2) przesiewacza jest zawarta pomiędzy ogranicznikami skoku (7).

Al(21) 307564

Al(21) 305971

(40 zastrzeżeń)

(31)93

78811

(22)94 06 21

6(51) B05D 3/02
C03C17/30
(32)93 06 21
(33) US

(86) 94 06 21 PCT/US94/07034
(87) 95 0105 WO95/00259 PCT Gazette nr 02/95
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA,
INC, Filadelfia, US
(72) Carson Stephen William, Papánu Victor
Dennis, Dirkx Ryan Richard, Conrad Neai
Douglas
(54) Wzmacnianie kruchych podłoży tlenkowych
silanami ulegającymi sieciowaniu
(57) Opisano sposób wzmacniania lub przywracania wytrzy
małości kruchego podłoża tlenkowego, obejmujący etapy po
wlekania kruchego podłoża tlenkowego wodnym roztworem
zawierającym kompozycję opartą na silanach oraz utwardzania
powłoki z wytworzeniem przezroczystej warstwy na kruchym
podłożu tlenkowym. Ujawniono również nowe kompozycje do
powlekania kruchych podłoży tlenkowych i powleczone silanem
opakowania z kruchych tlenków.

(48 zastrzeżeń)

Al(21) 301132

(22) 93 1119

(2 zastrzeżenia)
(22) 94 11 24

(31) 93 157515

6(51) B09B 5/00

(32) 931126

(33) US

(71) The BOC Group, Inc., Murray Hill, US
(72) Yap Loo T.
(54) Sposób spopielania chlorowcowanych
związków organicznych i piec do spopielania
chlorowcowanych związków organicznych
(57) Sposób i piec do spopielania (26) przeznaczone są do
spalania chlorowcowanych związków organicznych w obecno
ści tlenu lub powietrza wzbogaconego w tlen, przy czym wytwa
rzane są produkty spalania. Produkty spalania potencjalnie
obejmują nieprzereagowany tlen i chlorowcowane związki orga
niczne, które mogą reagować z tlenem wytwarzając chlorowco
wane furany i dioksyny. Powstawanie chlorowcowanych furanów i dioksyn jest zminimalizowane poprzez palenie się palnika,
spalanie paliwa zawierającego wodór w warunkach nadmiaru
paliwa, do produktów spalania, przy czym paliwo reaguje z
nieprzereagowanym tlenem. Zmniejsza to powstawanie chlo
rowcowanych furanów i dioksyn. Jakiekolwiek z chlorowcowa
nych furanów i dioksyn, które powstają, usuwane są na drodze
ich reakcji z wodorem dostarczanym w paliwie.

(6 zastrzeżeń)

6(51) B07B 1/28

(71) KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa,
Gliwice
(72) Grund Józef, Potoczny Zbigniew, Raszyński
Jan, Śmiejek Zygmunt
(54) Przesiewacz wibracyjny
(57) Przesiewacz wibracyjny ma elastyczne sito (1 ) położone
na poprzecznych belkach (8) i przymocowane do tych belek.

Al(21) 305842

(22) 94 1114

(31)93 4339117

6(51) B21J 15/28

(32)931116

(33) DE

(71) GESIPA Blindniettechnik GmbH, Frankfurt
nad Menem DE
(72) Wille Lothar, Klein Hubertus
(54) Sposób osadzania nitów i nakrętek
jednostronnie zamykanych oraz urządzenie
do osadzania nitów jednostronnie
zamykanych
(57) Podaje się sposób osadzania nitów i nakrętek jedno
stronnie zamykanych i urządzenie do osadzania, w którym
proces osadzania odbywa się siłą ciągnącą, wytworzoną przy
pomocy silnika elektrycznego.
Kontroluje się tutaj proces nitowania względnie osadza
nia bez dodatkowych części mechanicznych. Dla kontroli nad
zorowany jest prąd wejśaicwy silnika (3) za pomocą urządzenia
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włączającego, która posiada miernik prądu (8), kontrolujący
pobór prądu przez silnik i urządzenia analizujące.

(15 zastrzeżeń)
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(54) Płytka mocująco-podtrzymująea materiał w
procesie obróbki
(57) Płytka mocująco-podtrzymująca materiał w procesie ob
róbki przeznaczona jest głównie do takich materiałów miękkich
jak naturalny korek, drewno i in.
Płytka ma postać regularnej, geometrycznej bryły z montażowo-centrującym otworem (2) pośrodku. Górna powierzchnia
płytki (1) wyposażona jest w pionowe, ostro zakończone mocujące
boice (3). Bolce (3) w swej środkowej części mają przewężenia (4).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 305864

(22) 94 1116

(31) 93 107675

6(51) B23B 27/16

(32) 931119

(33) IL

(71) ISCAR LTD., Migdal Tefen, IL
(72) Friedman Jacob, Barazani Gideon
(54) Narzędzie skrawające
(57) Narzędzie skrawające do metaii, zaopatrzone w sztyw
ną oprawkę; w szczelinę dla wkładki, ukształtowaną w przednim
końcu oprawki, pomiędzy sprężyście odchylaną szczęką zaci
skową, ukształtowaną jednolicie z oprawką, a sztywną szczęką
stałą, stanowiącą część tej oprawki, zaopatrzone jest w rozmie
szczone w pewnej od siebie odległości powierzchnie działania
i powierzchnie wsporcze ukształtowane odpowiednio w, lub na
szczęce zaciskowej (3) oraz w trzonie oprawki (2); oraz jest
wyposażone w klucz (21) do otwierania szczeliny, przy czym
para rozmieszczonych w pewnej od siebie odległości występów
kołkowych (24a, 24b) klucza jest dostosowana do sprzęgania
ze wspomnianymi powierzchniami, a przynajmniej jeden z wy
stępów kołkowych jest przemieszczalny względem trzonu opra
wki dla umożliwienia sprężystego odchylania szczęki zacisko
wej względem szczęki stałej, w położenie otwarcia, niezbędne
przy wstawianiu lub wyjmowaniu wkładki.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 301076

(22) 93 11 17

(75) Kłaptocz Józef, Warszawa

6(51) B23C 9/00

Al(21) 301240

(22) 93 11 26

6(51) B23D 15/14

(71) instytut Spawalnictwa, Gliwice
(72) Wiśniewski Jerzy, Grodoń Rudolf, Kubala
Bogumił, Mrowieć Janusz
(54) Zadajnik ciśnienia w układzie gazowym
przecinarki automatycznej
(57) Zadajnik ciśnienia w układzie gazowym przecinarki auto
matycznej składający się z zaworów elektromagnetycznych i za
worów redukcyjnych ma iglicowy zawór dławiący (Z1) i zbiornik
gazu (Zb) zamontowane w gałęzi sterującej reduktora głównego
w linii gazowej tlenu o niskim ciśnieniu, pomiędzy zaworem redu
kcyjnym (RT1), a elektromagnetycznym zaworem (ZE1).

(1 zastrzeżenie)
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6(51) B28B 1/08

(71) PREFABET Przedsiębiorstwo
Remontowo-Produkcyjne Przemysłu
Betonów, Olsztyn
(72) Kłeczek Sławomir, Półtorak Aleksander
(54) Urządzenie do produkcji małogabarytowych
elementów betonowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do produkcji
małogabarytowych eiementów betonowych, takich jak: płytki
chodnikowe, różnych kształtów kostki brukowe, tryünka i różne
typy pustaków.
Urządzenie ma utworzoną z blachy l profili walcowa
nych ramę, do której mocowane są pozostałe części urządzenia,
którymi są: zespół zasypowy, podajnik palet, zespół formowania
i zespół odbioru palet.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że w zespole formo
wania ma położoną na stole wibracyjnym elastyczną podkładkę
(20) oraz pomiędzy stołem wibracyjnym, a belkami (16) do
mocowania form (17) ma zderzaki ograniczające (27).

(1 zastrzeżenie)

A l ( 2 1 ) 301071

(22) 93 1 1 1 5

6(51) B28C 1/00

Al(21) 301069 (22) 93 1115
(75) Becker Lesław, Myślenice

(54) Sposób wytwarzania prefabrykowanego
zbrojenia do polietylenu oraz zbrojona
paleta transportowa
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że najpierw prowadzi
się proces formowania paska o odpowiedniej długości, szero
kości i grubości, składającego się z 90% wagowych włókna
szklanego i z 9 + 10% wagowych termoplastycznej żywicy,
przylepnej na gorąco do polietylenu, z dodatkiem określonej
zawartości rozpuszczonego w tej żywicy polietylenu, przy czym
pojedyncze nitki z włókna szklanego, osadzonego na szpulkach
ułożonych w jednej płaszczyźnie, są równocześnie przeciąga
ne, za pomocą układu rolek, poprzez zbiornik z żywicą termo
plastyczną podgrzaną do temperatury od 160°C do 180°C, po
czym tak uformowany pasek z włókna szklanego jest wprowa
dzany do zbrojeniowej osłonki, uformowanej z polietylenu, sta
nowiąc razem w takim zestawieniu prefabrykowane zbrojenie,
stanowiące 3% wagowych gotowego wyrobu, które układa się
odpowiednio w kształtującej matrycy, po czym następuje praso
wanie produktów z polietylenu w temperaturze 140°C, pod
ciśnieniem około 50 atm..
Paleta transportowa charakteryzuje się tym, że stanowi
ją powłoka górna powierzchni (1) zaopatrzona we wzdłużne
nośne elementy (2) w formie odwróconego ceownika, zawiera
jące od góry i od dołu, w pobliżu powierzchni, zewnętrzne
podłużne prefabrykowane zbrojenia (3), wykonane z włókna
szklanego i ma podłużne płaskie żebrowania (4) oraz poprzecz
ne żebrowania, natomiast w pobliżu krótszych boków oraz w osi
poprzecznej palety są umieszczone prostopadłościenne tuleje
(6), wewnątrz puste, w których osadzone są, odpowiadające im
kształtem słupki (7), umieszczone na płaskich płozach.

(2 zastrzeżenia)

(75) Kulig Edward, Gdańsk
(54)

6(51) B29C 39/02

Sposób wypalania wyrobów ceramicznych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wypalania wyrobów cera
micznych w piecu kręgowym Hoffmanna polegającego na tym,
że wymusza się obieg powietrza w wypełnionym wyrobami
ceramicznymi kanale ogniowym (1) pieca za pomocą kolejno
otwieranych i zamykanych dymników (2) łączących komorę (1)
z kanałem dymowym pieca, przy czym spala się kolejne papie
rowe przepony (3) między komorami (4...19), zaś obieg powietrza
wymusza się w jednym kierunku wokół trzonu pieca, zawierającego
kanał dymowy połączony z dymnikami (2) za pośrednictwem dzwo
nów sterowanych dźwigniami (20), przy czym wewnątrz kanału
ogniowego (1) uzyskuje się, migrujące kolejno, strefę studzenia
(A), strefę ogniową (B) oraz strefę podgrzewania (C).
Sposób charakteryzuje się tym, że pomiędzy komorami
(10,11, 12,13), w strefie dosuszania (D) i w jej sąsiedztwie, po
załadunku surowych wyrobów, stosuje się papierowe przepony
(3) zasłaniające jedynie w górnej połowie światło kanału ognio
wego (1), przy czym załadowaniu surowych wyrobów do strefy
dosuszania (D), trwającym od 6 do 10 godzin, zamyka się
wszystkie bramki (21) i otwiera się część rzędów kapsli (22)
czeluści w stropio (23), w strefie studzenia (A) oraz otwiera się
dźwigniami (20) dzwony dymników (2) w strefie podgrzewania
(C), na styku ze strefą dosuszania (O).
(2 zastrzeżenia)

Al(21) 307568

(22) 93 08 24

(31) 92 102932

6(51) B32B 3/26

(32) 92 08 25

(33) IL

(86) 93 08 24 PCT/US93/07930
(87) 94 03 03 WO94/04349 PCT Gazette nr 06/94
(71) Barish Benjamin J., Tel Aviv, IL; Te'eni
Moshe, Tel Aviv, IL
(72) Te'eni Moshe
(54) Giętka membrana ochronna użyteczna,
zwłaszcza do uszczelniania przed wodą i
zabezpieczania zbrojonych brył betonowych i
rur metalowych
(57) Giętka membrana ochronna i wodoszczelna (10) zawie
ra giętki arkusz polimerowy (14), posiadający powierzchnię o
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otwartej teksturze na każdej ze swych przeciwległych stron,
tworzącą połączone ze sobą puste przestrzenie wewnętrzne
otwarte do atmosfery i nadające się do nasycania cementowym
spoiwem. W opisanych przykładach realizacji każda z mających
otwartą teksturę powierzchni jest włóknistą warstwą powierzch
niową (15, 16), gdzie przynajmniej jedna z tych włóknistych
warstw powierzchniowych jest wstępnie nasycona cemento
wym spoiwem na bazie cementu portlandzkiego lub innego
utwardzalnego wodą cementu (17), który jest zasadniczo w
stanie nieuwodnionym.

(13 zastrzeżeń)
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Według wynalazku w występach (2) bieżnika (1) opony,
znajdują się kolce (3). Nad kolcami dookoła osi opony, biegną
elastyczne przewody hydrauliczne (4). Pod wpływem ciśnienia
cieczy roboczej podanej do przewodów, zwiększają one swój
zewnętrzny obwód wypierając kolce na zewnątrz, a ich powrót
następuje pod wpływem sprężyn (5) po spadku ciśnienia cieczy
roboczej.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301131

(22) 93 1119

6(51) B60R 19/00

(71) Matusiak Edward, Toruń
(72) Zbroja Krzysztof
(54) Urządzenie do blokowania kół samochodu
(57) Urządzenie według wynalazku zabezpiecza pojazd sa
mochodowy przed jego uruchomieniem i przemieszczeniem
przez nieupoważnione osoby.
Urządzenie utworzone jest z tarczy (1) kształtowo połą
czonej obrotowo z ramionami (4 i 5) bocznymi, przyłączonymi
za pośrednictwem łączników (13) z osadzoną suwliwie w tarczy
(1) płytką (12) zespalającą z zamkiem (18), w którego obudowie
(19) jest osadzony drążek (20) blokujący, połączony rozłącznie
z hakiem (25).

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 305719

(22) 94 11 03

(31)93 4339604

6(51) B32B 27/00

(32)93 1120

(33) DE

(71) Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, DE
(72) Lühmann Bernd
(54) Pasmo odcinkowe z folii samoprzylepnej do
usuwalnego przyklejania
(57) Pasmo odcinkowe z folii samoprzylepnej do usuwalne
go przyklejania składa się z dwustronnie klejącej folii, której
powierzchnie klejące posiadają naprzemianległe części nieklejące, przy czym części niekiejące nie nakładają się lub tylko
lekko nakładają się na siebie, a utworzone z nich sklejenie jest
usuwalne przez rozciągnięcie części klejących, zwłaszcza przez
pociągnięcie w kierunku płaszczyzny sklejenia.
(8 zastrzeżeń)

A l ( 2 1 ) 301218

(22) 93 11 24

6(51) B60C 27/08

(75) Chyc Marek, Katowice
(54) Opona
(57) Przedmiotem wynalazku jest opona wysuwająca swoje
kolce lub inne elementy zwiększające przyczepność w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa poruszającego się pojazdu poprzez
parcie cieczy roboczej od wewnątrz koła

Al(21) 301082

(22) 93 1116

6(51) B60R 19/22

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Habaj Bronisław
(54) Zderzak gumowo-elastomerowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest zderzak gumowo-elastome
rowy przeznaczony dla pojazdów mechanicznych i w sprzęcie
uzbrojenia, a także wszelkiego typu maszynach i urządzeniach
technicznych, w których zachodzi konieczność uniknięcia twarde
go zderzenia dwóch części lub całych zespołów.
Zderzak składa się z nakrętki (1), pierścienia (2), cylin
dra (3), elastomeru (4), elementu gumowego (5), tioka-zderzaka
(6), wkręta zabezpieczającego (7) i korka (8). Po zderzeniu na
skutek siły (P) tłok-zderzak (6) przemieszcza się w cylindrze (3)
naciskając jednocześnie na element gumowy (5), ściska eiesto-
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mer (4) umieszczony wewnątrz, który poprzez siłę zderzenia
przejmuje około 20 -5- 25% energii odkształcenia.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301182

(22) 93 11 24

6(51) B62D 1/18
B60R 21/05
(75) Romaniuk Bartosz, Konstancin-Jezionia
(54) Bezpieczna kolumna kierownicy
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Al(21) 306650 (22) 9412 30 6(51) B62D 63/06
(75) Degórski Jerzy, Poznań
(54) Wózek do przewożenia bagażu
(57) Wózek do przewożenia bagażu posiadający ramę noś
ną, koła jezdne, połączenie przegubowe charakteryzuje się tym,
że jest skonstruowany z ramy nośnej (1 ) mającej w widoku z góry
kształt prostokątny z osadzonym na jednym końcu kołem jezd
nym, a na drugim końcu uchwytem ergonomicznym (8) pozwa
lającym na utrzymanie lub manewrowanie wózkiem i elementem
przegubowo- połączeniowym (12) umożliwiającym zespolenie
wózka z pojazdem holującym, przy czym konstrukcja ramy
nośnej (1) jest trwale połączona za pomocą usztywnień poprze
cznych zabezpieczających ramę (1) przed odkształceniem. W
okolicy dolnego usztywnienia poprzecznego jest wychylnie za
montowana do ramy (1) trójkątna ramka zaopatrzona w koła
jezdne, a powyżej wahliwie trójkątny wspornik blokujący, zaś za
pomocą zatrzasków sprężystych jest zamocowany do ramy (1)
kosz (5) do przewożenia towarów, który w widoku z boku ma
kształt dużej drukowanej litery L, której dolny element jest roz
chylony pod kątem rozwartym, koło jezdne osadzone w ramie
nośnej (1) jest zabezpieczone błotnikiem (9) wyposażonym w
światio pozycyjne (10) i światło odblaskowe (11).

(3 zastrzeżenia)

(57) Kolumna składa się z górnego wału (1) połączonego
teleskopowo z dolnym wałem (2), sprężyny wspomagającej
poosiowe przesunięcie górnego wału (1) z położenia normalne
go w położenie bezpieczne oraz spustu (8) blokującego górny
wał (1) w położeniu normalnym. Spust (6) sprzężony jest cięg
nem (8) z uchwytem klamry pasa bezpieczeństwa kierującego
przytwierdzonym podatnie do nadwozia poprzez łącznik sprę
żysty, zaś górny wał (1), powyżej połączenia teleskopowego z
wałem dolnym (2), zaopatrzony jest w ułożyskowany obrotowo
pierścień oporowy (4) współpracujący w położeniu normalnym
ze spustem (6).

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 307436

(22) 94 06 14

(31)93 4321526

6(51) B63C 7/16

(32)93 06 23

(33) DE

(86) 94 0614 PCT/DE94/00667
(87) 95 01 05 WO95/00388 PCT Gazette nr 02/95
(75) Reichert Heiko, Chemnitz, DE
(54) Układ do awaryjnego opróżniania
zbiornikowców i sposób awaryjnego
opróżniania
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób awaryjnego
opróżniania zbiornikowców w obliczu niebezpieczeństwa zato
nięcia statku. W ścianie burtowej statku są otwory do awaryjnego
opróżniania cieczy, które połączone są z elastycznymi dwupłaszczowymi wężami (12) zaopatrzonymi w linę (16) ratunkową roz
ciągniętą wzdłuż ich długości. Węże (12) i lina (16) ratunkową są
nawinięte na bębny. Na końcu węży (12) i/lub liny (16) umiesz
czone jest urządzenie napędzające i poduszka (26) powietrzna.
Otwory mają pokrywy luków, które w przypadku awarii można
odblokować. Po otwarciu ściany burtowej statku węże (12)
wyrzucane są na otwarte morze podobnie do torpedy, następnie
napełniana jest poduszka (26) powietrzna i wówczas ich koń
cówki wypływają na powierzchnię wody, gdzie łatwo można je
wydobyć i podłączyć do awaryjnych zbiorników. Opróżnianie
ładunku za zbiornikowca następuje głównie pod ciśnieniem
toczonego przez zewnętrzny płaszcz węży (12) powietrza, które
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wypycha ciecz ze zbiorników i poprzez wewnętrzny płaszcz
węży (12) tłoczy ją do zbiorników awaryjnych.
Sposób awaryjnego opróżniania statku polega na zdal
nym kierowaniu procesem opróżniania za pomocą fal radio
wych bez konieczności umieszczania załogi na uszkodzonym
statku.
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zamykająca (11) względem odwiniętego na zewnątrz obrzeża
(8) króćca (5).

(7 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 305953

(22) 94 11 23

(31)93 4340084

6(51) B65D 39/08

(32)931124

(33) DE

(71) Schütz-Werke GmbH u.Co.KG, Selters, DE
(72) Schütz Udo
(54) Króciec gwintowany do otworów w
zbiornikach z blachy dla cieczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest króciec gwintowany do
otworów w zbiornikach z blachy dla cieczy, znajdujący się w
pokrywie lub dnie zbiornika do nakręcania pokrywki zamykają
cej lub złącza do mocowania końcówki pistoletowej lub moco
wania węża napełniającego, przyłącza pompy spustowej lub
armatury wylewowej lub też montażu wskaźnika stanu napełnie
nia, zaworu zabezpieczającego przed przepełnieniem, zaworu
odpowietrzającego i tym podobnych elementów. Posiada on
pierścień (6) z tworzywa sztucznego lub metalu, nałożony na
ukształtowany na pokrywie (2) zbiornika króciec (5) i wyposażo
ny w zewnętrzny gwint (7) do nakręcenia pokrywki zamykającej
(11), korzystnie z tworzywa sztucznego, w którą jest wciśnięta
wkładka (12) ze stali szlachetnej, przy czym pierścień (6) jest
dociśnięty zawiniętym na zewnątrz górnym obrzeżem (8) króćca
(5) do dołu do pokrywy (2). Pomiędzy zewnętrznym obrzeżem
(13) wkładki (12) i pierścieniowym występem (14) utworzony
przez niego rowek pierścieniowy (15) dla pierścienia uszczel
niającego (16), za pomocą którego uszczelniona jest pokrywka

Al(21) 307590

(22)94 06 29

(31) 93 84638
94 253143

6(51) B65D 83/14
B05B 9/047
(32) 93 06 29 (33) US
02 06 94
US

(86) 94 06 29 PCT/US94/07514
(87) 95 0112 WO95/01300 PCT Gazette nr 03/95
(75) Abplanalp Robert Henry, Bronxville, US
(54) Przegroda elastyczna do rozpylacza
aerozolowego oraz rozpylacz aerozolowy
zawierający tę przegrodę
(57) Przegroda składa się z kołnierza (16) uszczelniającego
przegrodę w dolnej części pojemnika, ścian (12) zewnętrznej i
wewnętrznej (14) o kształcie przeciwnych sobie stożków ścię
tych. Ściana wewnętrzna (14) jest połączona z rejonem środko
wego tfoka (20), którego ściana jest grubsza i sztywniejsza od
ściany wewnętrznej. Przegroda dzieli pojemnik na komorę dla
substancji rozpylającej i komorę dla produktu. Podczas opróż
niania pojemnika z produktu, pod wpływem ciśnienia substancji
rozpylającej, przegroda układa się na wewnętrznych powierzch
niach ścian pojemnika.

(38 zastrzeżeń)
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Al(21) 307506
(31)92
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

2584

15

(22) 93 OS 16

6(51) B65D 85/60
A63H3/16
(32)92 0819
(33) CH

93 08 16 PCT/EP93/02177
94 03 03 WO94/04441 PCT Gazette nr 06/94
SOREMARTEC SA, Arlon-Schoppach, BE
Ferrero Piętro
Pojemnik, zwłaszcza na produkty
żywnościowe, takie jak słodycze
przypominający wyglądem zabawkę

(57) Pojemnik jest utworzony z pustej w środku obudowy (2,
3) zbliżonej kształtem do jaja. Powłoki (2, 3) są związane z
pomocniczymi korpusami (6,7) nadającymi całemu pojemniko
wi kształt przypominający zwierzę lub człowieka. Co najmniej
jeden (!) z tych pomocniczych korpusów jest związany z obu
dową w sposób umożliwiający mu obracanie się po kołowej
ścieżce oraz obracanie się wokół osi w przybliżeniu prostopadłej
do powierzchni obudowy.

(13 zastrzeżeń)

Al(21) 305863

(22) 94 1116

(31) 93MI 2433

6(51) B65D 85/04

(32)931116

(33) IT

(71) PIRELLI COORDINAMENTO
PNEUMATICI S.p.A, Milan, IT
(72) Stočeni Vasco
(54) Urządzenie kotwiące do mocowania
końcówki linki nawiniętej na szpulę
zasobnikową
(57) Szpula zasobnikowa kordu i innych podobnych linek,
charakteryzuje się tym, że zawiera parę występów podpierają
cych (9), wystających z zewnętrznej powierzchni (4b) przynaj
mniej jednegotarczowego kołnierza (4), w położeniach wzajemnie
zwróconych ku sobie, dla przegubowego montowania odpowiednie
go zacisku, przy czym zacisk ten zawiera nitkowy element sprężysty,
mający parę wystających końcówek, umieszczonych w położe
niach przeciwległych i przyłączonych obrotowo wokół przegu
bowej osi (X) równoległej do zewnętrznej powierzchni (4b) koł
nierza (4), do odpowiednich przegubowych gniazd występów
podporowych (9), przy czym ten element nitkowy (11) jest wygięty
w kolejne przeciwległe części, leżące we wspólnej płaszczyźnie
znajdującej się równolegle blisko powierzchni zewnętrznej (4b).

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 301086

(22) 93 1117

6(51) B65G 53/28

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Kurowicz Marek, Mędrych Janusz,
Ostrowski Piotr
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(54) Sposób i urządzenie o napędzie
pneumatycznym do przesuwania z quasi
stałą prędkością dużych mas na znaczne
odległości, zwłaszcza do przesuwania
poprzecznego długich płyt
( 5 7 ) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na podstawie (1)
ma umieszczone nieprzesuwnie naczynie otwarte (2), wewnątrz
którego znajdują się elastyczne zbiorniki pneumatyczne (3) i
ruchome zamknięcie (4) połączone z podstawą (1) za pośred
nictwem cylindra hydraulicznego (5) współpracującego z regu
latorem przepływu (6) i zbiornikiem wyrównawczym oleju (7). Do
ruchomego zamknięcia (4) przegubowo połączone są popychacze (3) wykonane w postaci śrub rzymskich. Do ścian naczynia
otwartego (2) mocowane są ograniczniki skoku (9). Sprężarka
powietrza (11) zasila kolektor sprężonego powietrza (10) połą
czony ze zbiornikami pneumatycznymi (3) przewodami wypo
sażonymi w zawór trójdrożny (12).
Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób przesuwa
nia dużych mas na znaczne odległości.

Nr 11 (559) 1995

Sposób wytwarzania zespołu przenoszącego materiały
wewnątrz kanału polega na tym, że wytworzoną z włókien polie
strowych linię (11) powleka się warstwą elastomeru poliuretanu
poliestrowego poprzez kształtowanie na gorąco, a elementy
przenoszące (12) formuje się na linie (11) z elastomeru poliure
tanu poliestrowego poprzez kształtowanie na gorąco.

(12 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)
Al(21) 301092

(22) 93 1117

6(51) B66B 1/06
B66B 19/06
(75) Śmiałek Zdzisław, Sosnowiec; Wojtowicz
Włodzimierz, Ruda Śląska; Konieczny
Stefan, Rybnik; Sosna Stanisław, Wodzisław
Śląski; Świeży Andrzej, Katowice
(54) Układ połączeń sygnalizacji i blokady
wyciągowej maszyny podczas rewizji
górniczego szybu

(57) Układ sygnalizacji i blokady pionowych wyciągów, zło
żony z obwodów (1) sterowania, dyspozycyjnego przełącznika
(2) rodzajów pracy w wyciągowej maszynie, układu (5) sygnali
zacji szybowej, nadajnika (6) sygnałów wraz z przyłączonymi,
rejestratorem (7) sygnałów i wykonawczym dzwonem (8) oraz z
istniejącego w wyciągowej maszynie układu (9) sterowania i
blokady manewrowego hamulca ma posobnie włączone pomię
dzy nadajnik (6) i układ (9) sterowania i blokady manewrowego
hamulca układ (10) zliczający nadawane z szybu sygnały i
separator (11) wraz z czasowym układem oraz układ (12) kon
troli sygnałowego impulsu, przy czym układ (9) sterowania i
blokady manewrowego hamulca przyłączony jest do układu
obwodów (1) sterowania. Natomiast pomiędzy układ obwodów
(1) sterowania wyciągowej maszyny i dyspozycyjny przełącznik
(2) włączony jest układ (3) z przeciwsobnie przyłączonymi, urzą
dzeniem (4) umożliwiającym uprawnienie wyciągowego maszyni
stę do wyłączenia programu "rewizja szybu" i układem (5) sygna
lizacji szybowej.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 305996

(22) 94 11 25

(31) 93MI 2503

6(51) B65G 53/30

(32)931126

(33) IT

(75) Pirovano Camiilo, Cernusco Lombardone, IT
(54) Zespół przenoszący materiały wewnątrz
kanału i sposób wytwarzania zespołu
przenoszącego materiały wewnątrz kanału
(57) Zespół przenoszący materiały wewnątrz kanału (10),
zachowujące się jak płyny, zawiera linię (11) z poliestrowych
włókien, powleczoną osłoną (14) z elastomeru poliuretanu po
liestrowego. Na linie (11) są ukształtowane elementy przenoszące
(12) również z elastomeru poliuretanu poliestrowego. Elementy
przenoszące (12) wystają promieniowo na zewnątrz i są rozmiesz
czone w równych odstępach od siebie.
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6(51) B66D 3/08

(71) CITO Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z
O.O., Piotrków Trybunalski
(72) Pałubski Krzysztof, Wójcicki Waldemar
(54) Układ wielokrążkowy
(57) Układ wielokrążkowy posiadający zblocze oraz krążek,
połączone ze sobą co najmniej jednym cięgnem charakteryzuje
się tym, że jeden koniec cięgna (1) po przejściu przez zblocze
(2) i krążek (3) jest zamocowany do prowadnika (7) mogącego
przemieszczać się po prowadnicy (8).
W momencie dojścia prowadnika (7) do elementu opo
rowego (9) następuje zmiana przełożenia układu.
Moment zmiany przełożenia układu może być ustawia
ny za pomocą elementu oporowego (9).

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
Al(21) 307528

(22) 93 08 19

(31) 92 933385

6(51) C01G 1/00

(32)9208 21

(33) US

(86) 93 0819 PCT/US93/07812
(87) 94 03 03 WO94/04463 PCT Gazette nr 06/94
(71) The Curators Of The University Of
Missouri, Columbia, US; Mallinckrodt
Medicaljnc, St.Louis, US
(72) Ehrhardt Gary J., Wolfangel Robert G.,
Deutsch Edward A.
(54) Sposób przygotowania generatorów
renu-188 i technetu-99m
(57) Sposób przygotowania generatora radionuklidowego
do wytwarzania Tc-99m lub Re-188 polega na tym, że dostar
czony jest klarowny roztwór zawierający kation metalu i anion
zawierający W-188 lub Mo-99. Kation metalu jest zawarty w
roztworze jako składnik rozpuszczonego związku komplekso
wego złożonego z kationu metalu oraz czynnika kompleksotwórczego i/lub anion jest zawarty w roztworze jako składnik
rozpuszczonego związku kompleksowego anionu i środka kompleksotwórczego. Rozpuszczony (e) kompleks (y) jest (są) rozkła
dany (e) dla wytworzenia zawiesiny zawierającej osad kationu
metalu i anionu. Osad jest przenoszony do zbiornika przystosowa
nego do elucji generatora radionuklidowego. Tc-99m i Re-188 są
radionuklidami używanymi do celów diagnostycznych i terapeu
tycznych.

(20 zastrzeżeń)

Al(21) 305954
(31)93

(22)941123 6(51) C01G 23/047

156005

(32)931123

(33) US

(71) KERR-McGEE CHEMICAL
CORPORATION, Oklahoma City, US
(72) Gebben Vernon D., Bruce Walter David
(54) Sposób wytwarzania dwutlenku tytanu i
urządzenie sterujące do zwiększania
wydajności wytwarzania dwutlenku tytanu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwarza
nia TÍO2 przez prowadzenie reakcji O2 i TiCU w rurze reaktora,

gdzie mierzy się wahania ciśnienia w przepływie płynów w rurze
reaktora i wytwarza się sygnały wyjściowe proporcjonalne do
zmierzonych wahań ciśnienia.
Następnie natężenie przepływu przynajmniej jednego z
reagentów, TiCU lub O2, poprzez rurę reaktora zmienia się w
odpowiedzi na określone wahania ciśnienia tak, aby zwiększyć
wydajność reakcji pomiędzy TiCU a O2.
Wydajność reakcji pomiędzy O2 a TiCU w rurze reaktora
zwiększa się za pomocą urządzenia sterującego, dołączonego
funkcjonalnie do zespołu reaktora, które to urządzenie jest zdol
ne do kontrolowania wahań ciśnienia w TiCU i 02 poprzez
zespół reaktora tak, że natężenie przepływu przynajmniej jedne
go z reagentów, TiCU lub 02, może być zmieniane w odpowie
dzi na określone wahania ciśnienia.
Urządzenie sterujące zawierazespół czujnikowy, zespół
przygotowywania sygnałów i zespół przetwarzania sygnałów.

(26 zastrzeżeń)

Al(21) 305967

(22)941124 6(51) C01G 23/047
C09C1/36
(31) 93 156891
(32) 93 1124
(33) US
(71) KERR-McGEE CHEMICAL
CORPORATION, Oklahoma City, US
(72) Brand John R., Baldwin Roger A.,
Brownbridge Thomas łan
(54) Trwały, pigmentowy dwutlenek tytanu i
sposób wytwarzania dwutlenku tytanu

(57) Przedmiotem wynalazku jest pigmentowy dwutlenek
tytanu o dużej trwałości w zastosowaniu w farbie itp., wystawio
nej na działanie promieniowania słonecznego oraz sposoby
wytwarzania takiego pigmentowego dwutlenku tytanu.
Trwały pigmentowy dwutlenek tytanu zawiera cząstki
rutylowego dwutlenku tytanu, na których osadzony jest tlenek
ceru i gęsta, amorficzna krzemionka.
Cząstki te korzystnie mają również nałożoną na nie
zewnętrzną powłokę z uwodnionego tlenku glinowego.

(17 zastrzeżeń)
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Al(21) 305968
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(22)941124 6(51) C01G 23/047

(31) 93 156743
(32) 93 1124
(33) US
(71) KERR-McGEE CHEMICAL
CORPORATION, Oklahoma City, US
(72) Story Phillip, Green Kelly A, Halko John E.
(54) Sposób wytwarzania dwutlenku tytanu i
sposób wytwarzania wyrobów z tworzywa
sztucznego zawierających dwutlenek tytanu
(57) Sposób wytwarzania produktu zawierającego dwutle
nek tytanu obejmuje następujące etapy: (a) wytwarzanie mie
szaniny zawierającej materiał, zawierający dwutlenek tytanu w
ciekłym medium, (b) mielenie na mokro materiału zawierające
go dwutlenek tytanu w medium ciekłym, (c) po etapie (b) zmniej
szanie współczynnika pH mieszaniny do wartości nie przekra
czającej 4,0, (d) po etapie (c) dodawanie skutecznej ilości
zasady do mieszaniny. Sposób obejmuje także oddzielenie
materiału zawierającego dwutlenek tytanu z mieszaniny oraz
przemywanie tego materiału.
(27 zastrzeżeń)

A l ( 2 1 ) 301172

(22) 93 11 22

Al(21) 301667

(22) 93 12 27
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6(51) C02F 3/20
C02F1/74

(23) MTP-POLEKO 93 23 11 93
(71) AKWATECH Przedsiębiorstwo Inżynierii
Komunalnej, Poznań
(72) Beym Mirosław, Kubczak Paweł
(54) Dyfuzor do drobnopęcherzykowego
napowietrzania cieczy

(57) Dyfuzor do drobnopęcherzykowego napowietrzania cie
czy, mający postać komory, utworzonej z elastycznej, perforo
wanej powłoki, zamocowanej do elementu stałego, zawierające
go króciec doprowadzenia powietrza, charakteryzuje się tym, że
na zewnątrz komory znajdują się żebra (5) związane z jej dowol
nym elementem sztywnym, przykładowo z obejmą (3). Pomię
dzy zebrami (5), a powłoką komory w jej spoczynkowym poło
żeniu jest wolna przestrzeń (6). Żebra (5) związane z obejmą (3),
mająca kształt pierścienia kołowego, są skierowane ku środkowi
tego pierścienia i tam wzajemnie związane.

(2 zastrzeżenia)

6(51) C 0 2 F 1/40

(71) Okręgowa Dyrekcja Centrali P r o d u k t ó w
Naftowych, Nowa Sól
(72) Towarnicki Bazyli, M o r e l Radosław M a r e k
(54) Sposób i urządzenie do u s u w a n i a
zanieczyszczeń ropopochodnych znad l u s t r a
wód podziemnych
(57) Sposób usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych znad
wód podziemnych przez wykonany w ziemi otwór z umieszczonym
w nim zbiornikiem, do którego zbiera się produkt ropopochodny
charakteryzuje się tym, że do napełnionego produktem ropopo
chodnym zbiornika wlewa się wodę i grawitacyjnie wypiera
produkt ropopochodny, który odprowadza się przewodem do
pojemnika na powierzchni ziemi, a wodę ze zbiornika usuwa się.
Urządzenie zawiera zbiornik (1) z wylotowym otworem (16) w
pobliżu dna, połączony z umieszczoną nad nim komorą sygna
lizacji napełnienia (3). Komora (3) elastycznym wężem (10),
poprzez wlotowy zawór zwrotny (9), połączona jest z wlotowym
króćcem (8), usytuowanym nad lustrem wody na zbierającym
pływaku (4), osadzonym przesuwnie pomiędzy komorą (3), a
umieszczoną nad nim komorą rozdzielczą (5).

(8 zastrzeżeń)
Al(21) 305905

(22) 94 1118

6(51) C02F 3/30

(31) 93 4339630
(32) 93 11 20 (33) DE
(71) Envicon Klärtechnik
Verwaltungsgesellschaft mbH, Dinslaken,
DE
(72) Pape Stefan, Bassfeld Hans-Joachim
(54) Sposób oczyszczania w złożu nieruchomym
dia jednoczesnego obniżania
zapotrzebowania biologicznego i
chemicznego na tlen
(57) Wynalazek dotyczy sposobu oczyszczania w złożu nie
ruchomym dla jednoczesnego obniżania zapotrzebowania bio
logicznego i chemicznego natleń (BSB5-CSB), dla nřtryfikacji i
denitryfikacji ścieków.
Cechą sposobu jest to, że w co najmniej jednym reakto
rze ze złożem nieruchomym prowadzi się napowietrzanie prze
rywane tak, że: 1.1 ścisk podczas pierwszego przedziału czasu,
dla obniżania-BSBs i -CSB, npowietrza się aż do nitryfikacji w
reaktorze, 1.2 podczas dołączającego się drugiego przedziału
czasu reaktor ten zasila się nowym ściekiem i 1.3 podczas
zasilania tego reaktora nowym ściekiem napowietrzanie przy
najmniej czasowo odłącza się.

(10 zastrzeżeń)
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(22) 94 11 23

(31) 93 9314192

6(51) C04B 14/30

(32) 93 1126

(33) FR

(75) Pichat Philippe, Paryż, FR
(54) Sposób wytwarzania substancji stałej
zasadniczo nierozpuszczalnej w wodzie i nie
stanowiącej zanieczyszczenia
(57) Sposób wytwarzania substancji stałej zasadniczo nie
rozpuszczalnej w wodzie i nie powodującej zanieczyszczenia,
zwłaszcza do zwałowania iub do stosowania w budownictwie i
przy robotach pubiicznych, a szczególnie do wytwarzania ma
teriałów budowlanych do stawiania budynków w stanie suro
wym, zgodnie z którym w środowisku wodnym miesza się co
najmniej dwa związki z wytworzeniem pasty, charakteryzuje się
tym, że jako pierwszy związek stosuje się hydraty tlenków metali
ziem alkalicznych, a jako drugi związek stosuje się hydraty
tlenków metali ciężkich, przy czym wytwarza się mieszaninę
zawierającą 20-60% wagowych wolnej wody w przeliczeniu na
całkowitą masę mieszaniny, a wytworzona substancja stała jest
zasadniczo wolna od krzemianów i glinianów.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 307480

(22)9212 28

6(51) C05G 1/00

(31)92 5057974
(32)92 09 24 (33) RU
92 92008492
0912 92
RU
(86) 9212 28 PCT/RU92/00256
(87) 94 03 31 WO94/06729 PCT Gazette nr 08/94
(71) Nauchno-inzhenerny Tsentr INFOMIR,
Odessa, UA
(72) Andreev Alexandr Anatolievich, Bukovsky
Vyacheslav Evgenievich
(54) Sposób kompleksowego zaopatrywania
odbiorców w sole nieorganiczne i/lub nawozy
sztuczne i urządzenie do stosowania tego
sposobu
(57) Rozwiązanie polega na tym, że przy wytwarzaniu pro
duktu w postaci ciała stałego, otrzymywanego w reaktorze (1)
przez syntetyzowanie go ze składników wyjściowych i będące
go surowcem do sporządzania roztworu soli i/lub nawozu sztu
cznego, otrzymuje sie pulpę, która następnie zostaje umieszczona
w pojemniku (2) w ustalonej temperaturze, odpowiadającej tem
peraturze krystalizacji produktu do stanu hydrozagęszczenia żą
danego stopnia. W tym, samym pojemniku (2) odbywa się trans
portowanie i magazynowanie hydrozagęszczonych kryształów.
Roztwór soli i/lub nawozu sztucznego o żądanym stężeniu i w
żądanych porcjach sporządza się bezpośrednio przed użyciem
go przez odbiorcę (4), przy czym rozpuszczanie kryształów
odbywa się w tym samym pojemniku (2). W razie potrzeby
produkt przeładowuje się.
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Al(21) 307206 (22)95 02 09 6(51) C07C 211/55
(71) Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Zomerfeld Tomasz, Bulanda Wojciech,
Budzyński Krzysztof, Dąbrowska Teresa,
Gandecka Halina, Pyrz Aleksander, Borzych
Włodzimierz, Zwoliński Stanisław,
Mazurkiewicz Aleksander, Kasperczyk
Karolina, Błażewicz Eugeniusz
(54) Sposób wytwarzania toluilenodwuaminy
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tolui
lenodwuaminy poprzez uwodornienie dwunitrotoiuenu gazo
wym wodorem, w obecności katalizatora niklowego zawieszone
go w mieszaninie reakcyjnej. Do reaktora zawierającego wodę lub
mieszaninę o składzie: toluilenodwuamina w ilości do 65% wa
gowych, katalizator niklowy w ilości do 5% wagowych i woda w
uzupełnieniu do 100% wagowych, dozuje się zawiesinę katali
zatora niklowego w wodzie lub mieszaninie toluilenodwuaminy
z wodą. Zawiesina składa się z 0.1-12% wagowych katalizatora
niklowego, do 60% wagowych toluilenodwuaminy i powyżej
28% wagowych wody pozbawionej jonów chlorkowych, siarcza
nowych i fosforanowych. Dozuje się też wodór lub mieszankę
wodorowo - azotową o zawartości wodoru powyżej 85% objęto
ściowych, a także dwunřtrotoluen.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307587

(22)93 08 24 6(51) C07C 237/46

(31) 92 9210270

(32) 92 08 25

(33) FR

(86) 93 08 24 PCT/FR93/00824
(87) 94 03 03 WO94/04488 PCT Gazette nr 06/94
(71) GUERBET S.A., Villepinte, FR
(72) Dugast-Zrihen Maryse, Meyer Dominique
(54) Nowe wielokrotnie podstawione jodem
związki, sposób ich wytwarzania oraz
zawierający je środek kontrastujący
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe, wielokrotnie podsta
wione jodem związki o ogólnym wzorze (I), w którym podstaw
niki Ri i R2, które są takie same lub różne oznaczają grupę o
wzorze -CO-N(R5) (Re), a podstawniki R3 i R4, które są takie same
lub różne oznaczają grupę o wzorze -N(R7)-CORe, przy czym
podstawniki R1.R2.R3 i R4 zawierają sumarycznie przynajmniej
dziesięć grup hydroksylowych, które to związki można stosować
jako środki kontrastujące w radiografii.
Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania
tych związków oraz zawierający te związki środek kontrastujący.

(9 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 301195

(22) 93 11 25 6(51) C07C 251/22

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Dziegieć Józef, Seliger Piotr
(54) Sposób wytwarzania nadchloranowodorku
2,6-dimeiyło-p-benzochinonoimino-4/2',6'-dim
etylo/anilu
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że 2,6-dimetyloanilinę
w wodnym roztworze kwasu nadchlorowego poddaje się utle-
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nianiu za pomocą wodnego roztworu nadchloranu ceru (IV),
przy korzystnym stosunku molowym nadchloranu ceru (IV) do
2,6-dimetyloaniliny wynoszącym 7:3.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301091

(22) 93 1117 6(51) C07C 265/14

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
(72) Nowakowski Jerzy
(54) Sposób wytwarzania diizocyjanianów
organicznych z układem aralkilowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dii
zocyjanianów organicznych z układem aralkilowym o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza grupę metylenową, etylenową lub
trimetylenową.
Sposób ten polega na tym, że dichlorki acylowe o
ogólnym wzorze 2, w którym R posiada wyżej podane znacze
nie, poddaje się reakcji z azydkiem sodu, a otrzymane diazydki
acylowe poddaje się następnie przegrupowaniu Curtiusa w
środowisku obojętnego rozpuszczalnika organicznego, w atmo
sferze gazu obojętnego. Wytworzone diizocyjaniany organiczne
stosowane są do syntezy różnych typów tworzyw poliuretano
wych oraz polimocznikowych o szerokim zakresie zastosowań.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301169

(22) 93 11 22 6(51) C07C 317/00

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Bakuniak Edmund, Ptaszkowska Janina,
Zimińska Zofia, Ejmocki Zdzisław, Ochal
Zbigniew, Tippe Andrzej
(54) Pochodne sulfonów
trihalogenometylowofenylowych
podstawione grupą nitrową
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki o wzorze przed
stawionym na rys.1, w którym R1 oznacza grupę trichlorowcometylową zawierającą co najmniej dwa różne chlorowce, R2 ozna
cza chlorowiec, grupę aminową hydrazynową podstawnik
aikiloaminowy, dialkiloaminowy, alkeno-, lub dialkenoaminowy o łań
cuchu prostym lub rozgałęzionym, o Ci-Cs w jednym łańcuchu,
cykloalkiloaminowy o 5 lub 6 atomach węgla w pierścieniu,
fenyle- i difenyloaminowy podstawiony w pierścieniach benze
nowych atomem chlorowca, metylem, grupą metoksylową, R2
oznacza również grupę o wzorze przedstawionym na rys.2, w
którym R jest atomem wodoru, alkilem o Ci-Ce, a X stanowi atom
wodoru, chlorowiec, metyl lub mstoksyl, zaś n ma wartość 1, 2,
3 lub Fr oznacza grupę metylenohydrazynową wyrażoną wzo
rem przedstawionym na rys.3, gdzie Y1, Y^ mogą być jednakowe
lub różne i oznaczają atom wodoru, alkil lub alkenyl prosty
względnie rozgałęziony, o Ci-Ce, cykloalkil 5 i 6 członowy lub
fenyl podstawiony chlorowcem, grupą metylową, metoksylową
lub kombinacją tych podstawników.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307437

(22)93 0816 6(51) C07D 241/08

(31)92 9217331

(32)92 0814

(33) GB

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

93 0816 PCT/GB93/01734
94 03 03 WO94/04512 PCT Gazette nr 06/94
Xenova Limited, Slough, GB
Collins Mark Anthony David, GB;
Chicarelli-Robinson Maria Ines, BR; Bryans
Justin Stephen, GB; Brocchini Stephen
James, US; Latham Christopher John, GB;
Shaw John Richardson, GB
(54) Związki farmaceutyczne

(57) Wynalazek dotyczy diketopiperazyny o wzorze (A), w
którym każdy z Ri - Rio, które mogą być takie same lub różne,
jest niezależnie wybrany z grupy obejmującej atom wodoru,
grupę Ci-Ce alkilową niepodstawioną lub podstawioną jednym
lub więcej atomami chlorowca, Ci-Cg alkoksylową, Ci-Ce alkiiotio, atom chlorowca, grupę hydroksylową, nitrową, ewentualnie
podstawioną grupę feny Iową, grupę cyianową -CH2OH, -CH2COOH, -C02R f \-NHCOR 11 , -NHSO2R13, -SO2R13, -CON(R11R12),
-SOR13, - S02N(R11R12), -N(R11R12), -0|CH2)n N ( R " ) R 1 2 ) , 0(CH2)nC02R11, -OCOR11, -CHgOCOR,f, -CH2NHCOR1\ CH2NHCOOR13, -CH2SR11, -CH2SCOR11, -CH2S(0)mR13, gdzie
m równe jest 1 lub 2, -CHzNHCOiCH^nCOzR11, -N(R11)COR12,
-NHCOCF3, -NHCO(CHz)nC02R1\ -NHCO(CH2)nOCOR11 i NHCO(CH2)nOR11, gdzie n oznacza zero lub liczbę całkowitą od
1 do 6, każdy z R11 i R12 oznacza niezależnie atom wodoru lub
grupę Ci-Ce alkilową, a R13 oznacza grupę Gi-Ce alkilową albo
też dowolna z par Ri i R2, R2 i R3, R3 i R4 oraz R4 i R5 albo Re i
R7, R7 i Re, Rö i R9 oraz Rg i R10 tworzy wraz z atomami węgla,
do których te grupy są przyłączone, pierścień benzenowy, który
jest ewentualnie podstawiony oraz obejmuje jej farmaceutycz
nie dopuszczalne sole i estry. Związki te są inhibitorami inhibi
tora aktywatora plazminogenu.

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 307438

(22)93 0816 6(51) C07D 241/08

(31) 92 9217331
(86)
(87)
(71)
(72)

(32) 92 08 14

(33) GB

93 0816 PCT/GB93/01735
94 03 03 WO94/04513 PCT Gazette nr 06/94
Xenova Limited, Slough, GB
Collins Mark Anthony David, GB;
Chicarelli-Robinson Maria Ines, BR; Bryans
Justin Stephen, GB; Brocchini Stephen
James, US; Latham Christopher John, GB
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(54) Związki farmaceutyczne
(57) Diketopiperazyna o wzorze (A), w którym każdy z Ru i
Ris, które mogą być takie same lub różne, jest niezależnie
wybrany z grupy obejmującej atom wodoru i grupę Ci-Cs alki
lową, z tym, że co najmniej jedna z grup R u i Ris oznacza grupę
Ci-Ce alkilową, a każdy z R1-R10, które mogą być takie same lub
różne, jest niezależnie wybrany z grupy obejmującej atom wo
doru, grupę Ci-Ce alkilową niepodstawioną lub podstawioną
jednym lub więcej atomami chlorowca, Ci-Ce alkoksylową, CiCe alkilotio, atom chlorowca, grupę hydroksylową, nitrową ewen
tualnie podstawioną grupę fenylową, grupę cyjanową, -CH2OH,
-CH2COOH, - CO2R11, - NHCCfT, - NHSO2R13, -SO2R13, CON(R11 FC% -SOR13, -SO2NP11 R12) ,-N{R11 R 1 \ -0(CH^nN(R11R12),
-0(CH2)nC02R11, -OCOR11, -CH20COR1í, -CH2NHCOR11, CH2NHCOOR13, -CH2SR11, -CH2SCOR11, -CH2S(0)mR13, gdzie
m równe jest 1 lub 2, -CH2NHCO(CH2)nC02R11, -NiR^COR 1 2 ,
-NHCOCF3, -NHCO(CHi)nC02R1\ -NHCO(CH2)nOCOR11 i NHCO(CH2)nOR11, gdzie n oznacza zero lub liczbę całkowitą od
1 do 6, każdy z R11 i R12 oznacza niezależnie atom wodoru lub
grupę Ci-Ce alkilową albo, gdy R11 i R12 przyłączone są do tego
samego atomu azotu, mogą alternatywnie wraz z atomem azotu
tworzyć nasycony 5- lub 6-członowy pierścień heterocykliczny,
a R 13 oznacza grupę Ci-Ce alkilową albo też dowolna z par Ri
i R2, R2 i R3, R3 i R4 oraz R4 i R5 albo Rg i R7, R7 i Re, Ra i R9 oraz
R9 i R10 tworzy wraz z atomami węgla, do których te grupy są
przyłączone, pierścień benzenowy, który jest ewentualnie pod
stawiony, jej farmaceutycznie dopuszczalna sól i ester są modu
latorami wielokrotnej lekooporności.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 305938
(31) 93

(22)941122 6(51) C07D 251/12
A61K 31/53
3488
(32) 93 11 23 (33) CH

(71) CIBA-GEIGYAG,Bazyleja,CH
(72) Birbaum Jean-Luc, CH; Kaschig Jürgen, DE;
Reinehr Dieter, DE; Rembold Manfred, DE;
Schmitter André, FR; Luther Helmu, DE;
Herzog Bernd, DE; Hüglin Dietmar, DE
(54) Hydroksyfenylo-s-triazyna, sposób
otrzymywania hydroksyfenylo-s-triazyny
oraz jej zastosowanie
(57) Opisano hydroksyfenylo- s -triazyny, które zawierają
przynajmniej dwa podstawniki alkoksyfenylowe. Odpowiadają
one wzorowi 1, w którym Ri oznacza wodór, hydroksyl, chloro
wiec, alkil C1-C15, alkoksy C1-C15 lub resztę o wzorze -0-QC(=0)-0R4, R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają wodór lub
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alkoksy C1-C15, R4 oznacza alkil C1-C5 lub Ci-Cs-alkoksy-Ci-Csalkil, a Q oznacza resztę alkilenową C1-C4, pierścienie A, B i C
mogą zawierać dalsze podstawniki, a ponadto związek zawiera
przynajmniej dwie reszty alkoksy C1-C5. Związki te nadają się
jako stabilizatory materiałów włókienniczych, zwłaszcza mate
riałów włókienniczych poliestrowych oraz polimerów organicz
nych. Ponadto nadają się jako środki ochronne przed światłem
słonecznym, w preparatach kosmetycznych.

(29 zastrzeżeń)
Al(21) 305999

(22) 94 1125 6(51) C07D 271/113
C07D 413/10
A61K 31/42
(31) 93 9314151
(32) 93 11 26 (33) FR
(71} SYNTHELABO, Le Plessis-Robinson, FR
(72) Koenig Jean-Jacques, FR; Jegham Samir,
TN; Puech Frédéric, FR; Burnier Philippe,
FR
(54) Nowe pochodne l,3,4-oksadiazol-2(3H)-onu,
sposób wytwarzania nowych pochodnych
l,3,4-oksadiazol-2(3H)-onu i środek
farmaceutyczny

(57) Nowe pochodne 1,3,4-oksadiazol-2(3H)-onu o ogólnym
wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru albo prostołańcuchowy lub rozgałęziony Ci-C4-alkil podstawiony hydroksylem,
fenoksylem, C1-C4 -alkoksylem, grupą Ci-C4-alkilotio, grupą
merkapto, Ci-C^-alkoksy C1-C4 -alkoksylem, grupą di(Ci-C4-alkilo)aminową lub grupą N-(Ci-C4-alkilo)-N-propynyloaminową
albo C3-C4-alkinyl, a R2 oznacza prostołańcuchowy lub rozgałę
ziony Ci-Ce-alkil podstawiony jednym iub większą liczbą atomów
chlorowca i/lub hydroksylem, 1-imidazolilem lub 3-tetrahydropiranylem albotrifluoro-C3-C5-alkenyl, w postaci czystych enancjomerów, mieszanin enancjomerów, miesznin racemicznych, a także
ich addycyjnych soli z farmaceutycznie dopuszczalnymi kwasa
mi, są środkami terapeutycznymi jako inhibitory oksydazy monoaminowej B.
Sposób wytwarzania tych związków polega na tym, że
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Ri ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się działaniu związku o ogólnym wzorze
R2X, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom
chlorowca, grupę mesyloksylową lub grupę tosyloksylową, w
obecności zasady, korzystnie węglanu potasowego lub wodor
ku sodowego, w rozpuszczalniku, korzystnie w acetonřtrylu lub
dimetyloformamidzie lub związek o ogólnym wzorze 3, w którym
R2 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się działaniu związku
o ogólnym wzorze RiX, w którym Ri ma wyżej podane znacze
nie, a X oznacza atom chlorowca, grupę mesyloksylową lub
grupę tosyloksylową, w obecności zasady, korzystnie węglanu
potasowego lub wodorku sodowego, w rozpuszczalniku, korzy
stnie w dimetyloformamidzie.

(10 zastrzeżeń)
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Al (21) 307100 (22)95 0203 6(51) C07D 307/40
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Nowicki Janusz, Góra Józef
(54) Nowe asymetryczne acetale i sposób
wytwarzania nowych asymetrycznych acetali
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe asymetryczne acetale
o wzorze przedstawionym na rysunku, gdzie Ri, R2 = H, CH3,
C2H5 oraz sposób wytwarzania nowych asymetrycznych acetali,
polegający na tym, że pochodne 5-metylofurylopropanoiu pod
daje się reakcji addycji do eteru etylowo-winylowego, w obecności
kwasowych katalizatorów, korzystnie kwasu p-toiuenosurfonowego. Otrzymane związki mają charakter związków zapachowych.

(2 zastrzeżenia)
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Proces prowadzi się w obecności katalizatora miedzio
wo - cynkowego z dodatkiem Al i Mn, o składzie: CuO - 60-70%
wagowych, ZnO - 20-32% wagowych, AÎ2O3 - 0-6% wagowych,
Mn20s - 2-5% wagowych, MnAfeOa 0-5% wagowych, przy czym
proces uwodornienia prowadzi się w fazie gazowej, przy użyciu
wodoru pod ciśnieniem atmosferycznym ewentualnie mieszani
ny wodoru z gazami obojętnymi w ilości do 40% objętościo
wych, w temperaturze 420-48QK, przy obciążeniu aldehydem
furfurylowym 0,1-0,35 kg/l. godz.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 305928

(22)941121 6(51) C07D 487/04
A61K 31/50
(31) 93 4339868
(32) 93 1123 (33) DE

(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Dorsch Dieter, Mederski Werner, Osswald
Mathias, Schelling Pierre, Beier Norbert,
Lues Ingeborg, Minek Klaus-Otto
(54) Nowe pochodne imidazopirydazyny, sposób
ich wytwarzania oraz preparat
farmaceutyczny i sposób jego wytwarzania
Al(21) 307098

(22)95 02 02 6(51) C07D 307/42

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Nowicki Janusz, Góra Józef
(54) Nowe pochodne 5-metyIofuryiopropanoIu i
sposób wytwarzania nowych pochodnych
5-metyIofurylopropanolu
(57) Sposób otrzymywania nowych pochodnych 5-metylofuryiopropanoiu o wzorze przedstawionym na rysunku, gdzie
Ri, R2 oznaczają H, CH3, C2H5, polega na tym, że otrzymane w
reakcji kondensacji, 2-metylofuranu z pochodnymi aldehydu
akrylowego związki redukuje się katalitycznie przy pomocy ga
zowego wodoru na katalizatorach metalicznych Ni, Pt, Pd řtp.
lub wodorkami metali, korzystnie wodorkiem Iřtowoglinowym
lub sodowoborowym. Tak uzyskane alkohole poddaje się re
akcji estryfikacji chlorkiem acetylu, w obecności bezwodnej
pirydyny lub bezwodnikiem kwasu octowego w obecności bez
wodnego octanu sodu.
Otrzymane estry charakteryzują się zapachem owocowo-kwiatowym.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 307097

(22)95 0202 6(51) C07D 307/44

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Nowicki Janusz, Maciejewski Zdzisław,
Swirk Tadeusz
(54) Sposób otrzymywania alkoholu
furfurylowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania al
koholu furfurylowego z aldehydu furfurylowego, poprzez jego
katalityczne uwodornienie.

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych imidazopiryda
zyny oraz ich soli, sposobu wytwarzania tych nowych związków
oraz preparatu farmaceutycznego i sposobu jego wytwarzania
Nowe pochodne oraz ich fizjologicznie dopuszczalne
sole odpowiadają ogólnemu wzorowi 1, w którym R oznacza
grupę o wzorze 10, R oznacza A, alkenyl lub alkinyi o każdora
zowo co najwyżej 6 atomach węgla, C3-C7 -cykloalkilo-CkH2klub Ci-Ce-alkil, gdzie grupa -CH2tnoże być zastąpiona przez
atom O lub S, R2 oznacza H, COOH, COOA, CN, NO2, Nhfc,
NH-COR4, NH-SO2R4 lub 1 H-tetrazolil-5, R3 oznacza grupę CiCio-alkilową, C2-Ce-alkenylową lub C2-C6 -alkinylową, która 1-4
krotnie jest podstawiona przez Ca-Cs-cykloalkil, CN, COOH,
COOA. Ar, Het1, Het2, -CO-R5, -CO-Ar, -CO-Het2, -CO-NR6R7,
-CO-R8, - C ( = N R V A , -(=NR9)-Het2, NO2, NR6R7, -NR11-COR5,
-NR11-COAr, -NR11-COOA, -NR11-S02RŚ, -NR11S02Ar, OR10,
-S(0)m-A, -S-(0)m-Ar, -SO^NH-Het2, -S02-OR11, Hal i/lub 1 H-te
trazolil-5 i w której też grupa-CH? może być zastąpiona przez
atom O lub S albo oznacza niepodstawiony C2-Ce-a!kenyl lub
C2-Ce-alkinyl, każdy z symboli R4 i R5 oznacza Ci-Cs-alkil, w
którym również jeden lub więcej atomów H może być zastąpio
nych przez F, każdy z symboli R6 i R7 oznacza H, A, C2-Ce-alkenyl, C2-Ce-alkinyl, Ar, ArCnH2n- lub Het2, R6 także oznacza
-CH2COOA, -SO2-A lub S02-Ar, R8 i R7 razem też tworzą łańcuch
alkilenowy o 2-5 atomach węgla, który jedno- lub wielokrotnie
może być podstawiony przez karbonylowy tlen, Ar, Het2, -COAr, -COOA, -CO-N(A)2, -CH2OH, -S02-Ar i/lub przez -NH-CO-A
i/aibo przedzielony przez O lub przez -NR12-, R8 oznacza -NHCHR11-COOH, -NH-CHR11COOA, -CH2S(0)m-Ar, -CH2-COOA,
-CnH2n-N02, -CnH2n-NR6R7 lub -CnH2n-NH-COOA, R9 oznacza
H, OH, CN, R13, OR 13 lub OAr, R 10 oznacza H, Ci-Cio-alkil, który
może być podstawiony przez Ar, Het2, COA lub COAr, nadto
oznacza Ar, COA, COAr lub CONR8R7, R11 oznacza H lub A, R12
oznacza H, A, Ar, COOA, Het 2 lub S02Ar, R13 oznacza A,
C2-Ce-alkenyl lub C2-Ce-alkinyl, X wakuje lub oznacza -NH-CQ-,
-CO-NH-, -O-CH(COOH)-, -NH-CH(COOH)-, -NA-CH(COOH)-,
-CH=C(COOH)-, -CH=C(CN)- lub -CH=C(1 H-tetrazolil-5)-, Y
oznacza atom O lub S, A oznacza Ci-Ce -alkii, Ar oznacza
niepodstawioną albo jedno- lub dwupodstawioną przez R5,
OR5 COOH, COOA, CN NOą, NH 2 , NHA, N(A)2, NR11-COR*.
NR11-COAr1, NR^-SCfcR0, NR^-SC^Ar1, Hal lub 1 H-tetrazolil-5
grupę fenylową, Ar1 oznacza niepodstawioną albo jedno- lub
dwupodstawioną przez R5, OR5, COOA lub Hal grupę fenylową,
Het1 oznacza pięcio - lub sześcioczłonowy nasycony rodnik
heterocykliczny o 1-3 atomach-N, -O i/lub -S, który może jedno
krotnie być podstawiony przez karbonylowy tlen lub przez
=NR 9 i/lub którego pierścieniowy(e) atom(y) -N może(gą) być
podstawiony(e) każdorazowo przez A !ub Ar, Het2 oznacza
pięcio- lub sześcioczłonowy rodnik heteroaromatyczny o 1-3
atomach-N, -O i/lub -S, który też może być skondensowany z
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pierścieniem benzenu iub pirydyny i/lub może być jedno- iub
dwukrotnie podstawiony przez A, Hal oznacza F, Cl, Br iub J, k
oznacza liczbę 0 , 1 , 2,3 lub 4, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, a n
oznacza liczbę 1, 2, 3, 4, 5 lub 6.
Te nowe związki oraz ich sole wykazują właściowści
antagonistyczne względem angiotensyny-ll i mogą być stoso
wane m.in. do leczenia nadciśnienia, aldosteronizmu, niewydo
lności serca i podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
oraz zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

(8 zastrzeżeń)

AI(21) 301135

(22) 93 1119

23
6(51) C08G 18/83

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz
(72) Masiulanis Bogumiła, Falkowski Cezariusz
(54) Nowe prepeiimery poii(tiretanoimidowe) i
sposób ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe prepolimery poli(uretanoimidowe) o wzorach ogólnych 6 MO, zawierające nienasy
cone ugrupowania światłoczułe, ulegające polimeryzacji i usieciowaniu, w szczególności pod wpływem światła ultrafioletowego,
przeznaczone do układów elektronicznych o dużym stopniu inte
gracji oraz sposób Ich otrzymywania.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 305862

(22) 94 1116 6(51) C07D 519/00
A61K 31/47
(31) 93 4339134
(32) 93 1116
(33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Petersen Uwe, Schenke Thomas, Böhm
Stefan, Grosser Rolf, Bremm Klaus Dieter,
Endermann Rainer, Metzger Karl Georg
(54) Pochodne kwasu i-(2-fluorocyklo-propylo)-chinolono« i nafïyrydono-karboksyłowego, sposób ich wytwarzania
oraz leki je zawierające

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru, ewentualnie przez grupę hydroksylową
podstawioną grupę Ci-C3-alkilową, grupę Ci-C4-alkoksykarbonylową, ewentualnie przez chlorowiec podstawioną grupę acetylową albo grupę (5-metylo- 2- okso-1,3- dioksol -4-iio) -metylową
R2 oznacza atom wodoru, ewentualnie przez grupę hydroksylo
wą, metoksylową, aminową, metyloaminową lub dimetyloaminową podstawioną grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, grupę
(5-metylo- 2-okso-1,3-dioksol-4-ilo)-metylową, acetoksymetylową albo piwaloiloksymetylową, n oznacza 0 lub 1, X1 oznacza
atom chlorowca albo grupę nitrową, X2 oznacza atom wodoru,
chlorowca, grupę aminową albo metylową, A oznacza N, OH,
C-F, C-CI, C-Br, C-CF3, C-OCHa, C-OCHF2, C-CH3 albo CC=CH oraz ich farmaceutycznie użytecznych wodzianów i soli
addycyjnych z kwasami, jak również soli z metalami alkaliczny
mi, metalami ziem alkalicznych, soli srebrowych i guanidyniowych, takich podstawowych kwasów karboksylowych.
Związki te wykazują działanie antybakteryjne.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 307527

(22)93 0818

6(51) C08G 73/02
A61K 31/785
(31)92 932449
(32)92 08 20
(33) US
(86) 93 08 18 PCT/US93/07647
(87) 94 03 03 WO94/04596 PCT Gazette nr 06/94
(71) E.I.du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, US
(72) Figuly Garret Daniel
(54) Usieciowane poiimeryczne sole amoniowe

(57) Ujawniono nowe usieciowane poiimeryczne sole amo
niowe, w których około 25% lub więcej grup, które łączą atomy
azotu amoniowego stanowią grupy Y, gdzie Y jest grupą n-alkilenową lub grupą n-a!ki!enową podstawioną alkilem, w której
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wspomniana grupa n-alkilenowa ma od 7 do około 20 atomów
węgla, zero do około 75% grup, które łączą atomy azotu amoniowego stanowią grupy Z, gdzie Z jest rodnikiem hydrokarbylenowym zawierającym 2 lub więcej atomów węgla przy czym
wspomniany rodnik hydrokarbyienowy ewentualnie zawiera jed
ną lub więcej spośród następujących grup: grupę hydroksylową
eterową aminową, tioeterową, ketonową i sililową lub pierścienie
heterocykliczne oraz około 25% lub więcej atomów azotu amoniowego stanowią drugorzędowe atomy azotu amoniowego.
Znajdują one zastosowanie jako absorbenty, środki elektroprzewodzące, środki przenoszenia ładunku, środki chelastujące, żywice jonowymienne oraz są przydatne jako sekwestranty kwasów żółciowych, tzn. podane doustnie, polimery te
obniżają poziom cholesterolu we krwi u ssaków.

(32 zastrzeżenia)

Al(21) 301179

(22) 93 11 22

6(51) C08G 73/06

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Proń Adam, Laska Jadwiga, Łapkowski
Mieczysław, Wîochowicz Andrzej
(54) Sposób wytwarzania polimerów
przewodzących prąd elektryczny,
przetwarzalnych termicznie i w roztworze
(57) Sposób wytwarzania polimerów przewodzących prąd
elektryczny, przetwarzalnych termicznie i w roztworze, na dro
dze działania na te polimery estarmi kwasu triprotonowego
polega na tym, że polimery skoniugowane, takie jak polipirol,
pochodne polipirolu N-podstawione lub podstawione w pier
ścieniu, poi'rtiofen, pochodne polKiofenu podstawione w pier
ścieniu w pozycji 3 lub 3 i 4, polianilina, polianilina N-podstawiona lub podstawiona w pierścieniu, poliparafenylenowinylen,
pochodne poliparafenylenowinylenu podstawione w grupie winylenowej lub w pierścieniu, politienylenowinylen, pochodne
politienyłenowinylenu podstawione w grupie winylenowej lub w
pierścieniu, poddaje się protonowaniu lub domieszkowaniu
utleniającemu estrami kwasu fosforowego lub borowego, takimi
jak diestry arylowo-alkilowe oraz ich sole, diestry arylowoalkilowe zawierające co najmniej dwa skondensowane pierścienie
benzenowe, monoestry alifatyczno-aromatyczne, ich mieszani
ny, stosując 0,1-1,0 mola estru na 1 mer polimeru, względnie
takimi jak mieszaniny tych monoestrów i diestrów z triestrami
kwasu fosforowego, alkilowymi, arylowymi, alkilowo-arylowymi, stosując 0,5-1,0 mola diestru lub monoestru oraz 0,1-0,5
mola triestru na 1 mer polimeru.

Al(21) 301053
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(22) 93 1115

6(51) C08L 27/06

(71) ALCORO Centrum Badawczo-Produkcyjne
Sp. z o.o., Opole
(72) Spisak Wojaech, Kossakowski Andrzej,
Idzik Jerzy
(54) Wodorozcieńczalna kompozycja do farby i
emalii
(57) Wodorozcieńczalna kompozycja, która zawiera plasty
fikator, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, do której dodaje się
barwniki, modyfikatory, stabilizatory, antyutleniacze, charakte
ryzuje się tym, że zawiera, na 100 części wagowych masy, od 1
do 90 części wagowych lateksu polichlorku winylu.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301074

(22) 93 1117

6(51) C09B 9/00
G06G7/80
F41G 7/22

(71) Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne, Warszawa
(72) Grzelec Tadeusz
(54) Symulator głowicy samonaprowadzającej

(57) Symulator, zwłaszcza urządzenia do nauki prowadzenia
ognia z przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego za
sięgu ma obiektyw (13), płytkę pomiarową (14) kąta wyprzedze
nia, płytkę pomiarową (15) kąta uchwycenia oraz płytkę (16)
elektroniki.
Płytka pomiarowa (14) wyprzedzenia usytuowana jest
od obiektywu (13) w odległości (di) mniejszej niż ogniskowa
obiektywu (13), natomiast płytka pomiarowa (15) kąta uchwycenia
w odległości (da) takiej, że płytka (15) znajduje się w płaszczyźnie
głównej obrazowej.

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301133 (22) 93 11 19
6(51) C08L 7/00
(71} Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom
(72) Grządziel Marian, Janikowski Jerzy, Gryboś
Waldemar
(54) Mieszanka gumowa do wyrobu elementów o
niskim tłumieniu, wysokim module i
wysokiej przewodności cieplnej
(57) Mieszanka gumowa zawiera w przeliczeniu na 100 czę
ści wagowych kauczuku przyspieszacz z grupy sulfonamidów
w ilości 2,0-4,0 części wagowych, siarkę w ilości 1,0-2,5 części
wagowych, tiuram w ilości 0-0,2 części wagowych, sól dwuwod
ną sześciometyleno-1,6-dwutiosurfonianu dwusodowego w ilo
ści 0,1-2,0 części wagowych, środki przeciwstarzeniowe z grupy
aminowych i pochodnych chinoliny, najkorzystniej N-izopropylo-N-fenyloparafenylenodwuaminę oraz poli-1,2-dwuhydro-2,2,4trzymetylochinolinę w łącznej ilości 1,0-3,0 części wagowych,
tlenek cynku w ilości 80-110 części wagowych oraz stearynę w
iiości 0-2,0 części wagowych. Mieszanka gumowa przeznaczona
jest w szczególności do wyrobu elementów gumowych do amor
tyzatorów przesiewaczy rezonansowych.

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 307559 (22) 93 08 17 6(51) C10G 11/22
(31) 92 9217685

(32) 92 08 20

(33) GB

(86)
(87)
71)
72)

93 08 17 PCT/GB93/01741
94 03 03 WO94/04632 PCT Gazette nr 06/94
BP CHEMICALS LIMITED, London, GB
Astbury Christopher John, Griffiths David
Charles, Reid łan Allan Beattie
(54) Proces produkcji monoolefin
(57) Proces wytwarzania monoolefin, z węglowodorowego
surowca doprowadzanego zawierającego jeden lub więcej węglo
wodorów parafinowych posiadających przynajmniej dwa atomy
węgla, zawiera częściowe spalanie mieszaniny węglowodorowe
go surowca doprowadzanego i gazu zawierającego cząsteczkowy
tlen, w kontakcie w komorze reakcyjnej z katalizatorem zdolnym
do wspierania spalania poza granicą palności przy normalnej
zawartości paliwa w mieszaninie, by wytwarzać ciepło reakcji, przy
czym komora reakcyjna jest dostosowana tak, że przynajmniej
część ciepła reakcji jest przenoszona do doprowadzanego su-
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rowca, a prędkość doprowadzanego surowca jest utrzymywana
na wartości powyżej prędkości spalania doprowadzanej mie
szaniny.

(12 zastrzeżeń)

Al(21) 301165

(22) 93 11 23

6(51) C10K1/00

25

etapie usuwane są wielkocząsteczkowe pochodne furanu i dio
ksanu i związki metali ciężkich na złożu stałym, a w drugim
etapie usuwane są cieczą związki kwaśne. Urządzenie przezna
czone do realizacji powyższego sposobu składa się z pionowej
kolumny (1) umieszczonej wewnątrz dwóch koncentrycznych
pierścieniowych kanałów gazu (5) i (9). Kolumna na górze
posiada dystrybutor (2) kropel cieczy, a u dołu dopływ gazu (11)
i spust odpadu stałego (3).

(7 zastrzeżeń)

(75) Kalinowski Cezariusz, Legionowo;
Romański Tadeusz, Warszawa
(54) Układ instalacji do utylizacji oparów lotnych
palnych substancji
(57) Układ instalacji do utylizacji oparów lotnych palnych
substancji ma za zadanie zassać ulatniające się z instalacji
technologicznej opary oraz systemem rurociągów doprowadzić
do kotła grzewczego i umożliwić bezpieczne spalanie jako
paliwa. Układ wyposażony jest w wentylator wyciągu oparów
(1), klapy zwrotne (3), przepustnicę oparów (4) i przepustnicę
powietrza (5), wentylator podmuchowy (11), przepustnicę (6)
oraz powierzchnie odciążające (12). Sterowanie układem odby
wa się przy pomocy bloku sterowniczego, który w swym obwo
dzie ma przepustnicę (4), wentylatory (8) i (11) oraz czujnik
temperatury (9).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307191 (22)95 02 08 6(51) C10M 169/04
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Gierzyńska-Dolna Monika, Dąbrowski Jan
Ryszard, Walasek Mieczysław
(54) Bezgrafitowy smar do przeróbki plastycznej
metali na gorąco
(57) Bezgrafitowy smar do przeróbki plastycznej metali na
gorąco, zwłaszcza do kucia matrycowego, zawiera w ilościach
wagowych: 2-5% molibdenianu sodu, 2-5% czteroboranu sodu,
3-5% glikolu etylenowego, 2-10% pirofosforanu cynku, 3-10%
polimerów, 3-5% trójetanoloaminy, 2-3% Na-karboksymetylocelulozy, 3-5% szkła wodnego. Resztę, uzupełnienie do 100%,
stanowi woda.
Smar ma postać zawiesiny pirofosforanu cynku w wod
nym roztworze pozostałych komponentów.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307588

(22) 93 08 16

(31)92 4228044

Al(21) 301168 (22)931123
6(51) C10K1/32
(75) Ermich Stefan, Warszawa; Pruszyńska
Elżbieta, Warszawa
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania gazów
ze spalania odpadów
(57) Wynalazek ma zastosowanie przy oczyszczaniu gazów
powstałych przy spaianiu odpadów komunalnych. Sposób po
lega na dwuetapowym oczyszczaniu spalin, gdzie w pierwszym

6(51) CUD 3/12

(32)92 08 24

(33) DE

(86) 93 0816 PCT/EP93/02171
(87) 94 03 03 WO94/04650 PCT Gazette nr 06/94
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Dusseldorf, DE
(72) Kottwitz Beatrix, Upadek Horst
(54) Wypełniacz aktywny do środka piorącego
(57) Środki piorące i czyszczące, zwłaszcza środki piorące
do tekstyliów, które zawierają kombinacje wypełniaczy aktyw
nych złożone z wypełniaczy aktywnych, jak zeolitu i/albo krysta
licznego (ych) krzemianu (ów) warstwowego (ych) o wzorze
ogólnym NaMSix02s+i yHzO, przy czym M oznacza sód albo
wodór, x oznacza liczbę 1,9 do 4, zaś y oznacza liczbę 0 do 20
i jako czynnika kompleksotwórczego, kwasów polihydroksydikarboksyiowych lub soii kwasów polihydroksydikarboksylowych
o 4 do 6 atomach węgla i co najmniej 2 grupach hydroksylowych
w cząsteczce albo mieszanin rfożonych z tych kwasów i/albo soii,
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przy czym stosunek wagowy wypełniaczy aktywnych do kwasu
polihydroksydikarbcksylowego lub sou kwasu polihydroksydikarboksylowego albo mieszanin złożonych z tych kwasów i/albo
soli wynosi 30:1 do 1:1, wykazują lepszą zdolność wtórnego
prania niż analogiczne środki, które zamiastkwasowpoîihydroksydikarboksyiowych lub soli kwasów poiiftydrdisydikarbcksykw/ch zawie
rają kwasy poiihydroksyirikarboksylowe lub sole kwasów polihydrcwsyińkarboksyłowych, jak kwascytrynowy albo cytrynian Korzystne środki
zawierają do 15% wagowych węgalnu sodu i/albo potasu, są
wolne od fosfonianów, (ko)-polimerycznych polikarboksylanów
i kwasu cytrynowego lub cytrynianu.

(17 zastrzeżeń)

Al{21) 307589

(22) 93 08 16

(31) 92 4228043

6(51) CUD 3/12

(32)9208 24

(33) DE

(86) 93 0816 PCT/EP93/02172
(87) 94 03 03 WO94/04649 PCT Gazette nr 06/94
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Dusseldorf, DE
(72) Kottwitz Beatrix, Upadek Horst
(54) Wypełniacz aktywny do środka piorącego
(57) Środki piorące i czyszczące, zwłaszcza środki piorące
do tekstyliów, które zawierają kombinacje wypełniaczy aktyw
nych złożone z wypełniaczy aktywnych, jak zeolitu i/albo krysta
licznego (nych) krzemianu (ów) warstwowego (wych) o wzorze
ogólnym NaMSkOac+i -yr^O, przy czym M oznacza sód albo
wodór, x oznacza liczbę 1,9 do 4, zaś y oznacza liczbę 0 do 20
i jako czynnika kompleksotwórczego, kwasów polihydroksymonokarboksylowych lub soli kwasów polihydroksymonokarbo
ksylowych o 4 do 6 atomach węgla, ewentualnie grupie ketonowej
i co najmniej 3 grupach hydroksylowych w cząsteczce albo miesza
nin złożonych z tych kwasów i/aibo soli, przy czym stosunek wagowy
wypełniaczy aktywnych do kwasu polihydroksymonokarboksyiowego lub soli kwasu poiihydroksymonokarboksylowego albo miesza
nin złożonych złych kwasów i/albo soli wynosi 30:1 do 1:1, wykazują
lepszą zdolność wtórnego prania niż analogiczne środki, które za
miast kwasów polihydroksymonokarboksylowych lub soli kwasów
polihydroksymonokarboksylowych zawierają kwasy polihydroksytrikarboksylowe lub sole kwasów poiihydroksytrikarboksylowych,
jak kwas cytrynowy albo cytrynian. Korzystne środki zawierają do
15% wagowych węglanu sodu i/albo potasu, są wolne od fosfonia
nów, (ko)połimerycznych polikarboksylanów i kwasu cytrynowego
lub cytrynianu.

(18 zastrzeżeń)

(31) 92 4081
(32) 92 0814
(33) AU
93 89372
0807 93
US
(71) Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation, Campbell, AU;
Pacific Seeds PtyXtd,, Toowoomba, AU
(72) Christian Peter Daniel, GB; Gordon Karl
Heinrich Julius, AU; Hanzlík Terry Nelson,
US
(54) Wirusy owadzie i ich zastosowanie do
ochrony roślin
(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. wyizolowany, mały
RNA wirus zdolny do zakażania owadów, zwłaszcza należących
do gatunku Heliothis, określa sekwencje nukleotydowe i kodo
wane przez nie białka. Wirus ten może być zastosowany do
zwalczania owadów atakujących rośliny.

(54 zastrzeżenia)

Al(21) 307505

(22) 93 07 28

(31) 92 92202525

(22)931116

6(51) C12G 3/00

(7n HORTAQUA Spółka Akcyjna, Kraków
(72) Brodowska Marta, Brodowski Adam
(54) Napój alkoholowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest niskoalkoholowy napój,
przeznaczony zwłaszcza do spożywania na gorąco. Napój alko
holowy stanowi mieszanina piwa oraz miodu pitnego, korzystnie
mieszanina około trzech części piwa jasnego o zawartości ekstra
ktu około 12,5° Big i 5,6% alkoholu oraz jednej części miodu
pitnego o zawartości 11-14% alkoholu, z ewentualnym dodatkiem
takich przypraw korzennych jak goździki, cynamon, imbir.
(3 zastrzeżenia)

Al(21) 307474

(22)93 0813

6(51) C12N 7/00
C12N 15/40
C12P 21/08

(86) 93 0813 PCT/AU93/00411
(87) 94 03 03 WO94/04660 PCT Gazette nr 06/94

6(51) C12N15/31
C12P 21/02
A61K 39/10
(32) 92 08 18
(33) EP

(86) 93 07 28 PCT/NL93/00161
(87) 9403 03 WO94/04683 PCT Gazette nr 06/94
(71) DUPHAR INTERNATIONAL
RESEARCH B.V., Weesp, NL
(72) Savelkoul Paul H.M., Gaastra Willem
(54) Szczepionka przeciwko BORDETELLA
BRONCHISEPTICA
(57) Wynalazek dotyczy szczepionki do zwalczania zakaże
nia wywołanego przez B. bronchiseptica u podatnych zwierząt
(jak psy lub świnie), zawierającej białko lub polipeptydy typowe
dla białka fimbrii B. bronchiseptica lub zawierającej rekombinowane polinukleotydy posiadające jako swoją część polinukleotyd kodujący wspomniane białko lub polipeptyd.

(7 zastrzeżeń)

Al(21) 305908

(22)941118

(31)93 4339591
Al(21) 301062
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6(51) C22B 7/02

(32)931120

(33) DE

(71) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft,
Frankfurt nad Menem, DE
(72) Lommert Hermann, Samant Gurudas,
Schlebusch Detley, Fischer Karl-Heinz
(54) Sposób przeróbki materiałów zawierających
cynk, ołów i tlenki żelaza
(57) Przeróbkę materiałów z przemysłu hutniczego, zawiera
jących cynk, ołów i tlenki żelaza, przeprowadza się metodą
przewałową w piecu obrotowym. Mieszaninę tych materiałów z
pasywnym materiałem zawierającym węgiel ładuje się do pieca
obrotowego i poddaje obróbce termicznej w warunkach redu
kcji. W strefie zamykania pieca obrotowego, gorące powietrze
o temperaturze 500 do 1000°C wydmuchuje się na wsad, przy
czym w strefie zamykania nastawia się temperaturę wsadu 1200
do 1500°C i ciśnienie cząsteczkowe tlenu ZnO redukuje się w
znacznym stopniu przez metaliczne żelazo, znajdujące się we
wsadzie, a jednocześnie metaliczne żelazo w znacznym stopniu
powtórnie się utlenia. Temperatura i skład gazu odlotowego
nastawia się tak, że możliwe jest autotermiczne dopalanie poza
piecem obrotowym przez dodanie powietrza. Dopalony gaz
odlotowy schładza się i oczyszcza.
(4 zastrzeżenia)
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(22) 94 11 22

6(51) C25B 1/00

(31)93 1446
(32)931122
(33) CL
(71) SOCIEDADdeDESARROLLOMINERO
LÎMITADA SODEMI LTD A, Santiago, CL
(72) Tschischow Nikolaus, Sepulveda Hector
(54) Sposób elektrochemicznego rozpuszczania
rudy zawierającej siarkę Ulub wzbogaconej
minerałami
(57) Metoda elektrochemicznego rozpuszczania rudy zawie
rającej siarkę i/lub wzbogaconej matalami polega na zastoso
waniu rozpuszczania i elektrolitycznego pozyskiwania metali
korzystnie na metalowych arkuszach katodowych elektrolizerów, przy cyklicznym wykorzystywaniu reagentów ługujących,
regenerowanych w trakcie procesu i wielokrotnie wprowadza
nych do obiegu. Elektrolizery osadowe (II) elektrolitycznie pozy
skiwanych metali, z rozpuszczalną lub nierozpuszczalną anodą
oraz elektrolizery regeneracyjne (lii) elektrolitu ługującego, z
rozpuszczalną anodą, są wyposażone w membrany (M) wymia
ny jonów, oddzielające komory katodowe od anodowych, gdy
brak polaryzacji.
Schemat przebiegu procesu technologicznego pozy
skiwania metali (Mi, M2, M3, M4) z koncentratu rudy poiimetalicznej uwidocznia także możliwość ekstrakcji elektrolitu ługują
cego, kiedy potencjał redukcji określonych jego składników jest
większy niż potencjał redukcji pozyskiwanego metalu.
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W rezultacie otrzymuje się wzbogacony roztwór (SE5)
zasilający katolftelektrolizera osadowego oraz rafinat (RF) doprowadzany do elektroilzera regeneracyjnego.

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 301200

(22) 93 11 25

6(51) C30B 15/00

(71) Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych, Warszawa
(72) Gałązka Zbigniew, Zator Wacław
(54) Urządzenie do monokrysializacji metodą
Czochralskiego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do monokrystalizacji metodą Czochralskiego, stosowane zwłaszcza w pro
cesach monokrysializacji materiałów tlenkowych, wymagających
zastosowania określonych gradientów temperaturowych.
Urządzenie ma obudowę ceramiczną (1) z systemem
grzejnym (12) i z rozłącznie umieszczoną na niej pokrywą (2),
współosiowo umieszczony rozłącznie w obudowie (1) tygiel (8) z
topionym materiałem wsadowym (9) oraz przechodzącą wzdłuż
osi przez centrycznie usytuowany w pokrywie (2) obudowy (1)
otwór pionową rurkę ceramiczną (3), sprzężoną z obrotowym
układem mechanicznym wyciągania, do której poprzez uchwyt
(7) zamocowany jest zarodek monokryształu (10). Na zewnątrz
tygla (8), nad zarodkiem monokryształu (10), na uchwycie (7)
zarodka (10) lub na rurce ceramicznej (3) w jego pobliżu, ma
zamocowany poziomo rozłącznie pierścień dynamiczny (11) o
średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy wewnętrznej obu
dowy (1).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
Al(21) 301223

(22) 93 11 26

6(51) D01D 1/04

(71) OY SCANWOVEN AB, Kankaanpaa, FI
(72) Nieminen Jorma
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
materiały włóknistego
(57) Sposób polega na tym, że do kształtowania maty z
włókien podstawowych na przenoszącym pomoście kształtują-

cym (1) stosuje się strumień (A) czynnika gazowego, a matę
spaja się za pomocą spajalnych termicznie włókien spoiwa, na
przykład termoplastycznych, skręconych z włóknami podstawo
wymi tak, że po poddaniu ich działaniu ciepła przechodzą w stan
lepki, przy czym włókna spoiwa łączą w macie między sobą
włókna podstawowe.
Spajaîne termicznie włókna spoiwa, skręcone z włókna
mi podstawowymi, poddawane są nagrzewaniu powodującemu
przechodzenie Ich w stan lepki już w strumieniu (A) przenoszą-
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Al(21) 307562

cym włókna na pomost kształtujący (1), przez ustawienie odpo
wiednio wysokiej temperatury. Wynalazek obejmuje także urzą
dzenie do wytwarzania materiału włóknistego.

(22) 93 08 13

(31) 92 4227864

(14 zastrzeżeń)

6(51) D06P 3/08

(32) 92 08 22

(33) DE

(86) 93 08 13 PCT/EP93/02160
(87) 9403 03 WO94/04124PCT Gazette nr 06/94
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Düsseldorf, DE
(72) Matzik Iduna, Höffkes Horst, Hollenberg
Detlef, Müller Reinhard, Ehlert Manuela,
Schramm Christa
(54) Środki do barwienia włókien zawierających
keratynę
(57) Przedmiotem wynalazku są środki do barwienia włókien
zawierających keratynę, zwłaszcza ludzkich włosów, na bazie
barwników oksydacyjnych, które zawierają C12-C16 - alkiloglikozyd i szczególnie korzystnie, dodatkowo amfoteryczny albo o
jonach obojnaczych polimer.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 307440

(22) 93 08 13

(31)92 4226954
93 4324487

6(51) D03D 1/02

(32)92 0814
2107 93

(33) DE
DE

(86) 93 08 13 PCT/EP93/02161
(87) 94 03 03 WO94/04734 PCT Gazette nr 06/94
(75) Berger Johann, Alfdorf, DE
(54) Tekstylny wyrób w postaci bryły wewnątrz
pustej i sposób jego wytwarzania
(57) Wytwarzany jest wyrób tekstylny w postaci bryły we
wnątrz pustej, za pomocą tkania tkaniny czterowarstwowej lub
sześciowarstwowej. Poszczególne warstwy (14, 15,17, 18, 26)
poza środkowymi użytkowymi obszarami, przechodzą na zew
nątrz we wspólne warstwy (20, 21). Po obcięciu zewnętrznych
obszarów brzegowych warstw wspólnych, bryłę przewraca się
na drugą stronę.

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 307585 (22) 93 08 18 6(51) D21C11/04
(31)92 9202419
(32)92 08 24
(33) SE
(86) 93 08 18 PCT/SE93/00688
(87) 94 03 03 WO94/04747 PCT Gazette nr 06/94
(71) EKA NOBEL AB, Bohus, SE
(72) Lindberg Hans, Sundblad Birgitta
(54) Sposób redukcji zawartości chlorków w
substancjach chemicznych stosowanych do
produkcji celulozy
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyjazny dla środowiska
sposób redukcji zawartości chlorków w substancjach chemicz
nych stosowanych do produkcji celulozy.
Sposób ten przeznaczony jest w szczególności do re
dukcji chlorków w substancjach, które zawierają również siarkę
i metale alkaliczne. Realizacja sposobu opiera się na wykorzy
staniu systemu regeneracji, w którym powstały w kotle regene
racyjnym pył, zbierany jest przez odpylacz (filtr), następnie pył
rozpuszcza się w wodzie, a uzyskany roztwór podlega elektroli
zie, w celu wytworzenia chloru lub kwasu chlorowodorowego w
anolicie. Ze względu na to, że pył powstały w kotle zawiera
zwykle duże ilości siarczanu sodu, w wyniku elektrolizy wytwa
rza się również kwas siarkowy i wodorotlenek sodu. W celu
zredukowania zawartości zanieczyszczeń w roztworze przed
jego elektrolizą, wskaźnik pH roztworu korygowany jest do
wartości 10, co w konsekwencji wywołuje wytrącenie się nie
organicznych substancji w roztworze. Substancje te po wytrące
niu oddzielane są od roztworu wraz z substancjami, które nie
rozpuściły się lub uległy flokulacji.

(10 zastrzeżeń)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Al(21) 305883

(22) 94 1117

(31)93 9317723

6(51) E01B 7/00

(32)931119

(71) Enzesfeld-Caro Metallwerke
Aktiengesellschaft, Enzesfeld, AT
(72) Fodor Andreas

(33) DE

(54) Zwrotnica do torów kolejowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przemieszczania iglic
zwrotnicy do torów w położenie robocze za pomocą elementów
tocznych, przy czym ustawienie rolek (1) uzyskiwane będzie w
sposób dokładny i trwały przy niewielkim nakładzie pracy. Zwrot
nica według wynalazku ma końce wałka (12) rolki (1) obsadzone
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z możliwością regulacji w kierunku pionowym w uchwytach, z
których przynajmniej jeden jest utrzymywany wzdłuż opornicy
pośrednio lub bezpośrednio przy pomocy co najmniej jednego
elementu dystansowego.

(16 zastrzeżeń)
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(54) Układ okładzinowych płyt ściennych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ okładzinowych płyt
ściennych, które można zamocować na dwóch prowadnicach
(1), przebiegających pionowo wzdłuż krawędzi płyty ściennej
(5) i który charakteryzuje się tym, że płyta przystosowana jest do
zaciśnięcia przez prowadnice na zasadzie dopasowania do
oszalowania. W efekcie takiego postępowania, nie trzeba wyko
nywać żadnego zespołu mocującego, który dociskałby bezpo
średnio samą płytę ścienną tak, że unika się uszkodzenia samej
płyty ściennej, a płyty razem z prowadnicami można wykorzy
stać powtórnie. Można nawet dokonać wykończenia płyt przed
ich zestawieniem. Według przykładowego wykonania, zespoły
dociskowe ukształtowane są przynajmniej na pierwszej krawę
dzi płyty ściennej (5) za pomocą występów umieszczonych na
prowadnicy, przy czym rowek na prowadnicę przebiega czę
ściowo pomiędzy występem, a płytą ścienną.

(16 zastrzeżeń)
Al(21) 307561

(22) 93 08 25

(31) 92 9218237

6(51) E02F 5/10

(32) 92 08 27

(33) GB

(86) 93 08 25 PCT/GB93/01811
(87) 94 0317 WO94/05864 PCT Gazette nr 07/94
(71) J.MASTENBROEK and COMPANY
LIMITED, Boston, GB
(72) GeelhoedJack
(54) Maszyny do kopania i układania rurociągów
(57) Maszyna do układania rurociągu zawiera pojazd prze
wożący koparkę do kopania rowów, za którą podąża przemiesz
czająca się w rowie skrzynia układająca rurociąg (10). Odcinki
rur są przechowywane w skrzyni układającej rurociąg jeden nad
drugim i najniższy odcinek rury jest okresowo uwalniany za
pomocą ruchu prętów (48, 50) na dno skrzyni układającej ruro
ciąg i jest wpychany przez siłownik (6) w otwór wyjściowy
ostatniego ułożonego odcinka.

(7 zastrzeżeń)

Al(21) 307586

(22)94 0617

(31)93 4320740
93 4343859

6(51) E04C 2/08

(32)93 06 23
2212 93

(33) DE
DE

(86) 940617 PCT/DE94/00692
(87) 95 0105 WO95/00725 PCT Gazette nr 02/95
(71) JOS L.MEYER GMBH & CO., Papenburg,
DE
(72) Sterflinger Fritz, Möhlenkamp Hans
(54) Element płytowy
(57) W elemencie (4) płytowym, zwłaszcza ze stali, składają
cym się z dwóch równoległych blach (1,2) zewnętrznych, które

Al(21) 307435 (22) 93 03 11
6(51) E04B 2/78
(31) 92 9201455
(32)92 0814
(33) NL
92 9202034
231192
NL
93 9300141
25 0193
NL
(86)
(87)
(71)
(72)

93 03 11 PCT/NL93/00057
9403 03 WO94/04770 PCT Gazette nr 06/94
FLEX DEVELOPMENT B.V., Delft, NL
Boomsma Haraien
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są połączone na stałe ze sobą za pomocą blach (3) żebrowych,
zespalanych z blachami zewnętrznymi, każda blacha żebrowa
jest pasmem, którego krawędzie wzdłużne przylegają do powie
rzchni wewnętrznej blachy zewnętrznej. Połączenie jest utwo
rzone przez spaw, zwłaszcza spaw laserowy, który przez blachę
zewnętrzną sięga do przylegającej do niej krawędzi wzdłużnej
pasma blachy żebrowej.
Blachy zewnętrzne są przycięte prostokątnie, a pasma
blachy żebrowej są osadzone pośrednio, przebiegając równo
legle do dłuższych boków prostokąta blachy zewnętrznej.
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poniżej wspierającej ją płyty przyporowej (12) miała gwint śru
bowy (8) umożliwiający połączenie z rurą środkową (3).

(4 zastrzeżenia)

(18 zastrzeżeń)

Al(21) 307573

(22) 93 08 27

(31) 92 9211551
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) E04D 13/14

(32)92 08 27

(33) DE

93 08 27 PCT/EP93/02319
94 03 17 WO94/05876 PCX Gazette nr 07/94
Klöber Johannes, Ennepetal, DE
Craemer Klaus, Klöber Johannes
Wywietrznik dachowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest wywietrznik dachowy z
wystającą nad powierzchnię metalowej płyty pokrycia dachowe
go (1) kopułą (9) i ze wspierającą się na niej za pośrednictwem
kołpaka (19) rurą wentylacyjną (7). Celem osiągnięcia rozwiąza
nia korzystnego w szczególności z punktu widzenia użytkowa
nia urządzenia wynalazek proponuje, żeby wykonaną z tworzy
wa sztucznego kopułę (9), na której wspiera się wykonana
również z tworzywa sztucznego rura wentylacyjna (7), osadzić
na obrzeżu (8) otworu (L) wyciętego w płycie pokrycia dacho
wego (1).
(12 zastrzeżeń)

Al(21) 301139 (22) 93 11 22 6(51) E04F11/02
(75) Szymański Wojciech, Tczew; Ernst
Benedykt, Tczew
(54) Schody modułowe
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji lekkich scho
dów o samonośnej konstrukcji nośnej.
Schody charakteryzują się tym, że konstrukcję nośną
stanowi zestaw połączonych ze sobą rozłącznie elementów
nośnych, z których każdy zawiera korpus (1) o cienkościennej
jednorodnej przestrzennej budowie ukształtowanej w postaci
równoległych do siebie, łącznikowej tulei (2) i osadczej tuiei (3)
połączonych cylindrycznym ramieniem (4). Łącznikowa tuleja
(2) ma w części górnej gwintowaną końcówkę (5) osadzoną w
przelotowym otworze (6) przyległej górnej osadczej tuiei (3), do
której sztywno jest zamocowana połączeniem gwintowym na
krętką (7).

Al(21) 307476

(22)93 06 26 6(51) E04D 13/143

(31) 92 9212579

(32)92 0918

(33) DE

(86) 96 06 26 PCT/EP93/01662
(87) 94 03 31 WO94/06980 PCT Gazette nr 08/94
(75) Klober Johannes, Ennepetal, DE
(54) Przepust w dachu płaskim
(57) Przedmiotem wynalazku jest ukształtowany jako wywie
trznik (L) (lub temu podobny) przepust w dachu płaskim z
rurową częścią dolną (2), która ma płytę wsporczą (6), której
przyporządkowano płytę przyporową (12). Celem uzyskania
korzystnego, w szczególności z punktu widzenia eksploatacji,
rozwiązania wynalazek proponuje, aby rurowa część górna (1)
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Gsadcza tuleja (3) od góry zakończona jest wsporniko
wą płytą (8) stopnia (10) schodów, a od dołu ma przelotowy
otwór (6) pod gwintowaną końcówkę (5) przyległej dolnej łącz
nikowej tulel (2), z którą połączona jest sztywno poprzez nakręt
kę (7). Skrajny dolny korpus (1) połączony jest z poziomą nośną
płytą schodów, zaś skrajny górny korpus (I) połączony jest z
pionową mocującą płytą. Do bocznych powierzchni stopni (10)
schodów zamocowane są dwupunkîowo brzegowe pionowe
segmenty barierki podparte środkowym pionowym segmentem.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301183 (22) 93 11 24 6(51) E04F11/18
(75) Dobrzyński Marek, Warszawa
(54) Łącznik balustrady
(57) Łącznik balustrady składa się z elementu oporowego (1 )
z podłużnym wycięciem (2), zamocowanego do czołowej części
pierwszego odcinka balustrady (3), z wkrętu osadzonego w
czołowej części drugiego odcinka balustrady (5), naprzeciw
podłużnego wycięcia (2) oraz z zagłębienia (6) w czołowej
części pierwszego odcinka balustrady (3), usytuowanego pod
podłużnym wycięciem (2), przy? czym szerokość podłużnego
wycięcia (2) jest większa od średnicy trzonu wkrętu (4) i mniejsza
od średnicy łba wkrętu (4) a wymiary zagłębienia (6) są większe
od wymiarów łba wkrętu (4) oraz łeb wkrętu (4) wystaje ponad
powierzchnię czołową drugiego odcinka balustrady (5) o gru
bość elementu oporowego (1).
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Sprzęgło ma wybranie na kołek (19) wystający z korpu
su tulei (10). Trzpień jest sprzężony z bębnem na klucz poprzez
sworzeń. Sprzęgło i tuleja z kółkiem zębatym (10) z pokrywą jest
pod działaniem sprężyn rozdzielonych rurką dystansową. Tule
ja (10) z pokrętfem (9) jest łożyskowana w otworze z kołnierzem
(28).

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 301126

(22) 93 1118

6(51) E05B 55/12

(75) Gawerski Ryszard, Gdańsk
(54) Zamek do kasy pancernej
(57) Zamek do kasy pancernej jest stosowany w urządze
niach do mechanicznego zabezpieczania mienia.
Zamek charakteryzuje stę tym, że zewnętrzna powierzch
nia obrotowa (23) obrotnicy (13), utworzona przez obrótwzględem
osi (22), tworzącej o dowolnym profilu, ma na wysokości zapadek
(10, 11) i względem osi (22) co najmniej dwa zróżnicowane
promienie (ri i rs).

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301171 (22) 93 11 22
(75) Juryk Roman, Kraków
(54) Ogranicznik do okien
Al(21) 301181

(22) 93 11 24

6(51) E05B 17/04

(75) Związek Andrzej, Warszawa
(54) Zamek bębenkowy z mechanizmem
przesuwu rygla
(57) Zamek charakteryzuje się tym, że tuleja z kołem zęba
tym (10) zazębiona jest z zębatką (8). Zębatka jest połączona z
belką (30). Z jednego końca tulei (10) na wielowypust nasadzo
ne jest pokrętio (9) będące łożyskiem w korpusie (11). W tulei z
kołem zębatym (10) są dwa otwory, przez które kontruje się
sprzęgło kontrami (24).

6(51) E05C 3/04

(57) Ogranicznik charakteryzuje się tym, że z jednej strony
tulei (1) znajduje się śrubowy element zaciskający (4), który
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zaciska tuleję ściskającą (3) wokół wysięgnika (2) zakończone
go uchywtem mocującym (5). Z drugiej strony tulei (1) zamoco
wane jest ramię (6) połączone z ramieniem mocującym (7).

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 307504
(31)92

1038

(22) 93 08 18

6(51) E05C 3/16

(32)92 08 20

(33) DK

(86) 93 0818 PCT/DK93/00270
(87) 94 03 03 WO94/04782 PCT Gazette nr 06/94
(71) V.KANNRASMUSSENINDUSTRIA/S,
Soborg, DK
(72) Nielsen Ełgard, Kristensen Jens
(54) Blokada zatrzaskowa
(57) Blokada zatrzaskowa służy w szczególności do zamy
kania okien, drzwi lub tym podobnych. Zawiera człon podsta
wowy (10), zaczep (5) mający część wystającą (6) dla łączenia
z płytką gniazdkową (4) i przystosowany do przemieszczania z
położenia zamknięcia przeciw sile sprężystej oraz zespół uru
chamiający (12) do przemieszczania zaczepu (5) do cofniętego
położenia otwarcia, przy czym zaczep (5) jest również umiesz
czony przegubowo względem członu podstawowego (10) wokół
osi poprzecznej do kierunku przemieszczania, położenie otwar
cia stanowi położenie przekręcone wokół tej osi, a ponadto
zastosowany jest człon sprężysty (19) dla przytrzymywania za
czepu w położeniu nieprzekręconym, równoległym do położe
nia zamknięcia. Zaczep (5) i człon podstawowy (10), tworzą
przeciwległe człony w mechanizmie czterojarzmowym, przy czym
zaczep (5) jest zamocowany zawiasowo za pomocą pierwszego
zawiasu (7) przy końcu zawierającym wystającą część (6) do
jarzma (8), które z kolei za pomocą drugiego zawiasu (9) jest
zamocowane zawiasowo do członu podstawowego (10), przy
czym zaczep (5) jest zamocowany swym drugim końcem za
pomocą trzeciego zawiasu (11) do zespołu uruchamiającego
(12), który z kolei za pomocą czwartego zawiasu (13) jest zamo
cowany zawiasowo do członu podstawowego (10).

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 305970

(22) 94 11 24

(31) 93 4340302

6(51) E06B 3/68

(32) 93 1126

(33) DE

(71) Julius & August Erbslöh GmbH & Co.,
Velbert, DE
(72) GroschKarl
(54) Skrzyżowanie ramiaków wewnętrznych okna

Al(21) 301233 (22) 93 11 26
6(51) E06B 3/64
(71) STOLBUD Zakłady Stolarki Budowlanej,
Włoszczowa
(72) Skwarek Jan, Staniaszek Antoni, Spurek
Józef
(54) Okno zespolone
(57) Okno zespolone w ramiakach (1) skrzydła wewnętrzne
go i w ramiakach (2) skrzydła zewnętrznego ma wyfrezowane
kanały wrębowe (3), w które wchodzi dwoma wpustami (4.2)
tworzywowa listwa przyszybowa (4) dociskająca szybę do przyigi szybowej (5) elastyczną wargą (4.1).

(2 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek dotyczy skrzyżowania ramiaków wewnętrz
nych okna, zwłaszcza dla izolacyjnych szyb okiennych, składa
jącego się z krzyżujących się kształtowników drążonych.
Kształtowniki drążone, w obszarze skrzyżowania połą
czone są ze sobą za pomocą elementu łączącego wchodzącego
w te wydrążone kształtowniki, przy czym każde skrzyżowanie
składa się z ramiaka ciągłego i dwóch dołączonych do niego z
boków ramiaków poprzecznych. Ramiaki poprzeczne umoco
wane są do ramiaka ciągłego za pomocą elementu łączącego
w ten sposób, że element łączący przechodzi przez ramiak
ciągły i wystaje po jego obu stronach wchodząc wystającymi
końcami w oba ramiaki poprzeczne. Ramiak ciągły (11) ma
prostokątny przekrój poprzeczny, przy czym dwa przeciwległe
jego boki (17, 18) posiadają wypusty (21, 22) wystające poza
żebra (19,20) łączące te boki.
Ramiak ciągły (11) w obszarze tych żeber ma przelotowy
otwór dla elementu łączącego. Ramiaki poprzeczne (12,13) mają
prostokątny przekrój poprzeczny, przy czym odstęp dwóch prze
ciwległych boków odpowiadaw przybliżeniu odstępowi pomiędzy
oboma wypustami (21,22) ramiaka ciągłego (11). W pustej prze

33

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11 (559) 1995

strženi ramiaków znajdują się żebra zaciskowe (29) dla elemen
tu łączącego.

(9 zastrzeżeń)

Rama ta zawiera wybraną liczbę poziomych ramiaków i piono
wych słupków, które określają otwory w oknie.
W każdym otworze okna umieszczona jest rama zespołu
okiennego wsparta przez ramę i elektrycznie połączona z nią.
W każdym otworze okna umieszczona jest para usytuo
wanych w odstępie od siebie ciągłych ekranów radiowych (30,
32), które są wsparte przez ramę zespołu okiennego.
Każdy ekran jest wykonany z elektrycznie przewodzą
cego materiału siatkowego i jest mechanicznie i elektrycznie
połączony z ramą zespołu okiennego zapewniając przez to
ciągły styk elektryczny z ekranującą obudową.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 301070

(22) 93 1115

6(51) E06B 7/088

(75) Mieżyński Andrzej, Suchy Las
(54) Urządzenie chroniące przed owadami
(57) Urządzenie zawiera dwie prowadnice (1), z osadzonymi
na ich górnych końcach gniazdami (2). W gniazdach (2) osa
dzony jest obrotowo wałek (3).
Wewnątrz wałka (3) na osi (8) usytuowana jest sprężyna
(4). Jeden koniec gęstej siatki (5) przytwierdzony jest do wałka
(3), natomiast drugi koniec gęstej siatki (5) zaopatrzony jest w
poziomą listwę (6), której końce usytuowane są przesuwnie w
szczelinach prowadnicy (1).

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301090

(22) 93 1117

6(51) E21C 39/00

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Zakolski Roman, Bromek Tadeusz, Rogoż
Marek
(54) Sposób oznaczania przepuszczalności i
porowatości pokładu węgla

Al(21) 305841
(31) 93

(22) 94 1114

158635

6(51) E06B 9/24

(32) 931126

(33) US

(71) THE CURRAN COMPANY, Glendale
Heights, US
(72) Weibler Joseph C.
(54) Ściana okienna do ekranującej obudowy
(57) Ściana okienna (10) zawiera ramę, której obwód jest
umieszczony w otworze okiennym ekranującej obudowy (12) w
elektrycznie przewodzącym sprzężeniu z ekranującą obudową.

(57) Sposób polega na wierceniu otworu iniekcyjnego i kil
ku, korzystnie trzech, otworów obserwacyjnych z przodku lub
ociosu wyrobiska górniczego wykonanego w badanym pokła
dzie.
Wspomniane otwory wierci się na głębokość przekra
czającą głębokość strefy odprężenia badanego pokładu, a na
stępnie izoluje się końcowy odcinek otworu iniekcyjnego i wtła
cza do niego ciecz, kontrolując ciśnienie i wydatek wtłaczania
oraz określa się czasy od rozpoczęcia wtłaczania do pojawienia
się cieczy w poszczególnych otworach obserwacyjnych.
Wyniki badania interpretuje się za pomocą metod obli
czeniowych hydrauliki podziemnej.
(2 zastrzeżenia)
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(22) 94 07 09

(31) 93 4323462

6(51) E21D 15/51

(32)93 0714

(33) DE

(86) 94 07 09 PCT/DE94/00792
(87) 95 0126 WO95/02748 PCT Gazette nr 05/95
(71) Richard Voss Grubenausbau GmbH,
Schwerte, DE
(72) Voss Richard
(54) Stojak obudowy ze stanowiącym integralną
jego część zaworem redukcyjnym ciśnienia i
rurami łączonymi na elementy drutowe
(57) Stojak (1) obudowy o bardzo zwartej budowie, ma za
wór redukcyjny ciśnienia (15) o bardzo dużym przepływie, przy
czym głowica (11) stojaka stanowi tu korpus zaworu tak, że
zawór redukcyjny ciśnienia (15) można korzystnie zespolić w
jedną całość z głowicą (11) stojaka.
Na skutek tego, oraz przez szczególne ukształtowanie
całego stojaka (1) obudowy, można uzyskiwać prędkość wsu
wania wynoszącą ponad 3 m na sekundę.
Jako zawór napełniający i rabunkowy służy jeden,
względnie ewentualnie dwa odblokowywane zawory zwrotne,
które przy niewielkich zabiegach można umieścić od zewnątrz
na stojaku wewnętrznym (10).
Zawory te umożliwiają szybkie rozpieranie stojaka, jak
również szybkie rabowanie stojaka, przy czym umożliwiają one
ponowne odprowadzanie uwalnianego medium przenoszące
go ciśnienie. Uwalniane podczas rabowania stojaka medium
przenoszące ciśnienie odpływa poprzez przyłącze odblokowy
wanego zaworu zwrotnego, ukształtowane korzystnie jako przy
łącze z osadzaną końcówką pistoletową i medium to może
zostać ponownie wprowadzone do obiegu.
(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Al(21) 307557

(22) 94 03 03

(31)93 9300371

6(51) F01D 1/00

(32)93 0318

(33) RO

(86) 94 03 03 PCT/RO94/00001
(87) 94 09 29 W094/21895 PCT Gazette nr 22/94
(75) Panu Misailescu Dumitru, Râmnicu Vâlcea,
RO; Panu Misailescu Eugenia, Râmnicu
Vâlcea, RO
(54) Uniwersalna obrotowa maszyna do
wytwarzania energii
(57) Wynalazek dotyczy uniwersalnej obrotowej maszyny do
wytwarzania energii, która przetwarza energię ciśnienia płynów
w energię mechaniczną lub elektryczną, zależnie od potrzeby,
albo zmienia parametry stanu płynu roboczego (woda, powie
trze, gazy, gazy spalinowe lub odlotowe, olej lub kombinacje
takich płynów). Problemem technicznym rozwiązywanym przez
wynalazek jest opracowanie wielofunkcjonalnej uniwersalnej
obrotowej maszyny do wytwarzania energii o prostej i wytrzy
małej konstrukcji, wyważonej, zwartej, niezawodnej, o równo
miernym biegu, mającej lepszą sprawność w porównaniu z
istniejącymi maszynami do wytwarzania energii. Maszyna jest
złożona z przyłącza zasilania (1), kołpaka rozdzielczego (2),
płyty stojana (3), wirnika (4), pierścienia dystansowego (5),
kołpaka (6), dławnicy (9), uzwojenia.
(1 zastrzeżenie)
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Al (21) 307477 (22) 93 08 12 6(51) F01K 25/06
(31) 92 929433

(32) 92 0814

(33) US

(86) 93 0812 PCT/US93/07462
(87) 94 03 03 WO94/04796 PCT Gazette nr 06/94
(71) MILLENNIUM TECHNOLOGIES INC.,
Reston, US
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elektrycznego. Inny filtr ma konstrukcję nośną złożoną z zespołu
równoległych i naprzemiennie zorientowanych jednostronnie
zaślepionych rurek wykonanych z siatki o właściwościach rezy
stywnych, których końce połączone są z przewodami obwodu
zasilania elektrycznego, zaś w przestrzeni między rurkami umie
szczona jest odporna na wysoką temperaturę włóknina filtrująca

(3 zastrzeżenia)

(72) Kakovitch T h o m a s

(54) Sposób i urządzenie do zwiększania
sprawności i wydajności w cyklu
wytwarzania mocy
(57) Przedstawiony jest sposób i urządzenie do przekształ
cania energii cieplnej w energię mechaniczną z większą spraw
nością. Według sposobu, doprowadza się energię cieplną do
płynu roboczego w zbiorniku (12) wystarczającą do przekształ
cenia płynu roboczego w parę, a płyn roboczy jest przepuszcza
ny w postaci pary do środka (16) takiego jak generator do
przekształcania energii w nim zawartej w pracę mechaniczną.
Płyn roboczy jest następnie zawracany do zbiornika (12). Dla
zwiększenia sprawności tego procesu, do płynu roboczego w
zbiorniku (12) jest dodawany gaz (He) mający ciężar cząstecz
kowy nie większy niż przybliżony ciężar cząsteczkowy płynu
roboczego i gaz ten jest oddzielany z płynu roboczego za
zbiornikiem (12).

(13 zastrzeżeń)

Al(21) 301056

(22) 93 1115

6(51) F01P 7/12

(75) Dyznarowski Waldemar, Warszawa;
Adamczyk Jan, Warszawa
(54) Termostat dla silników chłodzonych
powietrzem
(57) Termostat ma wypełnioną rozszerzalnym medium (4)
tuleję (2) wewnątrz której znajduje się ruchoma iglica (3), która
wysuwa się i cofa pod wpływem nacisku zależnego od tempe
ratury medium (4).

(1 zastrzeżenie)

Al (21) 301189 (22) 93 11 22 6(51) F02B 25/00

Al(21) 301221

(22) 93 11 26

6(51) F01N 3/24

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Nagórski Zdzisław
(54) Filtr sadzy
(57) Rozwiązanie dotyczy filtrów przeznaczonych do syste
mów antysadzowych instalowanych w układach wylotowych
pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym.
Pierwszy filtr ma ceramiczną porowatą strukturę filtrują
cą (1) z ukształtowanymi w niej kanalikami oraz wewnętrzną
strukturę grzejną w postaci zasilanych elektrycznie elementów
rezystywnych (4) umieszczonych w niektórych kanalikach. Dru
gi filtr ma ceramiczną porowatą strukturę filtrującą wykonaną z
ceramiki rezystywnej tworzącej wewnętrzną objętościową stru
kturę grzewczą filtra połączoną z przewodami obwodu zasilania

(75) Kiliszek Zygmunt, Świnoujście
(54) Sposób i układ przepłukiwania cylindrów
dwusuwowego silnika spalinowego oraz
sposób i układ smarowania dwusuwowego
silnika spalinowego
(57) Sposób przepłukiwania cylindrów dwusuwowego silni
ka spalinowego polega na tym, że napełnianie cylindra świeżym
ładunkiem odbywa się poprzez komorę korbową, a opróżnianie
cylindra ze spalin przeprowadza się przy pomocy czterech
zaworów.
Układ przepłukiwania cylindrów dwusuwowego silnika
spalinowego ma komorę korbową (1), z której wyprowadzone
są do cylindra kanały przepłukujące (2, 3), a cylinder posiada
okno dolotowe (4), natomiat zawory sterują wylotem spalin.
Sposób smarowania dwusuwowego silnika spalinowe
go polega na tym, że c!ej jest tłoczony szeregowo do wszystkich
punktów smarowania i nie wypływa z nich na zewnątrz - za
wyjątkiem kalibrowanych otworów w tioku smarujących gładź
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cylindra, pierścieni i części prowadzącej tłoka oraz końcowego
łożyska głównego, z którego olej wraca do pompy oleju.
Układ smarowania dwusuwowego silnika spalinowego
ma łożyska toczne (1,2,3,4,5,6), uszczelnienia (7,8. 9,10,11,
12, 13, 14, 15, 16, 17), kanaliki (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
oraz kanał główny olejowy (18), którym tłoczony jest szeregowo
olej, kalibrowane otwory na krańcach sworznia tłokowego (19,
20) oraz promieniście rozmieszczone po obwodzie tłoka (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) zapewniające smarowanie
gładzi cylindra, pierścieni i części prowadzącej tłoka.
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czony z obwodem wzbudzenia prądnicy (6) regulator (9) sprzę
żony z układem hamulcowym (10), korzystnie poprzez pedał
hamulca (11). Układ przeznaczony jest, zwłaszcza dla pojazdów
z hybrydowym układem napędowym.

(4 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 301166

(22) 93 11 23

6(51) F03D 1/00

(75) Kądziela Mieczysław, Warszawa
(54) Turbina z wirującymi stożkami z
samoreguiacją prędkości obrotowej
napędzana wiatrem lub nurtem wodnym
(57) Wynalazek rozwiązuje samoregulację prędkości obro
towej stożków, jak i zespołu koncentrycznych wirników w całym
zakresie pracy turbiny, przy odpowiednio dobranym, stałym
przełożeniu prędkości obrotowej stożków w stosunku do pręd
kości obrotowej zespołu koncentrycznych wirników oraz zapew
nia odpowiedni aero- lub hydrodynamiczny oraz żyroskopowy
docisk stożkowych kół bieżnych do pierścieniowej bieżni.
Turbina z wirującymi stożkami, z samoreguiacją prędko
ści obrotowej, napędzana wiatrem lub nurtem wodnym, składa się
z przesuwnego wirnika z wirującymi stożkami, złożonego z pier
ścienia zewnętrznego (4) i wewnętrznego (5) oraz promieniowo i
równomiernie rozmieszczonych stożków (1) z kołnierzami oraz
kołami bieżnymi (2) i ułożyskowanych w tych pierścieniach za
pomocą łożysk (3) oraz koncentrycznego wirnika nieprzesuwnego, składającego się z pierścienia zewnętrznego (7), wewnętrzne
go (8) oraz zamocowanych w nich na stałe i rozmieszczonych
równomiernie i promieniowo, szprych (6).

Al(21) 301097

(22) 93 11 19

6(51) F02D 45/00
F02D 43/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Nagórski Zdzisław
(54) Układ zasilania procesu regeneracji filtrów
sadzy w pojazdach z silnikami o zapłonie
samoczynnym

(57) Układ zaopatrzony jest w grzałkę (7) filtra (8) zasilaną z
prądnicy (6) odbierającej energię rekuperacji z układu przenie
sienia napędu podczas okresu celowej utraty energii przez
pojazd lub maszynę roboczą, w szczególności podczas hamo
wania. Obciążenie prądnicy (6) kontrolowane jest przez połą

Nr 11 (559) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Koło szprychowe związane jest z wałem (9), ułożyskowartym w konstrukcji wsporczej za pośrednictwem łożysk (10).
Do konstrukcji wsporczej zamocowana jest również pierścienio
wa bieżnia (11).
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przymocowane obudowy sprężarkowe (15) oraz jest ona umie
szczona w pewnej odległości od obudowy (5) przekładni.

(6 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301167

(22)931123

6(51) F03D 5/04
B62M 23/02
(75) Kądziela Mieczysław, Warszawa
(54) Pędnik walcowy w szczególności napędzający
rower podczas wiatru

(57) Pędnik walcowy napędzający rower podczas wiatru skła
da się z walca (1), ruchomej ramy (2), nieruchomej ramy (3) i
teleskopu sprężynowego złożonego z części rurowej (4), części
prętowej (5) i sprężyny (6). Pędnik jest zamocowany nad tylnym
kołem roweru, z którego walec (1) bieżę swój napęd. Wymuszone
sterowanie pędnikiem odbywa się poprzez obrót ramy ruchomej
posiadającej trzy położenia dwa skrajne, to położenia pracy pęd
nika, trzecie pośrednie, to wyłączenie pędnika podczas ciszy
(braku wiatru).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301176

(22) 93 11 22

6(51) F16D 13/54
F16D7/02
(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Pawlęty Tadeusz
(54) Sprzęgło przeciążeniowe cierne

(57) Sprzęgło, w postaci pakietu tarcz napędzających i na
pędzanych z okładzinami ciernymi, z których tarcze napędzają
ce osadzone są przesuwnie na wieiowypuście stale związanym

Al(21) 305839

(22) 94 1114

(31) 93 4339060

6(51) F04D 29/00

(32) 93 1116

(33) DE

(71) Deutsche Babcock-Borsig
Aktiengesellschaft, Berlin, DE
(72) Priimper Heinrich
(54) Sprężarka przekładniowa do sprężania tlenu
(57) Jest zaproponowana sprężarka przekładniowa do sprę
żania tlenu zawierająca jeden lub więcej stopni sprężania, z
których każdy jest osadzony na wale wirnikowym (8) i otoczony
obudową sprężarkową (15). Wały wirnikowe (8) są napędzane
przez zintegrowaną, smarowaną olejem przekładnię i ułożyskowane za pomocą łożysk (10) w obudowie (5) otaczającej prze
kładnię. W celu oddzielenia oieju smarowego od sprężonego
tlenu i wytworzenia właściwości korzystnych dla dynamiki wirni
ków, wały wirnikowe (8) są dodatkowo ułożyskowane za pomo
cą łożysk (18) w konstrukcji nośnej. Do tej konstrukcji nośnej są
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z wałem napędzającym, a tarcze napędzane osadzone są prze
suwnie wraz z tarczą dociskową w bębnie napędzanym, połą
czonym trwale z tarczą zbierającą poprzez pokrywę bębna, w
której gniazdach usytuowane są po obwodzie sprężyny doci
skowe, charakteryzuje się tym, że na osadzonym w sposób
trwały na wale napędowym (1) zabieraku (17) ma usytuowaną
przesuwnie i obrotowo tarczę wspomagającą (32) tak, że jej
strefa powierzchni ciernych znajduje się między okładziną cier
ną (33) tarczy dociskowej (29), a okładziną cierną (25) tarczy
napędzanej (24), zaś na czopie wielowypustowym (3) wału
napędowego (1) ma osadzoną trwale tarczę oporową (19), przy
czym tarcza wspomagająca (32) w swej centralnej strefie, od
strony tarczy oporowej (19), a tarcza oporowa (19) od strony
tarczy wspomagającej (32), mają usytuowane promieniście,
wzajemnie sobie odpowiadające, niesymetryczne kły (34,35), z
których każdy o przekroju poprzecznym zbliżonym do trójkąta,
ma zarys boku prostopadły do płaszczyzny tarczy oporowej (19)
i tarczy wspomagającej (32), zaś bok jest nachylony do tych
powierzchni pod kątem korzystnie powyżej 5°.

(2 zastrzeżenia)

A3(21) 301241 (22) 93 11 27 6(51) F16G 11/00
(61) 301014
(71) Sala Marian, Rybnik; Ryszka Bogusław,
Rybnik; Michalska Eryka, Rybnik; Michalski
Józef, Rybnik
(72) Sala Marian
(54) Oprawka do ujęcia końców krótkich
odcinków płaskich lin stalowo-gumowych
(57) Oprawka ma otwory w płytce uchwytu ukształtowane w
rozszerzające się od dołu ku górze stożki naprzemian w dolnej
części i górnej części element osłonowy w postaci płaskiej
kołnierzowej mufy (8) o długości dobranej do wysokości płytki,
przykręconej od dołu do dolnej części płytki. Mufa (8) osłania
oczyszczone z gumy linki końca liny, na odcinku pomiędzy
uchwytem a powłoką gumową.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 298977 (22) 93 1117 6(51) F16H 55/00
(75) Krzyżanowski Władysław, Warszawa
(54) Koło z kołkami
(57) Koło charakteryzuje się tym, że na całym obwodzie ma
wycięcie i zamocowane kołki, które zastępują zęby i pracują jak
łańcuch rolkowy.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301191

(22) 93 11 23

6(51) F16K 31/11

(75) Sereda Marek, Rzeszów; Hanus Robert,
Rzeszów, Góral Zbigniew, Rzeszów;
Ziółkowski Jan, Rzeszów
(54) Zawór bezpieczeństwa
(57) W zaworze bezpieczeństwa sworzeń dociskowy (5) za
opatrzony w grzybek (8), kołnierz (6) i sprężynę śrubową (7),
osadzony jest suwliwie w tulei prowadzącej (4) itulei dociskowej
(3), natomiast drugi koniec osadzonej na osi (12) dźwigni (11)
połączonej za pomocą przegubu (10) z drugim końcem sworz
nia (5) ma element (19), przylegający do zaczepu (20) dźwigni
(21), połączonej w dolnej części wychylnie z rdzeniem rucho
mym (17) zespołu elektromagnesu, osadzonego w korpusie (1),
związanym ze sprężyną (18), przy czym cewka (16) zespołu
elektromagnesu połączona jest elektrycznie z modułem elektro
nicznym sterującym pracą zaworu.
(3 zastrzeżenia)
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Al(21) 305929 (22) 94 11 21 6(51) F16K 31/64
(31) 93 9303892

(32) 93 11 24

(33) SE

(71) TOUR AND ANDERSSON AB,
Västerhaninge, SE
(72) LénbergLars
(54) Sprzęgło, zwłaszcza do łączenia korpusu
termostatu z zaworem elementu grzejnego
lub chłodzącego
(57) Sprzęgło (1) do szybkiego mocowania korpusu termo
statu (20) do zaworu (3) elementu grzejnego lub chłodzącego
(2) zawiera łącznik (18) z pierwszym zakończeniem złącznym
(19) do mocowania korpusu termostatu i z drugim zakończe
niem złącznym w kształcie tulei do mocowania na łączniku (8)
zaworu (3). Elementy zabezpieczają mocowanie łącznika (18)
na łączniku (8), przy czym te elementy zawierają mimośrodowe
segmenty blokujące podczas obrotu części (18) sprzęgła wzglę
dem siebie. Drugie zakończenie złączne w kształcie tulei łączni
ka (18) jest wykonane z czterema pazurami, rozdzielonymi przez
podłużne szczeliny a na obu zakończeniach ma promieniowe
części współdziałające z łącznikiem (8) bez luzu. Pazury wspól
nie tworzą od wewnątrz obwodową powierzchnię walcową, a od
zewnątrz w tym samym kierunku mimośrodowo rozmieszczone
powierzchnie zewnętrzne współdziałające z zewnętrznym pier
ścieniem blokującym o odwzorowującej ten kształt powierzchni
wewnętrznej. Pierścień blokujący zaciska promieniowo drugie
zakończenie złączne w kształcie tulei łącznika (18) na łączniku
(8) wskutek obrotu w stosunku do pazurów aż do osiągnięcia
blokowania tarciowego.
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(54) Urządzenie do tłumienia wibracji i hałasu w
instalacjach hydraulicznych
(57) W skład urządzenia wchodzi co najmniej jedna powłoka
(membrana) (15, 16) z elastycznego materiału, która zamyka
poduszkę powietrzną (17, 18), przy czym powłoka ta ma tylko
styczność z wodą przepływającą przez instalację hydrauliczną.
Powłoka (15,16) umiejscowiona jest w przestrzeni bocznej (19,
20) mającej połączenie z przestrzeniami, przez które następuje
przepływ wody. W samej jednakże przestrzeni bocznej przepływ
(ruch) wody jest niezauważalny i tym samym do powłoki bezpo
średnio nie dociera strumień przepływającej wody, zatem na
powłokę nie oddziaływują siły dynamiczne, wynikające z prze
pływu wody. Powłoka może przyjmować różne kształty, jednak
głównie jest to kształt cylindryczny (15,16) lub kształt kapsuły.
Przestrzeń boczna, w której mieści się powłoka, może posiadać
połączenie z instalacją hydrauliczną poprzez swój skraj lub
przez otwory, lub kanały znajdujące siew przegrodzie, pełniącej
tym samym funkcję powierzchni stabilizującej. W każdej jednak
sytuacji powłoka (15, 16) nie będąc narażona na dynamiczne
oddziaływanie przepływu (ruchu) wody, może być bardzo cien
ka, co prowadzi do zwiększenia jej skuteczności jako membrany
tłumiącej. Jednak efekt ten uzyskuje się bez zwiększania podat
ności powłoki na uszkodzenie. Dzięki swoim zaletom urządze
nie do tiumienia wibracji i hałasu może być montowane nawet
w elementach instalacji hydraulicznej o niewielkich wymiarach
(w ograniczonej przestrzeni).

(21 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 301242
Al(21) 307560 (22) 94 05 27 6(51) F16K 47/02
(31) 93TO 449
(86)
(87)
(71)
(72)

(32)93 06 22

(33) IT

9405 27 PCT/EP94/01762
95 0105 WO95/00790 PCT Gazette nr 02/95
GEVIPIA.G., Vaduz, LI
Knapp Alfons

(22)93 1127

6(51) F23L 15/00

(75) Ogrodnik Adam, Tarnów; Babiarz Marian,
Tarnów
(54) Urządzenie do podgrzewania płynów przy
pomocy gazów palnych
(57) Urządzenie do podgrzewania płynów przy pomocy ga
zów palnych, składające się z czterech wymienników ciepła,
oddzielacza wody, zaopatrzone w dwa termostaty do utrzymy
wania stałych temperatur podgrzewanego płynu i odprowadza-
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nych spalin, charakteryzuje się tym, że przed oddzielaczem
wody (5) ma wymiennik ciepła (4), do którego przewodem (16)
doprowadzane jest powietrze z zewnątrz budynku, a przewo
dem (17) odprowadzane do palnika (8), przy czym w przewo
dzie (17) zamontowana jest przepustnica (18) sterowana ciśnie
niem gazu dopływającego do palnika (8).

(4 zastrzeżenia)

Przynajmniej z jednego z tych króćców (10,11) prowa
dzi na zewnątrz zamykany otwór opróżniający (34), przez który
grzejnik może być opróżniony, przy zamkniętych zaworach
zamykających (26,27), bez zakłócania pracy reszty instalacji. W
tym celu oba zawory zamykające (26, 27) są uruchamiane
niezależnie od zaworu regulacyjno-zamykającego (29), a także
otwór opróżniający (34) jest zamykany niezależnie od tych za
worów.

(14 zastrzeżeń)

Al(21) 307569

(22) 94 06 21

(31)93 9309677

6(51) F24F13/00

(32)93 06 30

(33) DE

(86) 94 06 21 PCT/EP94/02013
(87) 95 0112 WO95/01537 PCT Gazette nr 03/95
(71) Bernhardt Adam, Zoetermeer, NL;
Bernhardt Henryk, Kerpen, DE; Bernhardt
Georg, Düsseldorf, DE
(72) Bernhardt Henryk, Bernhardt Georg
(54) Wylot powietrza dla instalacji wentylacyjnej

Al(21) 307558
(31) 93

202

(22) 94 01 31

6(51) F24D 19/08

(32)93 0205

(33) AT

(86) 94 0131 PCT/AT94/00009
(87) 94 0818 WO94/18509 PCT Gazette nr 19/94
(71) HERZ ARMATUREN
AKTIENGESELLSCHAFT, Wiedeń, AT
(72) Toth Hans-Peter
(54) Armatura adaptacyjna do przyłączania
grzejnika

(57) Przedmiotem wynalazku jest wylot powietrza dla insta
lacji wentylacyjnej służącej do wentylacji pomieszczeń, zwłasz
cza pomieszczeń halowych, instalowany na jednym z ujść kanału
(1) doprowadzającego powietrze i zaopatrzony w przynajmniej
jedną dyszę nadmuchową (3) dla wytwarzania strumienia nadmuchowego i w sąsiadujące z dyszą nadmuchową (3) okno wylotowe
(4) z zespołem otworów wylotowych pobieranego z kanału dopro
wadzającego powietrza.
Przynajmniej jedna z dysz nadmuchowych (3) zaopa
trzona jest w przynajmniej jedną boczną, rozciągającą się w
przybliżeniu w kierunku nadmuchu przegrodę (5), która przynaj
mniej częściowo odgradza obszar wylotowy dyszy nadmucho
wej (3) od powietrza w pomieszczeniu.
Dzięki zastosowaniu przegrody (5), powietrze nośne
jest wyciągane głównie z okna wylotowego (4) za pomocą
energii kinetycznej strumieni powietrza, które wychodzą z dysz
nadmuchowych.

(11 zastrzeżeń)

(57) Armatura adaptacyjna do przyłączania grzejnika do in
stalacji ogrzewniczej jednorurowej i dwururowej ma obudowę
(2), w której znajdują się dwa kanały (3, 4) za pomocą których,
podczas pracy instalacji czynnik grzewczy doprowadzany jest
z instalacji ogrzewniczej do grzejnika, względnie jest z niego
odprowadzany. W każdym z tych kanałów znajduje się zawór
zamykający (26, 27). Poza tym istnieje kanał łączący (5) stano
wiący połączenie obu kanałów (3, 4), w którym znajduje się
zawór regulacyjno-zamykający (29). Oba kanały zamykające (26,
27) mają prostoliniowo przestawne korpusy zamknięcia (24, 25),
których kierunki przestawiania znajdują się w jednej płaszczyźnie,
którą wyznaczają osie obu króćców (10,11), które służą do przy
łączania armatury do grzejników.

Al(21) 301237

(22)93 1126

6(51) F28C 3/06

(75) Orzelski Stanisław, Lublin
(54) Wymiennik ciepła
(57) Wymiennik ciepła mający cylindryczną obudowę, z wbu
dowanymi w górnej części łukowej naprzeciw siebie usytuowany
mi króćcami wlotu i wylotu gazu, charakteryzuje się tym, że
wewnątrz obudowy (1) zamontowany jest wirnik wielotarczowy
(2) wyposażony w tarcze (2a) o kształcie kołowym, osadzone w
regularnych odstępach na wspólnym wale napędowym (2b)
usytuowanym w osi wzdłużnej cylindra, zaś obudowa (1) wypeł-
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niona jest w dolne] części cieczą i wyposażona w króciec dopły
wu cieczy (5) oraz odpływu cieczy (6) usytuowane poniżej
króćców wlotu gazu (3) i wylotu gazu (4), przy czym króciec
dopływu cieczy (5) zlokalizowany jest po przeciwnej stronie
wlotu gazu (3), a króciec odpływu cieczy (6) po przeciwnej
stronie wylotu gazu (4). W dolnej części obudowy (1) usytuowa
ny jest króciec dopływu cieczy (7) obiegu cyrkulacyjnego.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301180

(22)931124

6(51) F28G 9/00

(75) Ryniecki Jerzy, Warszawa; Cieślik Lech,
Warszawa
(54) Układ do płukania, napełniania,
uzupełniania I utrzymania stałego stanu
wody w instalacjach ciepłowniczych

Al(21) 305969

(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma sterownik (S) ste
rujący pracą zaworów elektromagnetycznych (6, 7, 8) pompy
(P), przy czym zawór elektromagnetyczny (6) wyznacza drogę
płukania instalacji (J2), zawór elektromagnetyczny (7) wyznacza
drogę napełniania instalacji (J2), zawór elektromagnetyczny (8)
wyznacza drogę uzupełniania instalacji (Ji), a pompa (P) wy
znacza drogę uzupełniania instalacji (J2). Zawór elektromagne
tyczny (6) jest połączony z zaworem zasilającym (1) I zaworem
zwrotnym (2), natomiast pomiędzy zaworem zwrotnym (2) a
zaworami elektromagnetycznymi (7,8) oraz pompą (P) są zain
stalowane zawory (3,4,5) przy czym zawory (3,5) są połączone
z urządzeniami pomocniczymi (UP).

(31) 93 4340172

FIZYKA
6(51) G01B 5/02

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Jermak Czesław Janusz
(54) Czujnik pneumatyczny, zwłaszcza do
pomiaru długości
(57) Czujnik pneumatyczny, zwłaszcza do pomiaru długo
ści, z komorą pomiarową, dyszą wejściową i dyszą wyjściową,
charakteryzuje się tym, że korpus (1) posiada cylindryczną
komorę pomiarową (6) ograniczoną od czół pokrywą (2) z dyszą
wejściową (4) i pokrywę (3) z dyszą pomiarową (5), przy czym
oś dyszy pomiarowej (5) tworzy z osią komory pomiarowej (6)
kąt korzystnie powyżej 30°, natomiast czoło (8) dyszy pomiaro
wej (5) jest prostopadłe do osi komory pomiarowej (6).

(1 zastrzeżenie)

(32) 93 11 25

(33) DE

(57) Materiał do ochrony ciała, zwłaszcza do antybalistycz
nej ochrony ciała, w postaci jedno- albo wielowarstwowych
pakietów albo laminatów, charakteryzuje się tym, że co najmniej
jedna z warstw składa się ze struktury powierzchniowej, która
zawiera organiczny produkt nadający dylatancję.

DZIAŁ G

(22) 93 11 22

6(51) F41H 1/02

(71) Akzo Nobel nv, Arnhem, NL
(72) Schuster Dieter Hans Peter, Fels Achim
Gustav
(54) Materiał do antybalistycznej ochrony ciała

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301173

(22) 94 11 24

(11 zastrzeżeń)
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(22) 93 11 22

6(51) G01B 5/02

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Jermak Czesław Janusz
(54) Czujnik pneumatyczny eżektorowy,
zwłaszcza do pomiaru długości
(57) Czujnik pneumatyczny eżektorowy, zwłaszcza do po
miaru długości, charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) usy
tuowane są dwie komory, zasilająca (6) i odbiorcza (7), zakoń
czone z jednej strony dyszami, zasilającą (2) i odbiorczą (3), a
z drugiej w króćce, zasilający (4) i odbiorczy (5), przy czym osie
obu dysz (2, 3) są usytuowane równolegle do siebie, w jednej
płaszczyźnie, a nachylone do powierzchni mierzonego elemen
tu pod kątem korzystnie powyżej 30°.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301175 (22) 93 11 22
6(51) G01B 5/02
(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Jermak Czesław Janusz
(54) Czujnik pneumatyczny różnicowy, zwłaszcza
do pomiaru długości
(57) Czujnik charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) z
otworami pomiarowymi (8,9) ma dwie komory pomiarowe (4,5)
z umieszczonymi od strony zasilania dyszami wejściowymi (6,
7) i dyszami pomiarowymi (2,3) z przeciwległej strony, których
osie leżą w jednej płaszczyźnie i przecinają się pod kątem
korzystnie powyżej 60°.

(1 zastrzeżenie)

Nr 11 (559) 1995

Al(21) 301232 (22) 93 11 25 6(51) G01B 5/02
(71J Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Jermak Czesław Janusz
(54) Czujnik pneumatyczny eżektorowy z dyszami
ukośnymi
(57) Czujnik pneumatyczny eżektorowy z dyszami ukośny
mi, charakteryzuje się tym, że korpus (1) z otworami pomiaro
wymi (7) i (8) ma dwie komory pomiarowe (4) i (5), przy czym
od strony zasilania komora (4) ma dyszę wejściową (6), a
komora (5) jest zaślepiona, natomiast z przeciwległej strony
umieszczone są dysze pomiarowe (2) i (3), których osie leżą w
jednej płaszczyźnie i przecinają się pod kątem (a) korzystnie
powyżej 60°, a ich czoła nachylone są do dwusiecznej kąta (a)
pod kątem iß) korzystnie powyżej 70°.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301177

(22) 93 11 22

6(51) G01B 17/00

(71} Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Gudra Tadeusz, Opieliński Krzysztof
(54) Układ do pomiaru profilu przekroju,
zwłaszcza przewodów rurowych, ewentualnie
wypełnionych płynem
(57) Układ oparty jest na ultradźwiękowej sondzie (3) o jed
nym kierunku promieniowania, sprzężonej z przekładnią (5)
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i połączonej swoim wejściem-wyjściem z nadawczo- odbior
czym członem (7) dołączonym do interfejsu (9), przyłączonym
do komunikacyjnego łącza komputera (10). Sterujące wyjście
interfejsu (9) połączone jest ze sterującym wejściem silnika (15)
o mechanicznym wyjściu dołączonym do przekładni (5) sondy
(3). Korzystne jest, gdy nadawczo-odbiorczy człon (7) połączo
ny jest z interfejsem (9) poprzez człon pomiaru czasu oraz gdy
interfejs (9) jest połączony z silnikiem (15) poprzez odrębny
sterownik (14).

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301178

(22) 93 11 22
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netycznej (5), z magnesu trwałego (12) z jarzmem magnetycznym
(13), z elementu optycznego (14) oraz płytki obwodu drukowane
go (15), charakteryzuje się zintegrowaną konstrukcją skanera,
zbudowanego z obudowy cylindrycznej (8), detektora podczer
wieni (9), osłony cylindrycznej (10) i obiektywu (11), ułożyskowaniem tego skanera w bocznych ścianach obudowy (1) i jego
połączeniem z magnesem (12), przy czym skaner jak i magnes
(12) są usytuowane w płaszczyźnie wertykalnej skanowania, zaś
obrzeże ferromagnetyczne (6) krzywki (5) jest umieszczone
bezstykowo pomiędzy nadbiegunnikami jarzma (13).

(2 zastrzeżenia)

6(51) G01B 17/00

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Gudra Tadeusz, Opielinski Krzysztof
(54) Układ do pomiaru profilu przekroju,
zwłaszcza przewodów rurowych, ewentualnie
wypełnionych płynem
(57) Układ ma głowicę (3) z przetwornikami (5) o różnych
kierunkach promieniowania, ulokowaną wewnątrz przewodu
(1). Wejście-wyjście głowicy (3) połączone jest z nadawczoodbiorczym członem (7) połączonym z wejściem interfejsu (9),
którego wyjście dołączone jest do komunikacyjnego łącza kom
putera (10). Korzystne jest gdy wyjście nadawczo- odbiorczego
członu (7) połączone jest z wejściem interfejsu (9) poprzez człon
(8) pomiaru czasu przejścia.

(2 zastrzeżenia)
Al(21) 301197

(22) 93 11 25

6(51) G01F 25/00

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, Warszawa
(72) Badowski Zbigniew, Gochna Ryszard, Mayer
Jan
(54) Stanowisko do legalizowania wodomierzy
(57) Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do legalizacji
wodomierzy, zwłaszcza wodomierzy skrzydełkowych z bocz
nym liczydłem. Stanowisko to ma podstawę, na której umiesz
czona jest szyna suwakowa (11). Szyna (11) maco najmniej dwa
łączniki (6a), z których jeden znajduje się przed badanym wo
domierzem (6), a drugi za wodomierzem.

Al(21) 301196

(22) 93 11 25

6(51) G01D 5/26
G08C19/36
(71) VIGO-SYSTEMSp. z O.O., Warszawa
(72) Grudzień Mirosław, Nowak Andrzej,
Piotrowski Józef
(54) Skanująca głowica podczerwieni

(57) Skanująca głowica podczerwieni, utworzona ze sztyw
nej obudowy (1), z silnika elektrycznego (2), z krzywki niemag
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Stanowisko to ma także układ zasilający i układ rejestrujaco - analizujący. Układ zasilający ma przewód (10) dołączony
do komory rozprężnej (9) oraz manometr (7). Natomiast układ
rejestrująco - analizujący ma przewód odprowadzający (13) z
zaworem (4) prowadzący od komory rozprężnej (9) do zbiornika
(5) oraz urządzenie odpowietrzające (3) i manometry nastawcze
(1) i (2). Zbiornik (5) ma automatyczny wskaźnik odczytu (5a)
oraz urządzenie spustowe (12).

(8 zastrzeżeń)
Al(21) 301199 (22)931125 6(51) GOI G 7/02
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(54) Urządzenie do pomiaru charakterystyk
termostymulujących aparatów udojowych
( 5 7 ) Urządzenie wyposażone w statyw (18) charakteryzuje
się tym, że posiada model ćwiartki gruczołu mlecznego (28)
wewnątrz którego umieszczony jest element grzewczy (23) i
termometr kontaktowy (22) połączony poprzez stabilizator na
pięcia (1) z siecią prądu zmiennego 220V. Elementy grzewcze
(21) termostymulujących kubków udojowych połączone są z
wielozakresowym potencjometrem (27) i zasilane są z sieci
prądu zmiennego 220V poprzez stabilizator napięcia (1) połą
czony z wielostopniowym transformatorem (Tr) a następnie
poprzez lampkę kontrolną (LK), woltomierz (V) i amperomierz
(A) z elementami grzewczymi kubków udojowych (21).

(1 zastrzeżenie)

(75) Lewandowski Janusz, Warszawa;
Lewandowski Dariusz, Warszawa
(54) Przetwornik pomiarowy wag elektronicznych
(57) Przetwornik posiada czujnik (1) ugięcia sprężyn (2, 3)
usytuowany wewnątrz monolitycznego korpusu (4) z symetrycz
nymi wzdłużnymi kanałami (10,11), pomiędzy płaskimi zewnę
trznymi sprężynami (2,3) oraz rdzeń pomiarowy (5) usytuowany
w wypuście (6) części ruchomej (7).
Korpus czujnika (1) umieszczony jest w wybraniu części
stałej, z którą połączony jest w trzech punktach.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 301193

(22) 93 11 23

6(51) G01K 1/02

(75) Sobczak Stanislaw, Siemianowice Śląskie
(54) Wskaźnik temperatury
(57) Wskaźnik wykonany jest w postaci wymiennego przyle
pca (1) z materiału termoprzewodzącego, zawierającego na
podkładzie samoprzylepnej folii kontrastowej (3), sygnałową
powierzchnię (2) z naniesioną warstwą farby termoczułej (4) i
zabezpieczoną warstwą przezroczystej folii (5).
Powierzchnia sygnałowa (2) jest wykonana w kształcie
kwadratu z naniesioną warstwą farby termoczułej (4) w kształcie
koła.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 301138

(22) 93 11 22

6(51) G01K 13/00

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna,
Siedlce
(72) Gołębiowski Józef

Al(21) 301194

(22) 93 11 24

6(51) G01K13/00

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72) Zawadzki Jerzy, Januszewski Stefan
(54) Sposób i układ do pomiaru temperatury
struktury PNPN tyrystora
(57) Sposób polega na tym, że temperaturę struktury ustala
się, korzystnie przy pomocy kalorymeiru, a następnie wymusza
się w złączu bramka-katoda tyrystora prąd wsteczny probierczy
o parametrach gwarantujących przebicie, lecz nieniszczących
złącza i mierzy się napięcie bramkowe dla tej temperatury i tego
prądu, a postępując identycznie dla różnych temperatur uzykuje
się zależność napięcia bramkowego od temperatury, a nastę
pnie przy pomiarze nieznanej temperatury w układzie aplikacyj
nym tyrystora wymusza się w złączu bramka-katoda tyrystora
prąd wsteczy probierczy o parametrach gwarantujących nieni
szczące przebicie złącza i mierzy się napięcie bramkowe, a jego
wartość porównuje się z wyznaczoną uprzednio zależnością
napięcie-temperatura dla znanych temperatur.
Układ do pomiaru temperatury struktury zawiera blok
źródła prądu wstecznego probierczego (BZP) o parametrach
nieniszczącego przebicia złącza bramka-katoda tyrystora oraz
blok pomiaru napięcia bramkowego (BPU) połączone równole
gle ze złączem bramka-katoda poprzez bramkę (B) i katodę (K).

(2 zastrzeżenia)
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do płyty podstawy (12), co hamuje wzrost naprężeń w membra
nie (18) ze wzrostem nadciśnienia.

(9 zastrzeżeń)

Al(21) 301098

(22) 93 1119

6(51) G01L 3/14

(71) POLTECH Ośrodek Inicjatyw
Wdrożeniowych i Produkcyjnych Sp. z o.o.,
Warszawa
(72) Piotrowski Jerzy, Ponder Benedykt
(54) Sposób pomiaru momentu obrotowego i
urządzenie do pomiaru momentu obrotowego
(57) Sposób polega na tym, że kąt skręcenia wałka momentomierza wywołany momentem obrotowym przyłożonym do je
go czopów mierzy się za pomocą czujników fotoelektrycznych
reagujących na światło białe lub monochromatyczne. Czujniki
te współpracują z elektronicznym układem pomiarowym przy
stosowanym do współpracy z mikrokomputerem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wyposażone jest
w dwie tarcze pomiarowe związane z czopami momentomierza,
przy czym każda z nich ma na obwodzie co najmniej jedną
szczelinę. Wzajemne, względne położenie kątowe tarcz określa
przyłożony moment obrotowy. W korzystnym wykonaniu urzą
dzenia każda z tarcz pomiarowych ma na obwodzie sześćdzie
siąt lub krotność sześćdziesięciu szczelin.
Wykonanie takie umożliwia poza pomiarem momentu
obrotowego również dokładny pomiar prędkości obrotowej.

(4 zastrzeżenia)

Al(21) 307591

(22) 93 08 30

(31)92 938954

6(51) G01L 19/06
G01L7/08
(32)92 09 01
(33) US

(86) 93 08 30 PCT/US93/08142
(87) 940317 WO94/05986 PCT Gazette nr 07/94
(71) ROSEMOUNT INC., Eden Prairie, US
(72) Lutz Mark A., Krueger William B.
(54) Czujnik niskiego ciśnienia odporny na duże
nadciśnienie
(57) Czujnik (10) niskiego ciśnienia, zawiera płytę podstawy
(12) wykonaną z kruchego materiału oraz zespół membrany
(14), zamocowany na płycie podstawy (12) i przylutowany po
obwodzie (16) do płyty podstawy (12). Ciśnienie powoduje, że
środkowa część (18) membrany wygina się w kierunku płyty
podstawy (12), zaś wygięcie membrany (18) jest wyczuwane
przez wskaźnik odkształcenia (32), w celu wskazania wielkości
ciśnienia. Membrana (18) jest wyposażona w liczne indywidual
ne podpory (36) po stronie skierowanej ku płycie podstawy (12)
tak, że kiedy membrana (18) jest wyginana w kierunku płyty
podstawy (12) pod wpływem dużego nadciśnienia podpory (36)
podtrzymują membranę (18) przed dalszym przemieszczaniem
się, aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia membrany (10).
Liczba podpór (36) może być różna, zależnie od potrzeb. W
korzystnym wykonaniu wynalazku, płyta podstawy wyposażona
jest w bardzo cienką warstwę (40), wykonaną z dwutlenku
krzemu, która jest dobrym izolatorem elektrycznym i która po
zwala również na lekkie ruchy podpór (36), kiedy są dociskane

Al(21) 307570

(22) 93 08 10

(31) 92 9217866
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) G01N 33^74

(32) 92 08 21

(33) GB

93 08 10 PCT/EP93/02146
94 03 03 WO94/04924 PCT Gazette nr 06/94
Unilever NV, Rotterdam, NL
Catt Michael, Coley John, Davis Paul James
Sposób monitorowania

(57) Sposób monitorowania stanu bieżącego cyklu owulacyjnego indywidualnej kobiety, obejmuje powtarzalne testowa
nie stężenia w płynie ustrojowym przynajmniej jednego analřlu
istotnego ze względu na stan cyklu owulacyjnego, takiego jak
E3G w moczu, podczas przynajmniej fazy przedowulacyjnej
bieżącego cyklu owulacyjnego danej kobiety, W którym testo
wanie stężenia tego analitu podczas bieżącego cyklu owulacyj
nego jest rozpoczynane wiele dni (korzystnie przynajmniej 5) po
początku miesiączki ale przynajmniej 2 dni numeryczne przed
najwcześniejszym dniem numerycznym, w którym wystąpiła
faktyczna owulacja w jednym lub więcej poprzednich cykli owulacyjnych u taj carnej kobiety.

(21 zastrzeżeń)
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Al(21) 307571

(22) 93 08 10 6(51) G01N 33/74

(31)92 9217865
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(32)92 08 21

(33) GB

93 0810 PCT/EP93/02147
94 03 03 WO94/04925 PCT Gazette nr 06/94
Unilever NV, Rotterdam, NL
Catt Michael, Coley John, Davis Paul James
Sposób kontroli

(57) Sposób kontroli stadium bieżącego cyklu owulacyjnego
u indywidualnych pacjentek, obejmuje sprawdzenie stężenia w
płynie ustrojowym substancji związanej ze stadium cyklu owu
lacyjnego, takiej, jak E3G w moczu, w czasie przynajmniej
części fazy przedowuiacyjnej bieżącego cyklu owulacyjnego
indywidualnej pacjentki i ustalenie, na podstawie wyników ta
kiego sprawdzenia, zmiany stężenia substancji wskazującej na
nadchodzącą owulację, w stosunku do odnośnej wartości stę
żenia substancji, dostosowanej do indywidualnej pacjentki na
bazie danych z testu stężenia substancji, otrzymanych od indy
widualnej pacjentki podczas jednego lub więcej poprzednich
cykli owulacyjnych.

Al(21) 301096

(22) 93 1119
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6(51) G05F1/455

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Olesiński Remigiusz, Grochal Piotr, Barlik
Roman
(54) Sposób regulacji chwilowych wartości
wielkości wielofazowych i układ do regulacji
chwilowych wartości wielkości wielofazowych
(57) Sposób polega na tym, że w torach regulacji poszcze
gólnych faz układu wielofazowego porównuje się sygnały błę
dów w bloku komparatorów (KK) wielkości fazowych o większej
od dwóch liczbie stanów sygnałów wyjściowych, zaś sygnały
wyjściowe (K1) z bloku komparatorów (KK) podaje się do bloku
logicznego (BL), w którym optymalizuje się konfigurację i czas
załączania zaworów przekształtnika mocy (PM) przekształcają
cego określoną wielkość fizyczną na regulowane przebiegi fa
zowe.
Przedmiotem zgłoszenia jest również układ do realizacji
tego sposobu regulacji.

(15 zastrzeżeń)

(36 zastrzeżeń)

Al (21) 307572 (22) 93 08 10 6(51) G01N 33/74
(31) 92 9217864
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(32) 92 08 21

(33) GB

93 08 10 PCT/EP93/02148
94 03 03 WO94/04926 PCT Gazette nr 06/94
Unilever NV, Rotterdam, NL
Catt Michael, Coley John, Davis Paul James
Sposób monitorowania

(57) Sposób monitorowania stanu bieżącego cyklu owula
cyjnego u danej kobiety, obejmuje testowanie stężenia w płynie
ustrojowym analřtu istotnego pod względem stanu cyklu owula
cyjnego, takiego jak E3G, podczas przynajmniej części fazy
przedowuiacyjnej w bieżącym cyklu owulacyjnym danej kobie
ty, oraz identyfikację na podstawie wyników tego testowania
zmiany stężenia analřtu stanowiącej wskaźnik nadchodzącej
owulacji, w stosunku do wartości odniesienia stężenia analřtu,
która została dostosowana do danej kobiety na podstawie da
nych testu stężenia analřtu uzyskanych u tej kobiety podczas
jednego lub więcej poprzednich cykli owulacyjnych. Korzystnie
testowanie tego stężenia analitu podczas bieżącego cyklu owulacyj
nego rozpoczyna się na wiele dni (korzystnie przynajmniej 5) nastę
pujących po początku miesiączki, ale przynajmniej 2 dni numerycz
ne przed najwcześniejszym dniem numerycznym, przed którym
wystąpiła faktyczna owulacja w jedny m lub więcej poprzednich cykli
owulacyjnych u tej samej kobiety.

(46 zastrzeżeń)

Al(21) 301137

(22) 93 11 20

6(51) G03G 13/00

(75) Wygoda Jerzy, Rzeszów
(54) Sposób wykonywania czarnobiałych i
monochromatycznych odbitek
kserograficznych z czarnobiałych obrazów
półtonowych
(57) Sposób polega na tym, że półtonowy obraz oryginalny
rastruje się stosując kontaktowy raster kserograficzny zbudowa
ny z okrągłych, jednakowej wielkości, równomiernie rozłożo
nych i równomiernie krytych punktów o ostrych konturach i
gęstości w zakresie 20-601/cm oraz nasyceniu 10-30%. Znany
mi metodami reprodukcji fotograficznej uzyskuje się rastrowaną
pozytywową kopię półtonowego obrazu oryginalnego i nastę
pnie powiela się ją metodą kserograficzną.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307105

(22) 95 02 04

6(51) G08B 25/14

(71) SAGITTA Spółka z o.o., Gdańsk
(72) Dawid Janusz, Matacz Andrzej, Prokopek
Krzysztof
(54) Układ modułu adresowego elementu linii
dozorowej systemu ochrony
przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej i
sposób adresowania modułu adresowego
elementu linii dozorowej systemu ochrony
przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej
(57) Układ modułu adresowego elementu linii dozorowej syste
mu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej charakterysty
czny tym, że składa się z dołączonego do dwuprzewodowej linii
dozorowej (LD) układu detektora (1) impulsów adresowych, którego
wyjście jest równolegle poprzez układ wykrywania impulsów adre
sowych (2) oraz układ formowania impulsów adresowych (3) dołą
czone do wejścia adresowego licznika binarnego programowalnego
(4), mającego na wejście programujące dołączony zadajnik
ręczny (5) kodu adresowego. Licznik binarny ma wyjście syg
nałowe poprzez układ sterowania źródła prądowego (6) dołą
czone do źródła prądowego (7), na którego drugie wejście
poprzez układ detekcji (8) stanu elementu linii dozorowej jest
dołączone wyjście sygnałowe elementu linii dozorowej (9). Wyj
ście impulsowe źródła prądowego (7) jest dołączone do punktu
wspólnego łączącego element linii dozorowej (9) z pierwszym z
przewodów linii dozorowej (LD), której drugi przewód jest rów
nolegle dołączony do wejścia układu detekcji (8) stanu elemen
tu linii dozorowej oraz do źródła prądowego (7). Sposób adreso
wanie elementu linii dozorowej systemu ochronny przeciwpożarowej
i przeciwwłamaniowej charakterystyczny tym, że wysłany przez cen
tralkę dwuprzewodową linią dozorową (LD) impuls jest przetwarzany
w detektorze impulsów (1) na impuls napięciowy i przesyłany równo
legle poprzez układ wykrywania impulsów (2) i układ formowania
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impulsów (3) do programowalnego licznika binarnego (4), który
w przypadku braku impulsów z układu wykrywania impulsów
(2) ustawia się w stan początkowy zdefiniowany przez zadajnik
adresu (5) jako adres modułu, aw przypadku istnienia impulsów
z układu detektora impulsów (1) przekazanych przez układ
formowania impulsów (3), powoduje zliczenie zawartości liczni
ka binarnego w dół aż do momentu uzyskania przez licznik
binarny wartości zerowej.
Osiągnięcie tej wartości powoduje podłączenie progra
mowanego sterowanego źródła prądowego (7), którego impuls
prądowy trwa aż do momentu pojawienia się następnego impul
su adresowego w linii dozorowej (LO), który to następny impuls
adresowy zmienia stan licznika binarnego (4) i odłącza od linii
dozorowej sterowane programowalne źródło prądowe (7).
Impulsy parzyste adresowe linii dozorowej (LD) zliczane
są w liczniku binarnym (4), natomiast impulsy nieparzyste prze
znacza się do pomiaru prądu odniesienia w linii dozorowej w
momencie poprzedzającym pomiar prądu zaadresowanego do
modułu adresowego.

(10 zastrzeżeń)

47

wyjmowania, przy czym w położeniu wyjmowania część suwaka
(2), wystająca z obudowy, jest przy poziomo ustawionej obudo
wie wychylna w dół dokoła poziomej osi obrotu (4).
W położeniu przechowywania w płytce podstawowej
suwaka istnieje luka pomiędzy wychylna częścią (3) a niewychylną, tylną częścią płytki podstawowej, zaś oś obrotu (4) jest
umieszczona powyżej i z odstępem względem płytki podsta
wowej.

(6 zastrzeżeń)

Al(21) 307475

(22) 94 06 14

(31) 93 141819
93 270099
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) G U B 27/00

(32) 93 0614
2810 93

(33) JP
JP

94 0614 PCT/JP94/00964
941222 W094/29867 PCT Gazette nr 28/94
SONY CORPORATION, Tokio, JP
Igarashi Tatsuya, Teranishi Katsuyuki
Sposób zarządzania nośnikiem zapisu

(57) W przypadku zapisywania danych komputerowych np.
w pakietach od 16 do 27 obszaru zapisu danych, zakres ten od
16 do 27 jest zapewniony jako dostępny w tablicy zarządzania,
to jest tablicy komórek U-TOC. Np. w tablicy komórek nr 02h
tego typu dane komputerowe zapisane są jako segment, które
go adres początkowy jest w pakiecie 16, a adres końcowy w
pakiecie 27.
W przypadku sprawowania zarządzania nad stanem
zapisu danych komputerowych, przewidziana jako oddzielna
tablica alokacji plików FAT ( File Allocation Table).
W tablicy tej sprawowany jest nadzór nad stanem zapisu
pakietów od 16 do 27. W ten sposób dane komputerowe mogą
być zapisywane na mini dysku przystosowanym do zapisu
sygnałów fonicznych.

(53 zastrzeżenia)
Al(21) 305860

(22) 94 1116 6(51) GUB 23/023

(31) 93 9317730

(32) 93 1119

(33) DE

(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH u.Co KG,
Waldachtal, DE
(72) Ziegler Christiane
(54) Pojemnik na kasety magnetofonowe
(57) Wynalazek dotyczy pojemnika z obudową (1) i z odbie
rającym kasetę suwakiem (2), który jest blokowany w obudowie
w położeniu przechowywania i jest wysuwany za pomocą ele
mentu sprężynowego częściowo z obudowy (1) do położenia
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Al(21) 301088

(22) 93 1117 6(51) H01H 71/24

(71) APENA Fabryka Aparatów Elektrycznych
SA, Bielsko-Biała
(72) Herok Jan, Janota Andrzej, Kempys Antoni,
Kuminek Jan, Lach Stanisław, Rosner
Janusz, Stankiewicz Mieczysław, Szubert
Leonard, Zerhau Czesław
(54) Wyłącznik szybki prądu stałego z
przychwytem elektromagnetycznym i
napędem elektromagnesowym
(57) Wyłącznik ze spowalnianiem ruchu styku w końcowej
fazie zamykania charakteryzuje się tym, że elektromagnes na
pędowy (?) spełnia jednocześnie funkcję urządzenia spowalnia
nia ruchu styku (4) w końcowej fazie jego zamykania. Wymaga
ne spowolnienie ruchu styku ruchomego (4) w końcowej fazie
zamykania uzyskano przez zastosowanie tulei miedzianej (19)
o masie 10 do 20% masy miedzi cewki (11) napędu, pochylenie
napędu elektromagnesowego pod kątem 10 + 30° i podłączenie
diody (20) równolegle do cewki napędu (11) w kierunku przeciwsobnym do napięcia zasilania.

(1 zastrzeżenie)

zbliżonym do litery E posiada na końcach swych bocznych
elementów (4) od strony wewnętrznej prostokątne wycięcia (5),
w których swymi bocznymi ramionami (6) ułożona jest druga
płytka (2) w kształcie litery T. Pomiędzy krawędziami elementu
środkowego (3) pierwszej płytki (i) i krawędzią podstawy (7)
drugiej płytki (2) jest utworzona szczelina powietrzna (8).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301198

(22) 93 11 25

6(51) H01P 1/20

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Czwartacka Anna, Stachowski Bogdan
(54) Mikrofalowy filtr pasmowy
(57) Filtr posiada wkładkę dielektryczną usytuowaną w
płaszczyźnie prostopadłej do osi rezonatorów, w której znajduje się
co najmniej jeden otwórwypełniony dielektrykiem o stałej dielektrycz
nej różnej od stałej dielektrycznej wkładki. Pierwszy otwór (1 ) znajduje
się, korzystnie w połowie grubości wkładki dielektrycznej oraz
posiada średnicę nie większą niż 0,9 odległości pomiędzy prze
wodami wewnętrznymi linii tworzącej rezonator. Kolejne otwory
rozmieszczone są wzdłuż płaszczyzny równoległej do osi rezona
torów filtru, na której leży oś otworu (1).
Wkładka dielektryczna przesuwana jest względem zwar
tego końca rezonatora za pomocą cięgła, równolegle do osi
sprzężonych rezonatorów.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 301141

(22) 93 11 22

6(51) H01J 7/00
H01J61/10

(75) Trojnar Marian, Okuniew
(54) Magnetowód statecznika, zwłaszcza do lamp
fluorescencyjnych

(57) Magnetowód statecznika jest złożony z dwóch płaskich
płytek kształtowych, w których pierwsza płytka (1) o kształcie

Al(21) 305627

(22) 94 10 27

(31) 93 7302209
93 7302224

6(51) H01R 4/28

(32) 93 1116
221193

(33) BR
BR

(71) The Whitaker Corporation, Wilmington, US
(72) Diniz Milton Egaz, Soriano Alexandre
Martinez
(54) Złącze przewodów elektrycznych
(57) Złącze przewodów elektrycznych (1 ') ma człon (2') w
kształcie litery C do elektrycznego połączenia przewodów (30')
i wciskany klin (12'), Człon (2') ma radialne wymoczenia (J') i zęby
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dostosowane do zaciskania przewodów (30') pomiędzy ramio
nami członu i klinem (12')- Złącze pozwala na dobór wielkości
złącza do średnicy zaciskanych przewodów (30').

(5 zastrzeżeń)

Al(21) 301236

49

(22) 93 11 26

6(51) H02H 3/16
H02B1/16

C\\ Dulski Ryszard, Kraków
(72) Dulski Ryszard, Kościelnik Dariusz
(54) Układ elektroniczny do wytwarzania sygnału
zerującego

(57) Układ ma wzmacniacz różnicowy (W) oraz dwa dzielniki
napięcia (Ri, Ra) oraz (R3C), których wejścia dołączone są do
napięcia zasilającego, a wyjścia połączone są z wejściami (WE)
wzmacniacza różnicowego (W).

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 301136

(22) 93 11 20

6(51) H02B 1/24
B60M 1/12
(75) Granatowicz Stefan, Poznań; Dymel Henryk,
Wronki; Jakszuk Henryk, Warszawa
(54) System zasilania sieci trakcji elektrycznej
prądu stałego

(57) System zasilania charakteryzuje się tym, że kabina se
kcyjna (5) jest połączona z wyjściem jednego zespołu transformatorowo-prostownikowego (7) jednej z sąsiednich podstacji
trakcyjnych (2), który w obwód minusowy ma włączony tyrysto
rowy zespół dodawczy (15), połączony ze źródłem zasilania
poprzez transformator (16) oraz z blokiem sterującym (18) włą
czonym w wyjściowy obwód prądowy (19) zespołu transformatorowo-prostownikowego (7).
Rozwiązanie alternatywne systemu charakteryzuje się
tym, że kabina sekcyjna (5) jest połączona z wyjściem jednego
zespołu transformatorowo-prostownikowego (7) jednej z sąsied
nich podstacji trakcyjnych (2), który w obwód minusowy ma
włączony tyrystorowy zespół dodawczy (15), połączony ze źródłem
zasilania poprzez transformator (16) oraz z blokiem sterującym
przyłączonym równolegle do wyjścia zasilania kabiny sekcyjnej (5).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 305861

(22) 94 1116

(31) 93 9323614

6(51) H02K 1/22
H02K 15/16
(32) 931116 (33) GB

(71) Johnson Electric S.A, La Chaux-de-Fonds,
CH
(72) Wang Patrie Shui-Chung
(54) Wirnik silnika miniaturowego, miniaturowy
silnik prądu stałego z magnesami trwałymi i
sposób wyważania wirnika silnika
miniaturowego
(57) Wirnik silnika miniaturowego ma komutator i twornik
umieszczone nawale (11). Komutator ma wiele warstw twornika
zawierających dwie warstwy końcowe (30), zebranych razem na
wale (11) dla utworzenia rdzenia twornika (12) mającego wiele
biegunów (33) oraz uzwojenie twornika nawinięte wokół biegu
nów (33) i zakończone komutatorem. Dwie warstwy końcowe
(30) posiadają środki do wyważania wirnika w postaci wy stępów
(31) ciągnących się od przyległej promieniowej zewnętrznej
powierzchni obwodowej rdzenia twornika. Wirnik wyważa się
przez zginanie albo odkształcanie promieniowe wybranych wy
stępów (31) albo ich części. Występy (31) mogą być podzielone
na wiele palców dia ułatwienia wyważania. Wymagany stopień
wyważenia jest osiągany przez promieniowe zginanie wybra
nych występów (31) albo ich części.

(9 zastrzeżeń)
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Al(21) 301093 (22) 93 11 17 6(51) H02M 7/515
(71) ALFA-ZETA Spółka z o.o., Łódź
(72) Więcek Bogusław
(54) Przekształtnik napięcia stałego na napięcie
przemienne
(57) Przekształtnik jest złożony z czterech polowych tranzy
storów mocy (1, 2, 3, 4), sterowanych mikroprocesorem, połą
czonych ze sobą parami. Każda z par tranzystorów (1, 2) oraz
(3, 4), jest połączona ze źródłem napięcia stałego (5). Między
tranzystorami (1,2) oraz (3,4), każdej z par jest wyjściowy zacisk
(6, 7) przekształtnika. Tranzystory (1, 2,3, 4) przekształtnika są
sterowane mikroprocesorem, który załącza równocześnie po
jednym tranzystorze (1,4) bądź (2,3), każdej z par dzięki czemu
prąd odbierany na wyjściowych zaciskach (6,7) przekształtnika
płynie raz w jednym, raz w drugim kirunku.

Al(21) 301095

(22) 93 1119

6(51) H03H 7/09

(75) Antosiuk Jacek, Warszawa
(54) Przeciwzakłóceniowy filtr zasilający
(57) Filtr charakteryzuje się tym, że cewkę indukcyjną (L1) w
pierwszym przewodzie zasilającym, stanowią co najmniej dwa
uzwojenia (Z1, 22), do których wspólnych zacisków dołączony
jest jednym końcem ogranicznik (O) połączony drugim końcem
z jednym z zacisków trzeciego uzwojenia (Z3) stanowiącego
cewkę indukcyjną {12) włączonego w drugim przewodzie zasi
lającym.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 307563
(31)93
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
Al (21) 301134 (22) 93 1119 6(51) H03B 5/24
f71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Lasek Leon, Kikowski Marek
(54) Generator RC napięcia sinusoidalnego
przestrajany pojemnością
(57) Generator RC, napięcia sinusoidalnego przestrajanego
pojemnością, posiada dwa wzmacniacze operacyjne (W1, W2),
przy czym wejście (NU) pierwszego wzmacniacza jest uziemio
ne, rezystor pierwszy (R1) łączy wyjście (WY2) wzmacniacza
drugiego z jego wejściem (II2), rezystor drugi (R2) łączy wyjście
(WY1) wzmacniacza pierwszego z wejściem (II2) wzmacniacza
drugiego, rezystor trzeci (R3) łączy wyjście (WY2) wzmacniacza
drugiego z jego wejściem (NI2), rezystor czwarty (R4) wejście
(111) wzmacniacza pierwszego z wejściem (II2) wzmacniacza
drugiego, natomiast kondensator pierwszy (C1) łączy wejście
(NI2) wzmacniacza drugiego z masą, a kondensator drugi (C2)
jest włączony pomiędzy wyjście (WY1) i wejście (111) wzmacnia
cza pierwszego.

(1 zastrzeżenie)

83584

(22) 94 05 31

6(51) H04B 1/10

(32)93 07 01

(33) US

94 05 31 PCT/US94/05945
95 0112 WO95/01675 PCT Gazette nr 03/95
MOTOROLA INC., Schaumburg, US
Davis Walter Lee
Rozszerzony system mikrokomputerowy do
sterowania zakłóceniami częstotliwości
radiowej

(57) Odbiornik radiowy (40) do odbioru sygnału częstotliwo
ści radiowej zawiera układ odbiorczy (42) do odbierania i demodulacji sygnału częstotliwości radiowej i mikrokomputer (44)
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dołączony do układu odbiorczego (42) w celu włączania i wyłą
czania układu odbiorczego (42) w określonych czasach. Od
biornik radiowy (40) zawiera ponadto mikroukład rozszerzający
(68) dołączony do i sterowany przez mikrokomputer (44) dla
łączności z nim, aby dalej przetwarzać sygnał częstotliwości
radiowej.
Łączność pomiędzy mikrokomputerem (44), a mikro
układem rozszerzającym (68) odbywa się z pierwszą prędko
ścią, kiedy układ odbiorczy (42) jest włączony, oraz z drugą
prędkością szybszą niż pierwsza prędkość, kiedy układ odbior
czy (42) jest wyłączony.

Złącza szpilkowe przechodzą przez centralną matrycę i
łączą karty po obydwu stronach matrycy w ten sposób, że
dowolna linia serwisowa może być połączona z dowolną linią
użytkownika.
Zamontowana na centralnej matrycy karta kontrolera
(26) łączy się z obwodem kart poprzez magistralę.
Każdy obwód karty zakończenia linii ma złącze portu
testowego do komunikacji z linią testera i przełączniki pamięci do
selektywnego połączenia każdej połączonej z kartą linii ze złączem
portu testowego. Tester linii może być urządzeniem przenośnym
lub może być zamontowany w układzie zarządzania.

Al(21) 305865

Al(2î) 307565

(24 zastrzeżenia)

(22) 941116

(31) 93 156179
94 296947

6(51) H04B 3/46
G01R 31/02
(32) 931122
(33) US
26 08 94
US

(7n The Whitaker Corporation, Wilmington, US
(72) Wise James Henry
(54) Układ do zarządzania połączeniami kabli i
sprawdzania linii serwisowych i linii
użytkownika
(57) Układ do zarządzania połączeniami kabli sprawdzający
doprowadzone do budynku linie serwisowe (16) i doprowadzo
ne od nich linie użytkownika (18) jest umieszczony pomiędzy
tymi liniami.
Każda doprowadzona linia serwisowa jest zakończona
kartą (22) zaopatrzoną w matrycowe przełączniki skrośne, a
doprowadzona od niej linia użytkownika jest zakończona kartą
(20).
Karty serwisowe są zamontowane w złączach na pier
wszej stronie centralnej matrycy (24), a karty użytkownika są
zamontowane w złączach na drugiej stronie centralnej matrycy.

(7 zastrzeżeń)

(31) 93

(22)94 06 08 6(51) H04M 11/00
H04B 7/24
85374
(32) 93 07 02
(33) US

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

940608 PCT/US94/06471
95 0112 WO95/01694 PCT Gazette nr 03/95
MOTOROLA INC., Schaumburg, US
Lodwig John Phillip, Felix Kenneth A,
Whittington Charles Lynn
(54) Sposób i urządzenie do przenoszenia
rozmowy radiotelefonicznej z jednego
obszaru zasięgu do drugiego
(57) Przenoszenie rozmowy pomiędzy obszarami zasięgu
uzyskiwane jest w systemie radiotelefonicznym sprzężonym ze
standardowymi centralami przewodowymi.
Po zainicjowaniu rozmowy radiotelefonicznej w jednym
obszarze zasięgu radiowego numer kierunkowy i identyfikator
rozmowy radiowej są przekazywane do aparatu abonenckiego
(101) z nieruchomego zespołu sterującego (111) związanego z
tym obszarem zasięgu.
Kiedy aparat abonencki stwierdzi potrzebę przeniesie
nia rozmowy do docelowego obszaru zasięgu radiowego, na
daje numer kierunkowy i identyfikator rozmowy radiowej do
drugiego nieruchomego zespołu sterującego (113) związanego
z docelowym obszarem zasięgu radiowego.
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Ten nieruchomy zespół sterujący wywołuje ten numer
kierunkowy i zostaje sprzężony z pierwszym nieruchomym ze
społem sterującym poprzez standardową przewodową centralę
(115,117). Następnie identyfikator rozmowy telefonicznej zostaje
nadany do pierwszego nieruchomego zespołu sterującego, aby
umożliwić prawidłowe połączenia dla przeniesienia rozmowy.

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 301075

(22) 93 1117

6(51) H05G 2/00
H01S4/00
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa;
Fiedorowicz Henryk, Warszawa; Bartnik
Andrzej, Warszawa
(72) Bartnik Andrzej, Fiedorowicz Henryk
(54) Sposób wytwarzania nanosekundowych
impulsów miękkiego promieniowania
rentgenowskiego

(57) Sposób oparty na oddziaływaniu promieniowania lase
rowego na impulsowe tarcze gazowe (6) dozowane za pomocą
impulsowego zaworu gazowego (4) i tym samym wytworzeniu
plazmy wysokotemperaturowej w próżniowej komorze plazmo
wej, polega na wytworzeniu w próżniowej komorze plazmowej
(1) próżni niższej od wartości 10"3 toru, następnie wytworzeniu
ciągu impulsowych tarcz gazowych (6) o gęstości atomowej
gazu (7) większej od wartości 10 cm poprzez wprowadzenie
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tego gazu (7) do komory pod ciśnieniem powyżej 5 atm. za
pomocą dyszy (5) impulsowego zaworu gazowego (4) o średni
cy mniejszej od 1 mm przy jednoczesnym oddziaływaniu na te
tarcze (6) ciągiem nanosekundowych impulsów promieniowa
nia laserowego o gęstości mocy korzystnie większej od wartości
12
2
10 Wcm" .

(1 zastrzeżenie)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
Ul(21) 99061

(22) 93 1115

6(51) A01G 9/02

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź; Wałęsiński
Włodzimierz, Łódź; Jaszczyński Ryszard,
Łódź; Jaszczyński Jakub, £ódź; Kordek
Radzisław Maciej, Łódź
(72) Polus Zenon, Gorzelak Andrzej,
Jędrzejewski Włodzimierz, Krzywański
Wiesław, Nowacki Andrzej
(54) Pojemnik do rozsad

w dwa koliste wycięcia (3), z których każde obejmuje część dna
i części ścianki bocznej pojemnika.

(1 zastrzeżenie)

(57) Pojemnik do rozsad, wykonany z materiału wiotkiego,
charakteryzuje się tym, że ma postać worka (1) z płaskiego
materiału włókienniczego, którego krawędzie boczne (2) są
połączone w sposób trwały, zaś w części dolnej zaopatrzony jest
w otwory (4) oraz w dwa koiiste wycięcia (3), z których każde
obejmuje część dna i część ścianki bocznej pojemnika.
(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99063

6(51) A01G 13/02
A01G 23/00
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź; Wałęsiński
Włodzimierz, Łódź; Jaszczyński Ryszard,
Łódź; Jaszczyński Jakub, Łódź; Kordek
Radzisław Maciej, Łódź
(72) Polus Zenon, Gorzelak Andrzej,
Jędrzejewski Włodzimierz, Krzywański
Wiesław
(54) Arkusz ochronny

Ul(21) 99062

(22) 93 1115

6(51) A01G 9/02

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź; Wałęsiński
Włodzimierz, Łódź; Jaszczyński Ryszard,
Łódź; Jaszczyński Jakub, Łóat; Kordek
Radzisław Maciej, Łódź
(72) Polus Zenon, Gorzelak Andrzej,
Jędrzejewski Włodzimierz, Krzywański
Wiesław, Nowacki Andrzej
(54) Pojemnik do rozsad
(57) Pojemnik do rozsad, wykonany z materiału wiotkiego,
charakteryzuje się tym, że ma postać worka (1) z płaskiego
materiału włókienniczego, którego krawędzie boczne (2) są
połączone w sposób trwały, zaś w części dolnej zaopatrzony jest

(22) 93 1115

(57) Arkusz ochronny z materiału wiotkiego, posiadający
rozcięcie, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w otwór
(1) usytuowany w jego centralnej części oraz rozcięcie (2) prze
biegające od tego otworu (1) do jednego z rogów arkusza, przy
czym w każdym z rogów arkusza umiejscowiony jest otwór (3).

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99088
(22) 93 1117 6(51) A41D 13/02
(71) HUTNIK Spółdzielnia Inwalidów, Kraków
(72) Demus Jadwiga, Świtkowska Jadwiga,
Danisiewicz Wiesława, Sadowski Zbigniew,
Łaszkiewicz Grzegorz
(54) Ubranie ochronne dla spawaczy

pętlą, utworzoną z paska i blokowanych spinkami (4), ponadto
dodatkowo do każdej klamry (3) przyłączone są paski (5), któ
rych końcówki zakończone są rzepami, przy czym jedna koń
cówka ma rzep z obu stron.

(57) Ubranie składające się z rozpinanej bluzy i spodni,
wykonanych z tkaniny o apreturze przeciwpainej, ma na lewej i
prawej części (1, 2) przodu oraz w części tyłu wykonane otwory
na zaczepowe klamry szelek bezpieczeństwa, ustytuowane pod
wzmacniającymi osłonami (11, 12) w postaci płatów tkaniny.
Wzmacniające osłony są mocowane częściowo rozłącznie za
pomocą samosczepnych taśm, tworzących tunele do wyprowa
dzenia od zaczepowych klamer linek bezpieczeństwa.

Ul(21) 99135

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

(22) 93 11 23

6(51) A41F 9/00

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Pas wraz z wyposażeniem
(57) Pas z wyposażeniem stanowi wyposażenie policjanta.
Pas wykonany jest taśmy elastycznej (1) z włókien chemicznych,
do której od strony wewnętrznej przymocowany jest rzep, ponadto
długość pasa regulowana jest na klamrze (3) przez zwiększenie
lub zmniejszenie zakładki i podtrzymywana pazurkami (4).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99139

(22) 93 11 23

6(51) A41F 9/00

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Podpasek
Ul(21) 99148

(22)931125

6(51) A41F 3/00

(57) Podpasek stosowany do pasa głównego, wykonany jest
z taśmy elastycznej (1 ), na którą z jednej strony naszyto rzep (2).

(1 zastrzeżenie)

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Szelki
(57) Szelki składają się z czterech pasków (1) połączonych
z patką (2), zakończonych klamrami (3) i podtrzymywanych

Ul(21) 99109

(22) 93 11 22

6(51) A43C 15/06

(75) Orłów Ryszard, Gdańsk
(54) Nakładka przeciwślizgowa osadzana na
obuwiu
(57) Nakładkę stanowi zestaw połączonych ze sobą prze
suwnie podstawek (1, 2) zawierających w części dolnej wypro
filowane na bocznych powierzchniach kolce (3), zaś w części
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górnej po przeciwległych stronach kątowe uchwyty (4) z wycię
ciami na paski (6). Na czołowych krawędziach podstawek (1,2)
znajdują się uchwyty (7) pod mocującc-regulacyjną sprężynę
(8). Na końcowej części podstawki (1) ukształtowana jest pro
wadnica (9) podstawki (2), która ma wyprofilowane na końcu
brzegowe kątowe ograniczniki przesuwu.

(2 zastrzeżenia)
Ul(21) 99126

(22) 93 11 24

55

łączyć z wybraniami lub występami odpowiedniej półki, pod
czas gdy drugie ramię (32) stanowi część mocującą z występami
(34, 36) lub wybraniami, które dają się łączyć z wybraniami lub
występami pionowego elementu regału. Ramiona (30, 32) po
siadają elmenty ustalające (42), które są przystosowane do
współdziałania z półką lub pionowym elementem regału.

(12 zastrzeżeń)

6(51) A47B 17/00

(75) Wilczyński Wiesław, Piaseczno
(54) Zestaw stanowisk pracy, zwłaszcza do
dużych pomieszczeń biurowych
(57) Zestaw stanowisk pracy, zwłaszcza do dużych pomie
szczeń biurowych, składa się z dziesięciu rodzajów segmentów
biurkowych, pięciu rodzajów nadstawek i segmentu kasowego.
Wszystkie segmenty biurkowe stanowią wnękowe szafki o tej
samej głębokości, przykryte blatem, od zewnętrznej strony wy
stającym poza obręb szafki. Trzy rodzaje segmentów biurkowych
mają kształt prostopadłościanów o wysokości podstawowej, na
stępne trzy rodzaje segmentów biurkowych mają kształt prosto
padłościanów o 1,5 razy mniejszej wysokości, wszystkie biurkowe
segmenty prostopadłościenne mają powierzchnie czołowe o dłu
gości: jedna około dwukrotnie większa od podstawowej wysoko
ści segmentu, druga około 1,5 razy większa od tej wysokości, a
trzecia jest pośrednia pomiędzy dwoma pierwszymi. Pozostałe
cztery rodzaje segmentów biurkowych mają dwa rodzaje wyżej
opisanych wysokości, dwa z nich mają kształt czwartej części
wycinka wydrążonego walca, a pozostałe dwa - ósmej takiej
części. Wszystkie nadstawki mają postać wnęk bez podstawy,
o kształcie tylnej ścianki identycznej z zewnętrznym obrysem
blatów, wysokości mniejszej od podstawowej wysokości seg
mentów biurkowych i głębokości co najmniej dwukrotnie mniej
szej od szerokości blatu. Segment kasowy stanowi prostopadłościenną bryłę, wewnątrz której, od strony czołowej i dwóch
bocznych ścian, znajdują się wnęki o głębokości mniejszej niż
trzecia część szerokości segmentu kasowego, a górna ściana
wnęk stanowi blat kasy, wysunięty poza obręb kasy przed
czołową jej ścianę.

Ul(21) 99059

(22)931115

(75) Dziedzic Władysław, Namysłów
(54) Osłona mechanizmu oparcia plecowego
krzesła
(57) Osłona, wykonana z jednego elementu, jest utworzona
z trzech płaszczyzn: odchylonej od pionu łukowej (2), odchylo
nej od pionu niepełnej łukowej (3) i podstawowej łukowej (1).
Konstrukcja nośna obudowy została wzmocniona listwą usztyw
niającą, która posiada wybranie półkoliste na sworzeń.

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 101550

(22) 94 11 18

(31)93 4339861

6(51) A47B 57/30

(32)931123

(33) DE

(71) HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co KG,
Haiger-Flammersbach, DE
(72) Gross Christian, Pfeifer Rudolf
(54) Wspornik polki
(57) Przedmiotem wzoru jest wspornik półki (10) do regałów,
z korpusem w kształcie litery L, którego jedno ramię (30) tworzy
część nośną z występami (34, 36) lub wybraniami, które dają się

6(51) A47C 4/30

Ul(21) 99060

(22) 93 1115

6(51) A47C 4/30

(75) Dziedzic Władysław, Namysłów
(54) Mechanizm oparcia plecowego krzesła
(57) Mechanizm oparcia zbudowany jest z metalowego kor
pusu (1) i z metalowego sworznia (6) osadzonego obrotowo w
pionowym eismencie (2) zawierającym otwory (2a). Korpus (1)
zakończony poziomym elementem (5) połączony jest z opar
ciem plecowym (8). Cała ta konstrukcja spoczywa na rurze
oparcia, której drugi koniec osadzony jest w siedzisku krzesła.

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99119
(22)931122 6(51) A47C 11/00
71) METWORK GmbH Sp. z O.O., Strzegom
72) Fanderl Willibald
(54) Ławka parkowa
(57) Ławka parkowa zbudowana jest z dwóch jednakowych
metalowych podpór (1) i łączących je drewnianych listew siedzi
ska (2) i listew oparcia (3). Podpory (1) zawierają nogi (4) i (5) i
wspornik oparcia (6), połączone ze sobą zamkniętą, ażurową
konstrukcją nośną (7), zawierającą podłokietnik (8), wspornik
siedziska (10) i ozdobne elementy wypełniająco-łączące (11).
Wsporniki siedziska (10) i wsporniki oparcia (6) posiadają prze
krój teowy z szerokimi półkami górnymi (13) i (16) i poprzecznie
płaskich górnych powierzchniach styku, przy czym górna powie
rzchnia styku siedziska składa się z dostosowanych do kształto
wego profilu siedziska płaskich odcinków powierzchni, tworzą
cych w zarysie linię łamaną a wzdłużna tarcza podporowa (16) na
wsporniku oparcia (6) obejmuje większą część jego wysokości.
Metalowy podłokietnik (8) przykryty jest specjalnie ukształtowaną
nakładką ochronną (18).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 101933

(22) 95 0119

Ul(21) 99103
(22) 93 1118
6(51) A47G 7/02
(75) Kozimiński Tadeusz, Mroczków; Krzysztof
Łyżwa, Opoczno
(54) Uchwyt skrzynki kwiatowej
(57) Uchwyt skrzynki kwiatowej służy do mocowania jej na
balkonie. Uchwyt składa się ze wspornika (1) oraz dwóch jed
nakowych ramion (2), połączonych z nim za pomocą śrub (3) i
nakrętek motylkowych (4). Wspornik (1) jest zaopatrzony w
przelotowe otwory okrągłe, natomiast ramiona (2) w przelotowe
otwory podłużne (6).

(1 zastrzeżenie)

6(51) A47F 3/12

(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA,
Chełmno
(72) Krzywdziński Jacek
(54) Złącze konstrukcyjne krzyżowe, zwłaszcza do
łączenia płyt szklanych
(57) Złącze konstrukcyjne krzyżowe stanowiące monolitycz
ny odlew charakteryzuje się tym, że w środkowej części prosto
padłościanu (1) wykonany jest otwór (3), do którego wprowadza
się pręt usztywniający konstrukcję natomiast przylegające czę
ści stanowią cztery ramiona (2) z uformowanymi szczelinami (4)
a na powierzchniach czołowych tych szczelin ukształtowane są
elementy ustalające (5).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99070
(22)931117
6(51) A47G 7/07
(75) Matysiewicz Krzysztof, Lublin
(54) Urządzenie do ekspozycji kwiatów
(57) Urządzenie stanowi klosz (1), wykonany w kształcie
gruszkowatej maczugi, której węższy koniec połączony jest ze
zwężką (2), umieszczoną w gumowej podstawie (3), wyposażo
nej w wypukłe dno (4). Wierzchołek wypukłego dna (4) jest
zaopatrzony w źródło świata (6).

(2 zastrzeżenia)
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57

Pojemnik stanowi kształtowy i profilowany korpus (1 ) od
góry otwarty i zwężający się ku dołowi. Od czoła korpus (1) ma
prowadnice (2) ustalająco - dystansowe oraz sprężyste elemen
ty chwytne (3) dla uchwytu (4) kompletu do przypraw.

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 99100

(22)931118

6(51) A47G 23/06

(71) MURPLEXSp.zo.o.,Ciele
(72) Murawski Jacek, Murawski Wojciech
(54) Uchwyt deski kuchennej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt deski ku
chennej, zwłaszcza z tworzywa sztucznego.
Uchwyt stanowi pasek (1) w kształcie ucha, którego
wewnętrzny promień (Ri) zwęża się parabolicznie ku dołowi.
Szerokość paska jest równa grubości deski (2).

(2 zastrzeżenia)
Ul(21) 99071

(22)931117

6(51) A47G 7/07

(75) Matysiewicz Krzysztof, Lublin
(54) Urządzenie do eksponowania kwiatów
(57) Urządzenie stanowi przezroczysty klosz (1) wykonany
w kształcie serca osadzonego pionowo za pomocą zwężki (2) w
gumowej podstawie (3), wyposażonej w wypukłe dno (4), w
którym rozmieszczone są symetrycznie otwory (5). Wierzchołek
wypukłego dna (4) jest zaopatrzony w źródło światła (6).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 102024

(22) 95 02 06

6(51) A47J 47/18

(75) Michno Marek, Czarna k/ Łańcuta
(54) Ucho do wiadra
Ul(21) 99101

(22) 93 1118

6(51) A47G 21/12

(71) MURPLEXSp.zo.o.,Ciele
(72) Murawski Jacek, Murawski Wojciech
(54) Pojemnik na wykałaczki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na wy
kałaczki, stosowany zwłaszcza w kompletach do przypraw.

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ucho do wiadra lub
podobnego pojemnika, które stanowi listwa wygięta w kształcie
rozszerzonej litery U, mająca w części środkowej po stronie we
wnętrznej występ (1), a w jego osi symetrii na zewnętrznej powie
rzchni bocznych elementów ucha znajdują się żebra usztywniają
ce (3), które na końcach ucha mają wyższą półkę (4) zakończoną
ścięciem (5) łączącym z nią pozostały element żebra (6) o niższej
półce. Na końcach wewnętrznej powierzchni ucho posiada żebra
krzyżakowe, w osi których znajdują się zaczepy (12) w kształcie
trzpienia zakończonego kołnierzem.

(4 zastrzeżenia)
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Ul(21) 99056

(22) 93 1115

6(51) A61F 5/30

Ul(21) 99143

(22) 93 11 24
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6(51) A61H 33/04

(75) Rojek Adam, Łódź
(54) Przyrząd do przemywania
okajednorazowego użytku

(75) Bartyzel Piotr, Wadowice; Gaździk Tadeusz
Szymon, Sosnowiec
(54) Poduszka dysplastyczna
(57) Poduszka składa się z elastycznego, nienasiąkliwego,
prostokątnego wkładu, którego jeden bok jest o 2 cm dłuższy
od drugiego, umieszczanego w kwadratowym pokrowcu (2) o
boku równym długości dłuższego boku wkładu, wyposażonym
w szelki mocujące (3). Poduszka eliminuje konieczność stoso
wania drugiej, większej poduszki, w trakcie cyklu leczenia wro
dzonej dysplazji stawu biodrowego u dzieci, dzięki możliwości
obracania wkładu w pokrowcu o 90°.

(57) Przyrząd, stanowiący pojemnik (1) wykonany z elasty
cznego tworzywa, charakteryzuje się tym, że jego górna część
(2) zwęża się i przechodzi w ukośnie usytuowany dziobek (3),
w którym jest osadzona miękka wypływowa rurka (4) o zaokrą
glonym końcu (5), na dziobek (3) zaś nasadzona jest nasadka
(6), również o zaokrąglonym końcu (7). Ponadto część wewnę
trznej powierzchni nasadki (6), w obszarze styku z dziobkiem
(3), zawiera warstwę (8) środka adhezyjnego.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
Ul(21) 99131

(22) 93 11 23

6(51) B01D 39/16

(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Wierzbowska Teresa, Strzembosz Wiktor,
Błaszczyk Wojciech, Redlich Grażyna,
Kokoszko Maria
(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń
filtracyjnych w przemyśle cukrowniczym
(57) Przegroda filtracyjna do urządzeń filtracyjnych w prze
myśle cukrowniczym ma pięć warstw (1, 2, 3, 4, 5).
Warstwę (1) stanowi warstwa amorficzna polimeru wielocząsteczkowego, warstwę (2) stanowi warstwa runa z włókien
syntetycznych, warstwę (3) - przekładkowa warstwa z włókniny z
materiału włókienniczego z włókien syntetycznych, warstwę (4) warstwa runa z włókien syntetycznych, warstwę (5) - amorficzna
warstwa polimeru wielocząsteczkowego.
Warstwa (2) z warstwą (3) i (4) połączone są mechani
cznie, a warstwy (1) i (5) połączone są z warstwami (2) i (4) siłami
kohezji.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99108

(22) 93 11 22

6(51) B01D 50/00

(75) Kodzis Eugeniusz, Długomiłowice
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(54) Odkurzacz przemysłowy
(57) Odkurzacz przemysłowy do wiórów i pyłów stosuje się
przy obróbce technologicznej drewna, skóry, tkanin, gumy,
tworzyw sztucznych czy małogabarytowych opiłków metalo
wych. Odkurzacz charakteryzuje się tym, że na nośnej ramie (2)
osadzony jest korpus (4), w którym umocowana jest oś silnika
(10) z łopatkami wirnika (17), króciec ssawny, następnie stożko
wy lej z króćcem wylotu i pionowa przegroda połączona z lejem.

(3 zastrzeżenia)

59

(8), cylinder wewnętrzny (1) przykryty jest pokrywką (10), która
posiada otwór zasypowy (5) surowców oraz przewód (9) do
odprowadzenia lotnych produktów reakcji, cylinder wewnętrzny
(1) posiada wyprowadzenie (6) produktu, usytuowane w 1/3
jego wysokości.

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 99095

(22)931119

6(51) B21D 5/02

(75) Witkowski Jerzy, Czempiń
(54) Urządzenie do uginania kątowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydrauliczne urzą
dzenie do uginania kątowego prostego lub profilowanego, zwła
szcza obrzeży, przeznaczone do zakładów usługowych i napra
wczych, Urządzenie (1) ma stałą podstawę utworzoną przez
kozły (2) ze stałą belką (3), do której są przymocowane siłowniki
(4) oparte o sworznie (6) górnej poprzeczki kozłów (2). Ruchoma
belka (8) jest umieszczona na wałkach (7) siłowników, a obie
belki (3, 8) mają otwory do mocowania narzędzi (11) formują
cych.

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99079

(22)931116

6(51) B01J14/00

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
(72) Kalinowski Zbigniew, Cichy Barbara
(54) Urządzenie do prowadzenia reakcji
chemicznych w sposób ciągły
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do pro
wadzenia reakcji chemicznych w sposób ciągły, szczególnie w
środowisku agresywnych soli stopionych, wykonane z grafitu.
Stanowią go dwa współśrodkowe cylindry, wewnętrzny (1), będą
cy reaktorem i zewnętrzny (3), pomiędzy którymi znajduje się
sypka warstwa nagrzewająca (2), a całość umieszczona jest w
izolacji termicznej (4), w postaci ceramicznego tygla, przy czym
do cylindra wewnętrznego (1) dołączony jest zacisk prądowy
(7), do cylindra zewnętrznego (3) dołączony jest zacisk prądowy

Ul (21) 99084 (22) 93 1118 6(51) B23B 49/00
(75) Różański Jan, Poznań
(54) Tarcza wyposażenia, zwłaszcza wiertarki
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem zwiększenia trwało
ści tarczy stanowiącej wyposażenie, zwłaszcza wiertarki. Tarcza
charakteryzuje się tym, że na zewnętrznej powierzchni części (5)
ma na obwodzie rowek zewnętrzny (6), zaś na wewnętrznej
powierzchni znajduje się rowek wewnętrzny (7). Głębokość tych
rowków (6 i 7) jest taka, aby grubość materiału (a) pomiędzy
dnami tych rowków (6 i 7) była równa w przybliżeniu grubości
(a) części tarczowej (1).

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99102
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(22) 93 1118

6(51) B25H 5/00

(71) JEDLICZE Zakłady
Produkcyjno-Remontowe Energetyki,
Jedlicze
(72) Radoń Stanisław, Betlej Jan, Kawejsza Janusz
(54) Słupołaz

Ul(21) 99107

(22) 93 1120
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(75) Nowak Jacek Piotr, Częstochowa
(54) Wizytówka ze zdjęciem
(57) Wizytówka, o prostokątnym kształcie, zawiera na pier
wszej stronie, poza opisową informacją, zdjęcie uzupełniające
zawarte na niej dane.

(1 zastrzeżenie)

(57) Słupołaz charakteryzuje się tym, że ma element przeciwtarciowy wykonany w postaci dwóch rolek (1,2) zaciskowych, z
których rolka (2) jest obrotowa oraz strzemię (3) ze stopką
wykonane w kształcie prostopadłościanu z cienkich spawanych
blach (5) z uchwytem (6) rolek. Strzemię (3) ma uszy (9) do
mocowania pasków (10) oraz osadzony w nim mechanizm
śrubowy złożony z pręta (13) prowadzącego umieszczonego
równolegle do jego osi oraz nakrętki (14) z profilowanym uchwy
tem (15), w którym jest otwór na pręt prowadzący (13). Do
nakrętki (14) mocowany jest hak (7) obłożony wężem (8) gumo
wym zbrojonym.

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 102004

(22) 95 01 31

6(51) B60B 21/00

(75) Kowalski Janusz, Poznań
(54) Profil obręczy koła roweru górskiego

Ul(21) 99106

(22) 93 11 20

6(51) B42D 15/10

(75) Stangierski Andrzej, Kielce; Zawisza
Wojciech, Kielce
(54) Dowód rejestracyjny pojazdu
(57) Dowód rejestracyjny pojazdu jest utworzony z karty (4)
zawierającej trzy wyodrębnione rodzaje zapisu informacji-zapis
czytelny (2), zapis niewidoczny zakodowany (1) i zapis wytła
czany (3).

(57) Profil obręczy koła roweru górskiego ma kształt zbliżony
do litery U, którego oba ramiona (2) posiadają na swych koń
cach zgrubienia (3) do zamocowania obrzeży opony, a ich
powierzchnie zewnętrzne są nieco wklęsłe. Wewnętrzna środko
wa część (4) profilu jest otwarta i ma rozmieszczone po jej obu
stronach komory boczne (5). Część zewnętrznego zarysu grzbietu
(1) profilu tworzą dwa odcinki (6) symetrycznie pochylone wzglę
dem pionowej płaszczyzny symetrii obręczy.
Profil charakteryzuje się tym, że odcinki (6) łączą się z
odcinkiem środkowym (7) również symetrycznym względem
pionowej płaszczyzny symetrii obręczy i prostopadłym do niej,
przy czym każda z bocznych komór (5) ma kształt rombu z
zaokrąglonymi narożami.
Każda ze ścianek otaczających komorę boczną (5) ma
na swej długości w przybliżeniu stałą grubość, przy czym obie
zewnętrzne ścianki są grubsze od pozostałych ścianek znajdu
jących się wewnątrz profilu obręczy.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99145

(22)931126

6(51) B60Q1/00

(75) Wysga Franciszek, Warszawa Łomianki
(54) Światło obrysowe przednie i tylne
(57) Światło obrysowe jest utworzone ze wspornika rurowe
go (1) zgiętego pod kątem prostym na kształt fajki i zaopatrzo
nego na końcu części poziomej (2) w kołnierz (3) stanowiący
element montażowy światła do nadwozia, natomiast ma końcu
części pionowej (4) w osłonę (5) źródła światła (6) z osadzonymi,
w rowkach kołnierzy osłony (5), kloszem przednim i tylnym (S).

(3 zastrzeżenia)
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Osłona charakteryzuje się tym, że stanowi ją płyta (1)
dzielona pionowo na dwie części, której obrzeże ma wypusty (2)
i wycięcia (3), zaś w płycie (1) wykonane są otwory (4), a w
otworach (4) osadzone są śruby, natomiast w środkowej części
płyta (1) ma pojedynczy otwór. Obie części płyty (1) są symetry
czne względem siebie.

(5 zastrzeżeń)

Ul(21) 99094

(22) 93 1119

6(51) B60R 25/06

(75) Niedźwiedź Zygmunt, Luboń
(54) Mechanizm blokady drążka zmiany biegów

Ul(21) 99053

(22) 93 1116

6(51) B60R 19/00

(75) Dworak Michał, Siemianowice
(54) Przyrząd do blokowania kół pojazdów
mechanicznych
(57) Przyrząd blokujący zakładany na samochody zaparko
wane w niedozwolonych miejscach obejmuje koło od strony
wewnętrznej i zabezpieczony jest ryglem (4) obracającym się na
osi (3) i zamykany zamkiem (6) na wsporniku (7). Pazur (8)
zachodzi za obręcz koła blokowanego samochodu.

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm bloka
dy drążka zmiany biegów, umieszczony pod ścianą tunelu
podłogowego, z wyjmowanym sworzniem. Mechanizm blokady
składa się z profilowanego jarzma (1) z umieszczonym na nim
zamkiem (4) MUL-T-LOCK. Przez dodatkowy otwór w zamku (4)
i kątowej obejmie (2) przechodzi sworzeń (5) ze stożkową koń
cówką (6), obwodowym kanałem (7) na rygiel (12) oraz oporo
wym wkrętem (8) z płaską główką, stanowiącą oparcie dia
sprężyny (9) cofania. Po wyjęciu rygla (12) sworzeń (5) jest
wysuwalny.

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 101794

(22) 94 12 23

6(51) B60R 21/06

(75) Wszędybył Czesław, Wrocław
(54) Osłona przedniej części samochodu
przystosowanego do przewozu osób
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona przedniej
części samochodu przystosowanego do przewozu osób, zwła
szcza taksówki.

Ul(21) 99047

(22) 93 1115

6(51) B62D 33/04
B62D 25/00
(75) Czaja Tadeusz, Bielsko-Biała; Śmierzchalski
Bogdan, Bielsko-Biała; Śmierzchalski Marek,
Bielsko-Biała
(54) Nadbudowa samochodowej skrzyni
ładunkowej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadbudowa sa
mochodowej skrzyni ładunkowej, przeznaczona zwłaszcza dla
samochodów dostawczych typu Polonez, Fiat. Nadbudowa w
formie skorupowej bryły, posiadająca w tylnej części uchylnie
osadzoną klapę, charakteryzuje się tym, że posiada osadzoną
uchylnie, poprzez zawiasy (1) w jednej ścianie bocznej (2), klapę
(3), której zakres otwarcia ogranicza amortyzator osadzony z
jednej strony w ścianie bocznej (2) nadbudowy, a jego drugi
koniec połączony jest z klapą (3). Na zewnętrznej, dolnej krawę
dzi klapy (3) znajduje się wgłębienie (5) z osadzonym w nim
zamkiem (6).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99048
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(22) 93 1115

6(51) B62D 33/04
B62D 25/00
(75) Czaja Tadeusz, Bielsko-Biała; Śmierzchalski
Bogdan, Bielsko-Biała; Śmierzchalski Marek,
Bielsko-Biała
(54) Nadbudowa samochodowej skrzyni
ładunkowej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadbudowa sa
mochodowa skrzyni ładunkowej, przeznaczona zwłaszcza dla
samochodów dostawczych typu Polonez, Fiat.
Nadbudowa w formie skorupowej bryły, posiadająca w
tylnej części uchylnie osadzoną klapę, charakteryzuje się tym,
że posiada osadzone uchylnie, poprzez zawiasy (1) w ścianach
bocznych (2), klapy (3), których zakres otwarcia ograniczają
amortyzatory osadzone z jednej strony w ścianach bocznych (2)
nadbudowy, a ich drugie końce połączone są z klapami (3). Na
zewnętrznej, dolnej krawędzi klap (3) znajdują się wgłębienia
(5) z osadzonymi w nich zamkami (6).

Ul(21) 99099

(22) 93 1118

6(51) B65D 83/14

(71) MURPLEX Sp. z o.o., Ciele
(72; Murawski Jacek, Murawski Wojciech
(54) Pojemnik do przypraw
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do przy
praw, zwłaszcza płynnych stosowany w zestawach lub komple
tach do przypraw.
Pojemnik charakteryzuje się tym, że cylindryczny kor
pus (1) magazynujący o zróżnicowanej średnicy ma stożkowe
wgłębienie (2), którego górna część zawiera kołnierze oporowodystansowe (3) i (4) dla wewnętrznego użebrowania (5) oraz
zewnętrznej części kołnierza (6) pokrywki (7). Pokrywka (7) od
góry ma skośne zagłębienie (8) ze szczeliną zakończoną profi
lowanym występem dozującym (10).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99081

(22) 93 1116

6(51) B65D 43/03
B65D 85/72
(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis
Robert, Świdwin
(54) Pokrywka

(57) Pokrywka charakteryzuje się tym, że płyta (1) ma na
krawędzi dwa połączone ze sobą kształtowe pierścienie (2) i (3),
przy czym pierścień (2) ma kształt odwróconej litery "V, a
pierścień (3) ma kształt odwróconej litery "U".
Kształtowy pierścień (2) ma ramię krótsze (5) połączone
bezpośrednio z płytą (1) i ramię dłuższe (7) połączone krawędziowo z ramieniem skośnym (6). Dodatkowo, ramię dłuższe (7)
sprzęgnięte jest z ramieniem skośnym (6) żebrami wzmacniają
cymi (4). Kształtowy pierścień (3) ma kształt odwróconej liter/
"U", na końcach rozszerzonej, tworząc ramię skośne (6) oraz
ramię w części skośne i następnie zagięte (8), przy czym ramię
(8) jest zagięte prostopadle do płyty (1). Ponadto krawędzie
ramion (6), (7) i (8) leżą w jednej płaszczyźnie równoległej do
płyty (1).

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99078

(22) 93 1116

6(51) B65D 85/10

(75) Owczarek Sławomir, Błaszki
(54) Pudełko
(57) Wzór użytkowy dotyczy pudełka do papierosów, które
posiada na większej powierzchni (2) zapałki (3) wmocowane
warstwą kleju (5).

(1 zastrzeżenie)
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(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis
Robert, Świdwin
(54) Pojemnik z pokrywką
(57) Pojemnik (1) ma kształt utworzony z dwóch połączo
nych ze sobą połówek odwróconych stożków ściętych (3), przy
czym połówki stożków (3) połączone są wycinkiem, który w
przekroju poprzecznym ma kształt odwróconego trapezu. Do
datkowo pojemnik (1) ma pierścieniową powierzchnię górną (5),
wyposażoną w zaokrąglony występ (11) oraz pierścieniową
powierzchnię dolną, (6) tworzącą dno (9). Pokrywka (2) ma
kształt owalnej płyty (7), zakończonej na obwodzie kształtowym
pierścieniem (8), przy czym pierścień (8) ma w przekroju po
przecznym kształt odwróconej dużej litery 'U", na końcach roz
szerzonej. Ponadto pierścień (8) pokrywki (2) ściśle współpra
cuje z pierścieniową powierzchnią górną (5) pojemnika (1).

Ul(21) 99132

(22) 93 11 23

6(51) B65D 85/10

(5 zastrzeżeń)

(75) Owczarek Sławomir, Błaszki
(54) Pudełko
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pudełko do papie
rosów, które ma zapałki (5) usytuowane na dnie (3) otwieranej
części (4).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99082

(22)931116

6(51) B65D 85/72

(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis
Robert, Świdwin
(54) Pojemnik
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że krawędź (2) pier
ścienia (3) jest zagięta na zewnątrz pojemnika (1) i jest zaokrą
glona. Pierścieniowa podstawa (4), utworzona w wyniku wytło
czenia dna (6) do wewnątrz pojemnika (1), ma na zewnętrznej
części pierścienia stopkę (5), przy czym stopka (5) ma kształt
pierścienia o bardzo małej grubości i leży w płaszczyźnie pro
stopadłej do dna (6) pojemnika (1).

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99090 (22) 93 1119 6(51) B65D 85/72
B65D 77/06
B65D 1/04
(71) Spółdzielnia Inwalidów im. ASuwary,
Pabianice
(72) Piechura Tadeusz
(54) Pojemnik
(57) Przedmiotem wzoru jest pojemnik przeznaczony do
stosowania w gospodarstwie domowym, zwłaszcza do produ
któw półpłynnych. Korpus pojemnika stanowi rura (1) wygięta w
kształcie trójkąta równobocznego o zaokrąglonych wierzchoł
kach, zachowująca w każdym miejscu stały przekrój poprzecz
ny. Jeden z wierzchołków trójkąta, wyciągnięty w szyjkę (2),
zawiera otwór wylotowy.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 93 1119

6(51) B65D 85/72

(71) Spółdzielnia Inwalidów im. ASuwary,
Pabianice
(72) Piechura Tadeusz
(54) Pojemnik
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której umieszczona jest przezroczysta listwa (2). Wyprofilowane
płaskowniki (1) mocowane są schodkowo w sposób trwały do
boków (3).

(1 zastrzeżenie)

(57) Przedmiotem wzoru jest pojemnik przeznaczony do
stosowania w gospodarstwie domowym, zwłaszcza do produ
któw półpłynnych. Korpus pojemnika stanowi rura (1) wygięta w
kształcie kwadratu o zaokrąglonych wierzchołkach, zachowują
ca w każdym miejscu stały przekrój poprzeczny. Jeden z wierz
chołków kwadratu, wyciągnięty w szyjkę (2), zawiera otwór
wylotowy.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99155

(22)931126

6(51) B65F1/06

(75) Marchlewicz Urszula, Koszalin
(54) Worek na odpady komunalne
(57) Worek (1), wykonany zwłaszcza z tworzyw sztucznych,
ma w części wewnętrznej wyodrębnione samodzielne rękawy
(2), przy czym rękawy (2) mogą mieć w przekroju poprzecznym
kształt dowolnej figury płaskiej, w zależności od przeznaczenia.
Worki tego typu mogą mieć zastosowanie na przykład w kafej
kach, lodziarniach, pijalniach wód i piwa, zwłaszcza tam, gdzie
używane są kubki i pojemniki jednorazowego użytku.

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99086 (22) 93 1117 6(51) B65G 1/16
(75) Wilk Wojciech, Gliwice
(54) Zestaw płytowo-półkowy
(57) Zestaw płytowo-półkowy mający półki i zawiesia chara
kteryzuje się tym, że utworzony jest z płyty twardoprasowanej
(1) mającej poziome rowki (2), które w przekroju poprzecznym
mają kształt równoramiennego trapezu krótszą podstawą prze
chodzącego w czworokąt foremny, a w rowkach (2) płyty (1)
zamontowane są zawiesia (3) mające w przekroju bocznym
kształt złączonych przemiennie liter L oraz półki, które w prze
kroju bocznym mają kształt złączonych symetrycznie liter L. W
poziomych rowkach (2) zamontowane są taśmy maskujące (5).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99054

(22)931116

6(51) B65G1/16

(75) Sobstel Mirosław, Warszawa; Hornberger
Aniela, Warszawa
(54) Regał schodkowy
(57) Regał, przeznaczony do wielopoziomowego ekspono
wania przedmiotów wyposażony jest w płaskowniki (1) o kształ
tach profilowanych zakończonych w dolnej części rynienką, w
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
Ul(21) 99085
(22) 93 1118
6(51) C02F 1/64
(75) Guzowski Andrzej, Podkowa Leśna
(54) Układ urządzenia do uzdatniania wody
(57) Układ urządzenia do uzdatniania wody ma zbiornik
cylindryczny (1) z dwoma włazami (5) na poboczu cylindra, na
wspólnej pionowej osi oraz umieszczonym prostopadle do osi
włazów (5), u góry, króćcem doprowadzającym zakończonym z
jednej strony lejem rozdzielczym, usytuowanym w osi symetrii
zbiornika cylindrycznego (1), a z drugiej strony jest prostopadła
rura z zaworem (11) i manometrem, zakończona kolankiem
prostokątnym (19), u dołu jest króciec odprowadzający, przebie
gający do góry, z zaworem (8), zakończony poziomą rurą z
zaworami (9) i (10) prostopadłą do króćca odprowadzającego,
zakończoną trójnikiem (20), przy czym między kolankiem (19),
a trójnikiem (20), równolegle do płaszcza zbiornika cylindry
cznego (1), przebiega pionowo rura z zaworem (7) i urządze
niem napowietrzającym (17), złożonym z korpusu trójdrożnego
i leżących na wspólnej osi o zmiennym wzajemnym położeniu
osiowym, dyszy sprężającej i dyszy rozprężającej, a ponadto w
dolnej części zbiornika cylindrycznego (1), na linii połączenia z
dennicą, jest poziomy ruszt z układem drenażowym złożonym z
rur w dolnej części perforowanych, na zewnątrz są trzy nogi

równomiernie rozłożone na obwodzie oraz w centralnym pun
kcie dennicy górnej jest zawór odpowietrzający (13), a w denni
cy dolnej zawór spustowy (14).

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 99098

(22) 93 1118

6(51) C02F 3/02
C02F1/74
(71) PoWoGaz Fabryka Aparatury i Urządzeń
Komunalnych, Piła
(72) Szymczyk Ryszard
(54) Urządzenie do napowietrzania ścieków

(57) W urządzeniu pionowy wał wyjściowy (4) przekładni
mechanicznej (2) połączony jest z wirnikiem (3) za pośrednic
twem tulei (8) zakończonej z obu stron kołnierzami (9,10).

(1 zastrzeżenie)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
Ul(21) 99057
(22) 93 1115
6(51) E04H 4/14
(75) Janiak Leszek, Szczecin
(54) Podstawka, zwłaszcza pod brodzik
(57) Podstawka, zwłaszcza pod brodzik ma jedno ramię
dłuższe (1) i dwa ramiona krótsze (2), połączone obrotowo z
poprzeczką (3). Do końców ramion i w środku podstawki są

przyspawane nóżki (4), wykonane jako śruby z nakrętkami i
nagwintowanymi tulejkami z tworzyw sztucznych, pozwalają
cych na regulację wysokości podstawki.
Na obu końcach ramion naklejono odcinki taśmy dwu
stronnie przylepnej, zabezpieczające brodzik przez zsunięciem
się z podstawki.

(2 zastrzeżenia)
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Ul(21) 99122
(22)931122
6(51) E04H 6/18
(71) LEGMET Sp. z o.o. Zakłady Mechaniczne,
Legnica
(72) Dobrowolski Kazimierz
(54) Parking pojazdów samochodowych
(57) Parking charakteryzuje się tym, że ma postać dwóch,
jednakowych, wielokondygnacyjnych budowli (1, 2) stalowych
ustawionych równolegle do siebie wzdłuż swojej długości.
Budowle (1, 2) rozstawione są w odległości (a) równej
szerokości (a) każdej z budowli (1, 2). Pomosty parkingowe (5)
tworzą płyty fundamentowe (3, 4) budowli (1, 2) oraz sztywne
poziome posadzki każdej kondygnacji obu budowli (1,2). Po
mosty parkingowe (5) okolone są barierkami (6) wzdłuż trzech
ścian każdej budowli (1,2) i utrzymywane przez pionowe słupy
nośne (7) i rozpory (8) między słupami (7). Słupy (7) i rozpory
(8) ustawione są poprzecznie do długości budowli (1,2). Pomię
dzy ustawionymi równolegle budowlami (1, 2), na szynach
jezdnych (11) ustawiony jest dźwig towarowy (12). Jedna z
budowli (1) posiada w poziomie fundamentu (3) wjazd na par
king z zamontowaną obrotnicą (13) pojazdów samochodowych.

Ul(21) 99120

(22) 93 11 22

(75) Juryk Roman, Kraków
(54) Klamka do okien i drzwi balkonowych
(57) Klamka do okien i drzwi balkonowych składająca się z
korpusu mocującego, płytki maskującej, koła zapadkowego i
ramienia z trzpieniem, charakteryzuje się tym, że ma dwa sprę
żyste elementy zapadkowe (8) wykonane z materiału termopla
stycznego i trwale zespolone z korpusem mocującym (6), które
zazębiają się o wgłębienia na kole zapadkowym (7) osadzonym
w trzpieniu (2), natomiast od strony czołowej korpus mocujący (6)
ma występ osłaniający boczne krawędzie płytki maskującej (5).

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99058

(22) 93 1115

6(51) E05B 1/04

6(51) E04H 12/08

(71) KROMISS Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe,
Częstochowa
(72) Drożdż Michał
(54) Słup rurowy oświetleniowy
(57) Słup ma postać jednolitej rury (1) o przekroju kołowym
i stałej zbieżności. W górnej części posiada uchwyt (2) dla lampy
oświetleniowej, a w dolnej części ma stopę (4) osadczą.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99117

(22)931122

(75) Juryk Roman, Kraków

6(51) E05D 3/00
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(54) Zawiasa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawiasa, zwłasz
cza do stolarki okiennej.
Zawiasa składa się z detalu obejmy (1) oraz detalu
składającego się z tulei (2) i stopki mocującej (4). W tulei (2)
osadzone są łożyska ślizgowe (3). Oba detale połączone są ze
sobą ośką zawiasy (5).
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wierzchołku wybrania suwaka blokadowego. Boki szuflady (7) i
zasobnik (2) posiadają po prowadniku przesuwowym, a płytki
przednie i tylne (4,12) szuflady (7) mają zderzaki tfumikowe (3).
Osłona zewnętrzna (14) ma wkładkę kuloodporną (15). Kołnierz
(1) posiada dwa otwory zatrzaskowe.

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 101974 (22) 95 0127
6(51) E05G 7/00
(71) Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki
POLON-KRAKÓW Sp. z o.o., Kraków
(72) Szczygieł Wiesław
(54) Balustradowy podajnik kasowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest balustradowy po
dajnik kasowy, przeznaczony do wbudowywania w balustrady
lub ściany płatnicze z kuloodpornymi szybami w bankach i
urzędach pocztowych w szczególności do pracy na tych stano
wiskach, gdzie obok wymiany pieniędzy występuje zwiększony
obieg dokumentów.
Balustradowy podajnik kasowy składa się z zasobnika
(2), kołnierza (1) i osłony zewnętrznej (14).
Posiada on szufladę (7) z komorą kasową (A) utworzoną
z blachy zagiętej na dwu końcach (5, 8) przez osadzenie w
rowkach podłużnych (6) płytki przedniej (4) i płytki przegrodo
wej (9) oraz komorę blokadową (B) utworzoną z pokrywy (10),
płytki przegrodowej (9), płytki tylnej (12) i osłony dolnej (11)
wspólnej dla obu komór (A, B).
Komora blokadowa (B) posiada suwak blokadowy w
postaci prostokątnej płytki mającej z jednej strony wybranie,
którego dalsza ścianka od zatrzaskowego końca suwaka bloka
dowego jest ukształtowana w formie litery V, przy czym jej ostrze
wskazuje pozostały koniec suwaka blokadowego, a z drugiej
strony mającej zaczep w postaci prostopadłej płytki.
Suwak blokadowy spoczywa na dwu prostopadłych do
niego wspornikach zamocowanych w wycięciach wsporniko
wych płytki tylnej (12) i płytki przegrodowej (9) z tym, iż wspo
rniki mają otwory z przechodzącym przez nie trzpieniem doci
skowym z nasuniętą sprężyną.
Pokrywa (10) ma otvor dla śruby łączącej z nią obroto
wo uchwyt dźwigniowy (21) oraz otwór dla przechodzącego od
uchwytu dźwigniowego (21) do wnętrza komory blokadowej (B)
trzpienia oporowsgo kończącego się łożyskiem kulkowym w

Ul(21) 101975 (22)95 0127
6(51) E05G 7/00
(71) Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki
POLON-KRAKÓW Sp. z o.o., Kraków
(72) Szczygieł Wiesław
(54) Balustradowy podajnik kasowy
(57) Balustradowy podajnik kasowy składa się z zasobnika
(2), ramki kołnierza (13), osłony zewnętrznej (1) i pokrywy (A).
Jego pokrywa (A) składa się z osłony górnej (7), osłony dolnej
(3), płytki podtrzymującej (4), uchwytu (9), dźwigni (8), cięgna,
spiralnej sprężyny, dwu prostopadłościennych suwaków bloka
dy (5) i dwu listew nośnych.
Osłona górna (7) ma od spodu prostokątny rowek su
wakowy (6). Uchwyt (9) jest sztywno połączony z dźwignią (8).
Każdy suwak blokady (5) ma na jednym końcu narożne ścięcie,
a na drugim końcu walcowy trzpień oraz zaczep cięgnowy.
Każda listwa nośna posiada wycięcie suwakowe, a w pobliżu
końców ma po kołku odbojnikowym i pomiędzy nimi posiada
na kołkach walcowych trzy łożyska kulkowe z tym, iż środkowe
łożysko kulkowe jest przesunięte w górę listwy nośnej w stosun
ku do pozostałych.
Zasobnik (2) posiada wzdłuż swoich dłuższych boków
listwy jezdne, z których każda ma wybranie toczne, dwa otwory
tíumikowe i dwa odbojniki. Osłona zewnętrzna (1) posiada na
jednym z końców od wewnątrz wkładkę kuloodporną (11).

(1 zastrzeżenie)
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Ul(21) 99073

(22) 93 1115
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6(51) E06B 1/04

(71) METALPLAST-BIELSKO SA Zakłady
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Bielsko-Biała
(72) Dorzak Maciej, Maślanka Tadeusz, Nycz
Czesław, Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element ślusarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment ślusarki budowlanej przeznaczony, zwłaszcza dołączenia
go w konstrukcje ślusarki budowlanej i ścian osłonowych.
Aluminiowy element ślusarki budowlanej według wzoru
stanowi przelotowa prostokątna kształtka (1), mająca na swych
wewnętrznych krawędziach występy wzmacniające (2), nato
miast na krawędziach jednego mniejszego boku (3) na wypu
stach (4) osadzone są występy (5) w kształcie litery C, zaś w osi
krótszego boku (3) na zewnętrznej powierzchni mniejszego
boku (3) na wypuście (4) osadzony jest występ (6) w kształcie
litery U mający uzębione powierzchnie wewnętrzne (7). Wszy
stkie części elementu stanowią monolit

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99074
Ul(21) 99072

(22) 93 1115

6(51) E06B 1/04

(71) METALPLAST-BIELSKO SA Zakłady
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Bielsko-Biała
(72) Dorzak Maciej, Maślanka Tadeusz, Nycz
Czesław, Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element ślusarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment ślusarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako listwa
dociskowa w konstrukcjach ślusarki budowlanej.
Aluminiowy element ślusarki budowlanej tworzy kształ
tka, której część środkową stanowią równolegle do siebie usy
tuowane ściana górna (1) mająca wzdłużny rowek (2) w kształcie
litery V i ściana dolna (3) mająca prostokątne wybranie (4),
natomiast boki ścian zakończone są obustronnie osadzonymi
równolegle do osi kształtki, kształtowymi główkami (5), mające
przelotowe wybranie (6), o kształcie połączonych figur geome
trycznych, prostokąta i trójkąta różnobocznego z otwartym jed
nym bokiem (7), Jedna krawędź kształtowych główek (5) ma
występ zatrzaskowy (8), przy czym wszystkie części elementu
stanowią monolit.
(1 zastrzeżenie)

(22)931115

6(51) E06B 1/04

(71) METALPLAST-BIELSKO SA Zakłady
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Bielsko-Biała
(72) Dorzak Maciej, Maślanka Tadeusz, Nycz
Czesław, Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element ślusarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment ślusarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza dołączenia
go w konstrukcje ślusarki budowlanej i ścian osłonowych.
Aluminiowy element ślusarki budowlanej stanowi kształ
tka powstała z trwale ze sobą zestawionych pod kątem prostym
ramion (1), mające na swej wewnętrznej powierzchni (2), modu
łowe powtarzające się kształtowe wybrania (3) i powtarzające się
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modułowe wybrania korytkowe (4) na zewnętrznej powierzchni
(5), zaś krawędzie (6) ramion (1) zakończone są promieniowo.

(7 zastrzeżenie)

Ul(21) 99075

(22) 93 1115

6(51) E06B 1/04

(71) METALPLAST-BIELSKO SA Zakłady
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Bielsko-Biała
(72) Dorzak Maciej, Maślanka Tadeusz, Nycz
Czesław, Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element ślusarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment ślusarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza dołączenia
go w konstrukcje ślusarki budowlanej i ścian osłonowych.
Aluminiowy element ślusarki budowlanej stanowi prze
lotowa prostokątna kształtka (1), mająca na swych wewnętrz
nych krawędziach występy wzmacniające (2), natomiast na
krawędziach jednego mniejszego boku (3) na wypustach (4)
osadzone są występy (5) w kształcie litery C, zaś w osi krótszego
boku (3) na zewnętrznej powierzchni mniejszego boku (3) na
wypuście (4) osadzony jest występ (6) w kształcie litery U mający
uzębione powierzchnie wewnętrzne (7). Na wewnętrznej powie
rzchni (8) dłuższego boku prostokątnej kształtki osadzone są
występy prowadzące (9). Wszystkie części elementu stanowią
monolit

69

występy (3) o zaokrąglonej krawędzi (4), a na powierzchniach
zewnętrznych mniejszych boków (5) umieszczone są występy
(6) w kształcie litery T, natomiast na powierzchniach wewnętrz
nych (7) prostokątnej kształtki (1) osadzone są w rogach wystę
py osadcze (8), których ściany osadzone są względem siebie
pod kątem ostrym. Wszystkie części elementu tworzą monolit.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99064

(22) 93 1115

6(51) E06B 7/088

(75) Mieżyński Andrzej, Suchy Las
(54) Urządzenie chroniące przed owadami
(57) Urządzenie zawierające moskitierę charakteryzuje się
tym, że w gniazdach (2) usytuowanych w górnych końcach
prowadnic (1) osadzony jest wałek (3).
Na wałku (3) zamocowany jest koniec gęstej siatki (5),
natomiast drugi koniec siatki (5) zaopatrzony jest w poziomą
iistwę (6).
Wewnątrz wałka (3) na osi (8) zamocowana jest spręży
na (4). W doinej części prowadnicy (1) usytuowany jest wpust.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99076

(22) 93 1115

6(51) E06B 1/04

(71) METALPLAST-BIELSKO SA Zakłady
Elementów Wyposażenia Budownictwa,
Bielsko-Biała
(72) Dorzak Maciej, Maślanka Tadeusz, Nycz
Czesław
(54) Aluminiowy element ślusarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment ślusarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako element
konstrukcyjny przegród wewnętrznych ślusarki budowlanej.
Aluminiowy element ślusarki budowlanej stanowi pro
stokątna przelotowa kształtka (1), na której powierzchniach zew
nętrznych dłuższych boków (2) rozmieszczone są prostokątne

Ul(21) 99104

(22) 93 1118

6(51) E21B 19/06

(71) NAFTOMET Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo, Zakład Urządzeń Naftowych,
Krosno
(72) Skiba Zbigniew, Tomkiewicz Józef, Wiech
Stanisław
(54) Urządzenie wyciągowe
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą
dzenia wyciągowego, zwłaszcza do podnoszenia i opuszczania
oprzyrządowania zainstalowanego w eksploatowanych otworach
wydobywczych gazu i ropy.
Urządzenie wyciągowe charakteryzuje się tym, że ciąg
nik gąsienicowy (1) ma w tylnej części zamocowaną ramę nośną
(2), na której ma umocowaną wyciągarkę hydrauliczną (3) z
hamulcem taśmowym (4).

(1 zastrzeżenie)

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11 (559) 1995

gniazdo (13) pozwalające na odchylenie stojaka tylnego o kąt
max. 20° w kierunku zawału oraz posiada obsady (14), do
których wprowadzone są ucha spągnicy lewej i prawej, przy
czym ucha posiadają otwory pionowe podłużne (17), przez które
wprowadzony jest sworzeń (18) posadowiony w obsadach (14).

(1 zastrzeżenie)

Ul (21) 99077 (22) 93 1116 6(51) E21D 23/04
E21F15/02
(75) Janusz Tadeusz, Mikołów; Matuszyk Jan,
Orzesze
(54) Obudowa lemniskatowa przystosowana do
lokowania kamienia
(57) Obudowa posiada stropnicę tylną połączoną osiowo z
odzawałową belką i stropnicą przednią podpartą dwoma stoja
kami (8) posadowionymi na odzawałowej belce (3) i stojakiem
tylnym (9) usytuowanym w osi obudowy posadowionym na
płycie stopowej (10) i w gnieździe (11) pod tylną stropnicą. Belka
odzawałową posiada w dolnej części wycięcie, z którym współ
pracuje stojak tylny (9), natomiast płyta stopowa (10) posiada

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
Ul(21) 99147

(22) 93 11 25

6(51) F16C 29/04

(75) Szczypek Ignacy, Gdynia
(54) Modułowy powierzchniowy kulkowy element
toczny
(57) Modułowy element toczny charakteryzuje się tym, że podporowo-toczna kulka (4) osadzona jest dolną częścią w ślizgowej
czaszy (3) połączonej rozłącznie z nośną podstawą (2).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99133

(22) 93 11 23

6(51) F16L 37/28

(75) Białek Józef, Bielsko-Biała
(54) Złącze rurowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze rurowe prze
znaczone, zwłaszcza dla połączenia przesyłowych przewodów
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mediów płynnych. Złącze rurowe ma w części (1) osadzony
zawór kulowy składający się z kuli (6) osadzonej pomiędzy
starym kształtowym pierścieniem (7) i regulowanym pierście
niem (8), przy czym na części zewnętrznej powierzchni kuli (6)
jest rowek prowadzący (9), w którym osadzone jest prowadzenie
(10) wrzeciennika (11) osadzonego obrotowo w części (1) po
przez kołnierz (12) i uszczelnienie (13). Wszystkie części złącza
połączone są ze sobą rozłącznie.

(1 zastrzeżenie)
Ul (21) 99116 (22)931120 6(51) F21S 1/02
B60Q 3/02
(75) Żełewski Andrzej, Kraków
(54) Lampa
(57) Lampa ma korpus (1 ) i tarczowatą osłonę (3) halogeno
wego żarnika. Osłona (3) jest luźno osadzona w obwodowym
rowku (2) czoła korpusu (1) i elastycznie dociskana pierścieniem
(5), którego środkowy występ (7) i haczykowate zakończenia
ramion współpracują z dwoma przeciwległymi zagłębieniami (8)
wykonanymi w rowku (2).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99110

(22) 93 11 22

71
6(51) F28D 1/03

(71) STARMEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyino-Usługowo-Handlowe,
Starogard Gdański
(72) Sadowski Ryszard, Wieliczko Zbigniew
(54) Płytowy grzejnik wodny
(57) Płytowy grzejnik wodny charakteryzuje się tym, że po
siada jedną płytę grzewczą (1), która składa się z dwóch wypro
filowanych prostokątnych płyt czołowej i tylnej oraz z płyty
konwektorowej. Czołowa płyta (2) na powierzchni zewnętrznej i
wewnętrznej w wyprofilowanym wewnętrznym polu prostokąta
(a) posiada pionowe żebra (4) oraz kanały wodne (5). Ty Ina płyta
na powierzchni posiada w polu prostokąta garby w kształcie
ściętego stożka, które są rozmieszczone szeregowo w siatce
prostokąta. Na powierzchni wewnętrznej tylna płyta posiada
tłoczone wgłębienia w kształcie ściętego stożka, które są rozmie
szczone szeregowo w siatce prostokąta. Garby są zgrzewane
punktowo z prostymi powierzchniami między pionowymi żebra
mi (4), a obrzeża dwóch wyprofilowanych prostokątnych płyt,
czołowej (2) i tylnej są połączone liniowo. Płyta konwektorowa
jest połączona punktowo z tylną płytą w jej polu prostokąta na
płaskiej powierzchni między tioczonymi wgłębieniami i jest w
kształcie trapezów równoramiennych rozmieszczonych piono
wo na całej powierzchni prostokąta.

(9 zastrzeżeń)

Ul(21) 99154

(22) 93 11 26

6(51) F21V 21/18
F21S 17/02
(71) Zakłady Elektroniczne Spółdzielnia
Inwalidów, Nowe
(72) MazellaJan
(54) Hamulec jednokierunkowy

(57) Hamulec charakteryzuje się tym, że stanowi go nawinię
ta na tulejce (2) i spasowana sprężyna (6), która związana jest
poprzez zaczep (1) i kołek (3) z korpusem (4).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99111

(22) 93 11 22

6(51) F28D 1/03

(71) STARMEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe,
Starogard Gdański
(72) Sadowski Ryszard, Wieliczko Zbigniew
(54) Płytowy grzejnik wodny
(57) Płytowy grzejnik wodny charakteryzuje się tym, że po
siada jedną płytę grzewczą (1 ), która składa się z dwóch wypro
filowanych prostokątnych płyt, płyty czołowej (2) i płyty tylnej.
Czołowa płyta (2) na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej w
wyprofilowanym wewnętrznym polu prostokąta (a) posiada pio
nowe żebra (4) oraz kanały wodne (5).
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Tylna płyta na powierzchni zewnętrznej posiada, garby
w kształcie ściętego stożka, które są rozmieszczone szeregowo
w siatce prostokąta. Na powierzchni wewnętrznej tylna płyta
posiada tłoczone wgłębienia w kształcie ściętego stożka, które
są rozmieszczone szeregowo w siatce prostokąta. Garby są
zgrzewane punktowo z prostymi powierzchniami między piono
wymi żebrami (4), a obrzeża dwóch wyprofilowanych prostokąt
nych płyt są połączone liniowo.

(8 zastrzeżeń)

Ul(21) 101900

(22) 95 0112

6(51) F28D 1/047

(75) Szafranowski Waldemar, Wrocław; Cepa
Robert, Wrocław
(54) Grzejnik, zwłaszcza łazienkowy
(57) Wzór użytkowy dotyczy rurowego grzejnika mogącego
znaleźć zastosowanie, zwłaszcza do ogrzewania łazienek, gdzie
może spełniać również rolę kilkupoziomowej suszarki przy
ściennej.
Grzejnik posiada konstrukcję rurową, przy czym dwie
rury usytuowane pionowo tworzą kolektory (3) z kielichami, w
których są osadzone poprzeczne żebra (2). Grzejnik jest łączony
z instalacją centralnego ogrzewania przy pomocy złączek (1) i
mocowany na ścianie przy pomocy uchwytów (6).

(8 zastrzeżeń)
Ul(21) 99136

(22) 93 11 23

6(51) F41C 33/02

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Kabura na pistolet mocowana do szelek
(57) Kabura charakteryzuje się tym, że górna i dolna ścianka
(1, 2) są niezabudowane, natomiast jedną ściankę boczną sta
nowi element konstrukcyjny rozłączny (3), a druga ścianka
boczna (4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną elastyczną
prowadnicę z rowkiem. W górnej części kabury znajduje się
zapięcie zabezpieczające w postaci dwóch pasków miękkiego
i sztywnego (7, 8) połączonych z powierzchnią czołową prze
dnią i tylną (9, 10) łączonych zatrzaskami czynnymi i biernymi
(11,12).

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99156

(22)931126

6(51) F28F13/00

(71) Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych
SA, Kraków
(72) Kubáty Joanna, Klimala Remigiusz, Biegun
Jacek, Wojtyło Bogusław
(54) Podzielnik kosztów
(57) Podzielnik kosztów charakteryzuje się tym, że radiator
(1) ma postać jednolitego płaskownika, który zaopatrzony jest
w płaską przylgową powierzchnię i odchodzące od niej ukośnie
dwie przylgówe powierzchnie. Przylgowe powierzchnie zakoń
czone są mocująco-stabilizującymi końcówkami. Ulokowany
wzdłuż osi od wewnątrz radiatora (1) kanał (26) ma na zewnątrz
zatrzaskowe końcówki, na których mocowana jest plomba (20).

(2 zastrzeżenia)
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(22) 93 11 23

6(51) F41C 33/02

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Kabura na pistolet mocowana na pasek
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ściankami czołowymi kabury przednią i tylną (9,10) za pomocą
trzech śrub.

(5 zastrzeżeń)

(57) Kabura charakteryzuje się tym, że górna i dolna ścianka
(1, 2) są niezabudowane, natomiast jedną ściankę boczną sta
nowi element konstrukcyjny rozłączny (3) a druga ścianka bo
czna (4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną elastyczną
prowadnicę z rowkiem. W górnej części kolumny znajduje się
zapięcie zabezpiczające w postaci dwóch pasków miękkiego i
sztywnego (7, 8) przymocowanych do powierzchni czołowej
przedniej i tylnej (9, 10) łączonych zatrzaskami czynnymi i
biernymi (11, 12). Do powierzchni ścianki czołowej tylnej (10)
przymocowany jest zaczep (13) wykonany ze sprężystej taśmy.

(5 zastrzeżeń)

Ul(21) 99140

(22) 93 1123

6(51) F41C 33/02

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Kabura na pistolet P-83 mocowana na pas

Ul(21) 99138

(22) 93 11 23

6(51) F41C 33/02

(57) Kabura charakteryzuje się tym, że górna i dolna ściana
(1, 2) są niezabudowane natomiast jedna ze ścian bocznych
stanowi element konstrukcyjny rozłączny, zaś druga przeciwleg
ła ściana (4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną prowad
nicę z rowkiem, a w górnej części kabury znajduje się zapięcie
zabezpieczające w postaci dwóch pasków miękkiego i sztywne
go (7, 8) łączonych zatrzaskiem czynnym i biernym (11, 12),
ponadto do powierzchni czołowej (10) przymocowany jest za
czep wykonany ze sprężystej taśmy zgiętej pod kątem bliskim
180°, którego dwie końcówki zakończone są zakleszczającymi
się zębami.

(2 zastrzeżenia)

(71) TOMSKÓR Zakłady Wyrobów Skórzanych,
Tomaszów Mazowiecki
(72) Kołodziej Bogdan
(54) Kabura na pistolet mocowana na szelki
(57) Według wzoru górna i dolna ścianka (1, 2) kabury są
niezabudowane, natomiast jedna ze ścian bocznych stanowi
element konstrukcyjny rozłączny, a druga przeciwległa ściana
(4) wyposażona jest od wewnątrz w podłużną prowadnicę z
rowkiem. W górnej części kabury znajduje się zapięcie zabez
pieczające w postaci dwóch pasków miękkiego i sztywnego (7,
8) łączonych zatrzaskiem czynnym i biernym (11,12). Do dwóch
klamer zamocowanych w dolnym i górnym położeniu ścianki
bocznej (4) przyczepione są szelki. Do elementu konstrukcyjne
go rozłącznego przyczepiona jest klamra wraz z paskiem z
rzepem. Element konstrukcyjny rozłączny połączony jest ze

DZIAŁ G

FIZYKA
Ul(21) 99069

(22) 93 1117

6(51) G09C 5/00

(75) Grabiec Piotr, Warszawa
(54) Tabliczka-zabawka szyfrująca
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest proste urządzenie
szyfrujące, służące do łatwego szyfrowania krótkich tekstów, ma

jące postać płaskiej tabliczki (1), w której wykonane są otwory
(2) wyposażone w zaślepki (3). Użytkownik, usuwając wybrane
zaślepki koduje szablon i następnie może zapisywać zaszyfro
waną informację, którą można odczytać posługując się jedynie
takim samym szablonem.

(2 zastrzeżenia)
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o cenach, usługach řtp. w pomieszczeniach zamkniętych. W
zestawie utworzonym z płytki i kompletu nasadek, płytka (1) ma
otwory (2), zaś każda z nasadek (4) w swej spodniej powierzch
ni, w jej strefie centralnej ma trzpień o kołowym przekroju
poprzecznym, ze średnicą odpowiadającą średnicy otworu (2)
płytki (1).

(3 zastrzeżenia)

Ul(21) 99142

(22)931124

6(51) G09F15/00

(75) Grabowski Tomasz, Krosno; Galewicz
Cezary, Krosno; Guzdek Bogdan, Jedlicze
(54) Panel tablicy reklamowej

Ul(21) 99089

(22) 93 1119

6(51) G09F 7/02

(75) Bernacki Wojciech, Poznań
(54) Zestaw informacyjno-reklamowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw informacyj
no-reklamowy, przeznaczony do eksponowania informacji

(57) Panel tablicy mający z jednej strony część roboczą a z
drugiej elementy usztywniające, charakteryzuje się tym, że ele
menty usztywniające stanowią wygięcia (1) wzdłużne krawędzi
o kształcie ceownika i trzy kształtowniki (2) usytuowane poprze
cznie, wykonane z blachy w kształcie prostokątnej rynny, których
końce umieszczone są w wygięciach (1) przy czym kształtowniki
(2) połączone są nierozłącznie z powierzchnią panelu dając gład
ką powierzchnię roboczą i mają uchwyty (3) do mocowania panelu
do konstrukcji nośnej.
Panel może być wykorzystywany na tablice reklamowe.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
Ul(21) 99105

(22) 93 1119

6(51) H01H 31/00

(71) NAFTOMET Polskie Górnictwo i
Gazownictwo Zakład Urządzeń Naftowych,
Krosno
(72) Krupa Tadeusz, Tomkiewicz Józef, Galert
Eugeniusz, Młocek Ryszard

(54) Odłącznik napowietrzny wysokich napięć
(57) Odłącznik charakteryzuje się tym, że na ramie (1) ma
zamocowaną ruchomą ramkę (4) wraz z rożkami uziemiającymi
(5) a ponadto ruchoma ramka (4) posiada cięgno poziome (6),
które drugim końcem zamocowane jest do wysięgnika (7).

(1 zastrzeżenie)
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równoległe do siebie ostrza (6), osadzone na wspólnej podsta
wie (5), wyposażonej przeciwległe do ostrzy (6) dwa zaczepy
(3).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99144

(22)931124

6(51) H01R 4/64
B6OM5/0O
(75) Tracz Jan, Rzeszów; Miklas Stanislaw,
Rzeszów; Próchnik Kazimierz, Rzeszów
(54) Końcówka linki dławikowej

(57) Końcówka linki dławikowej charakteryzuje się tym, że
ma kształt monolitycznych widełek, które stanowią dwie tuleje
(1, 2) oddzielone od siebie prześwitem (3) w kształcie litery U
oraz wydłużony płaskownik (4), będący przedłużeniem widełek
(1.2).

(2 zastrzeżenia)

Ul(21) 99065

(22) 93 1115

6(51) H01R 11/00
H01R 4/64
(75) Tracz Jan, Rzeszów; Miklas Stanisław,
Rzeszów; Pruchnik Kazimierz, Rzeszów
(54) Zespół linki dławikowej

(57) Zespół linki dławikowej złożony jest z dwóch przewo
dów wielodrutowych (5, 6), których jedne końce osadzone są
nierozłącznie w monolitycznej aluminiowej końcówce (1), którą
stanowią dwie usytuowane równolegle względem siebie tuleje
(2), zakończone płynnym przejściem z usytuowanym poprzecz
nie odsądzeniem (3) w kształcie płaskownika, natomiast drugie
końce przewodów wielodrutowych osadzone są nierozłącznie
w oddzielnych końcówkach kablowych (8,9).

(6 zastrzeżeń)

Ul(21) 99121

(22) 93 11 22

6(51) H01R 4/66
H02B 1/16
(71) WAEL Sp. z o.o. Wytwórnia Aparatury
Elektrycznej, Kraków
(72) Jędrzejczyk Sławomir, Szczerbaniuk Jan
(54) Zacisk trójfazowy do uziemiacza
przenośnego niskiego napięcia

(57) Zacisk jest utworzony z uchwytu (1) wkładki topikowej i
połączonego z nim noża uziemiającego, który stanowią trzy

Ul(21) 99066

(22) 93 1115

6(51) H01R 11/00
H01R 4/64
(75) Tracz Jan. Rzeszów; Miklas Stanisław,
Rzeszów, Pruchnik Kazimierz, Rzeszów
(54) Zespół llrM -msilająco-uszyniającej

(57) Zespół linki jest utworzony z przewodu wielodrutowego
(1), na którego kcńc&oh zamocowane są dwie końcówki (2).
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Każda z tych końcówek złożona jest z elementu tulejowego,
zakończonego płynnie promieniem przejścia (4) z odsądzeniem
(5) w kształcie płaskownika, połączonego rozłącznie z łbem
trzpienia stożkowego.

(4 zastrzeżenia)

Ul(21) 99092

(22) 93 1119

6(51) H0IR 25/00

(75) Major Paweł, Warszawa
(54) Listwa zasilająca
(57) Listwa charakteryzuje się tym, że maskownica (F) ma
długość maskującą dwóch wnęk (a1) oraz w płytce maskownicy
(F) od strony czołowej ma zamaskowane oprawki bezpieczni
ków topikowych (C), a na wewnętrznej powierzchni płytki ma
skownicy (F) ma wykonany wspornik filtru przeciwzakłóceniowe
go w postaci występu z otworem.

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99127

(22) 93 1124

6(51) H02B 1/00

(71) ELEKTROMONTAŻ Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych w Budownictwie, Warszawa
(72) Korniluk Piotr
(54) Uchwyt do łączenia zunifikowanych
kształtowników perforowanych
(57) Uchwyt (5) stanowi otwarta obejma mająca w przekroju
poprzecznym kształt litery C, zakończona kołnierzem oporowym
złożonym z trzech łap prostopadłych do trzonu obejmy, przy
czym ścianki boczne i grzbiet obejmy zaopatrzone są w otwory
podłużne (2a, 2b, 2c, 2d, 2e), łapy boczne w otwory podłużne
(4a, 4c), a łapa środkowa w otwór okrągły (4b).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 99093

(22) 93 1119

6(51) H0IR 25/00

(75) Major Paweł, Warszawa
(54) Listwa zasilająca

Ul(21) 99128

(57) Listwa charakteryzuje się tym, że w płytce maskownicy
(F) od strony czołowej ma zamocowane oprawki bezpieczników
topikowych (C).

(1 zastrzeżenie)

(22) 93 11 24

6(51) H02B 1/00

(71) ELEKTROMONTAŻ Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych w Budownictwie, Warszawa
(72) Korniluk Piotr

Nr 11 (559) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Uchwyt do łączenia zunifikowanych
kształtowników perforowanych
(57) Uchwyt (6) stanowi płyta z dwoma ramionami wyprofilo
wanymi prostopadle w części płyty, mającymi w przekroju
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poprzecznym kształt litery C, przy czym ścianki boczne i grzbiet
tej części zaopatrzone są w otwór okrągły (4a, 4b), zaś pozostały
fragment płyty oporowej ma trzy otwory okrągłe (2a, 2b, 2c).

(1 zastrzeżenie)
Ul(21) 99049

(22)931115

6(51) H05B 3/06

(75) Kołomyjski Krzysztof, Kraków
(54) Oporowy element grzejny
(57) Oporowy element grzejny utworzony jest z dzielonej
podstawy (1), która w dolnej i górnej części posiada przemiesz
czone względem siebie otwory, w których zamocowana jest
ukształtowana w grzebień taśma oporowa (3).

(1 zastrzeżenie)
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WO 9507251
WO 9507252
WO 9507254
WO 9507256
WO 9507257
WO 9507265
WO 9507266
WO 9507269
WO 9507271
WO 9507273
WO 9507274
WO 9507278
WO 9507280
WO 9507281
WO 9507284
WO 9507290
WO 9507291
WO 9507292
WO 9507296
WO 9507297
WO 9507299
WO 9507300
WO 9507301
WO 9507307
WO 9507309
WO 9507310
WO 9507319
WO 9507323
WO 9507324
WO 9507325
WO 9507329
WO 9507331
WO 9507332
WO 9507333
WO 9507334
WO 9507336
WO 9507337
WO 9507339
WO 9507340
WO 9507341
WO 9507344
WO 9507346
WO 9507350
WO 9507353
WO 9507354
WO 9507358
WO 9507359
WO 9507362
WO 9507364
WO 9507366
WO 9507372
WO 9507373
WO 9507377
WO 9507381

Al 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
Al 950316
Al 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A2 950316
Al 950316
Al 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316
A l 950316

GB 9401942
GB 9401943
GB 9401944
GB 9401945
FI 9400387
US 9409556
US 9409053
US 9408206
EP 9402825
AU 9400538
US 9408904
US 9409464
EP 9402904
US 9408499
US 9409640
EP 9400308
EP 9402886
US 9409148
GB 9401887
US 9409647
SE 9400826
EP 9402969
US 9409770
SE 9400825
US 9410308
EP 9403037
GB 9401989
EP 9402879
EP 9402872
US 9410040
DE 9400965
GB 9401889
US 9410117
US 9409550
US 9409551
US 9409555
US 9409557
US 9409834
US 9409559
EP 9402815
US 9409558
US 9409626
US 9410126
GB 9401926
DK 9400331
US 9410230
EP 9403039
US 9408612
EP 9403038
GB 9401967
US 9410306
AU 9400528
US 9410035
AU 9400532
AT 9400123
GB 9401938

Nr 11 (559) 1995
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940907
940907
940907
940907
940902
940824
940810
940726
940825
940912
940816
940826
940901
940804
940902
940203
940829
940812
940831
940906
940906
940906
940912
940906
940907
940909
940912
940831
940831
940908
940823
940831
940907
940824
940824
940824
940824
940831
940824
940825
940824
940824
940909
940905
940902
940907
940912
940801
940912
940909
940908
940907
940908
940906
940902
940907

C07C 17/15
C07C 17/15
C07C 17/15
C07C 17/15
C07C 31/20
C07C 233/18
C07C 271/22
C07D 239/42
C07D 239/60
C07D 255/02
C07D 263/20
C07D 295/14
C07D 405/12
C07D 413/12
C07D 471/04
C07D 473/00
C07F 09/30
C07K 01/00
C07K 05/06
C07K 05/07
C07K 14/31
C07K 14/41
C07K 14/46
C07K 14/73
C07K 16/24
C08F 297/04
C08G 59/40
C08G 61/00
C09D 05/44
C09K 05/00
C10B 01/10
C10G 33/06
C11D 01/10
C11D 01/65
C11D 01/65
C11D 01/65
C11D 01/65
C11D 03/37
C11D 10/04
C11D 11/02
C11D 17/00
C11D 17/00
C12M 01/02
C12N 01/04
C12N 09/54
C12N 15/30
C12N 15/48
C12N 15/86
C12P 13/02
C12Q 01/68
C12Q 01/68
C22B 03/04
C23F 01/00
C25B 01/06
C25D 13/14
D04B 01/24

Nr 11 (559) 1995
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2

1
WO 9507385
WO 9507388
WO 9507391
WO 9507392
WO 9507393
WO 9507395
WO 9507396
WO 9507397
WO 9507398
WO 9507400
WO 9507405
WO 9507410
WO 9507416
WO 9507421
WO 9507422
WO 9507424
WO 9507426

Al
A2
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
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950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316
950316

FR 9401052
US 9409691
US 9409767
US 9308443
FI 9400380
CA 9300373
NL 9400250
EP 9402625
NL 9400213
GB 9401968
US 9410119
AU 9400482
US 9409992
DK 9400333
US 9309985
DK 9400327
US 9401704

3
940907
940830
940909
930909
940830
930910
940909
940808
940905
940909
940907
940818
940906
940905
931019
940901
940217

D21C
E01C
E03C
E04B
E04B
E04B
E04B
E04D
E04F
E04G
E21B
F03G
F16B
F16H
F16J
F16K
F16K

05/00
03/00
01/04
01/32
01/74
02/70
05/02
13/16
15/18
23/02
43/01
07/10
07/00
21/18
15/00
01/30
11/06

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 11/1995

1

Nr
zgłoszenia

IntCl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cł6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

38
24
8
4
35
26
11
33
11
3
24
52
10
12
11
15
48
3
33
20
16
50
3
50
46
36
45
31
4
12
9
24
50
23
49
46
44
30
48
25
36
37
25
20
31
18
41
42
42
37

301177
301178
301179
301180
301181
301182
301183
301189
301190
301191
301193
301194
301195
301196
301197
301198
301199
301200
301218
301221
301223
301232
301233
301234
301236
301237
301240
301241
301242
301667
305627
305719
305839
305841
305842
305860
305861
305862
305863
305864
305865
305883
305905
305906
305907
305908
305928
305929
305936
305938

G01B
G01B
C08G
F28G
E05B
B62D
E04F
F02B
B66D
F16K
G01K
G01K
C07C
G01D
G01F
H01P
G01G
C30B
B60C
F01N
D01D
G01B
E06B
A01B
H02H
F28C
B23D
F16G
F23L
C02F
H01R
B32B
F04D
E06B
B21J
GUB
H02K
C07D
B65D
B23B
H04B
E01B
C02F
B01D
A61M
C22B
C07D
F16K
B05C
C07D

42
43
24
41
31
13
31
35
17
38
44
44
19
43
43
48
44
27
12
35
27
42
32
2
49
40
10
38
39
18
48
12
37
33
9
47
49
23
15
10
51
28
18
7
6
26
22
39
8
21

305939
305940
305951
305952
305953
305954
305966
305967
305968
305969
305970
305971
305996
305999
306650
307006
307007
307072
307097
307098
307100
307105
307152
307191
307206
307435
307436
307437
307438
307439
307440
307474
307475
307476
307477
307478
307479
307480
307504
307505
307506
307507
307508
307526
307527
307528
307557
307558
307559
307560

A61K
C25B
C04B
A61K
B65D
C01G
B01J
C01G
C01G
F41H
E06B
B09B
B65G
C07D
B62D
A61K
A61K
A01G
C07D
C07D
C07D
G08B
A01K
C10M
C07C
E04B
B63C
C07D
C07D
A47J
D03D
C12N
GUB
E04D
F01K
B01D
E21D
C05G
E05C
C12N
B65D
A61M
A61K
A61K
C08G
C01G
F01D
F24D
C10G
F16K

5
27
19
4
14
17
8
17
18
41
32
9
16
21
13
5
5
2
22
22
22
46
2
25
19
29
13
20
20
4
28
26
47
30
35
8
34
19
32
26
15
7
6
5
23
17
34
40
24
39

298977
301053
301054
301055
301056
301062
301069
301070
301071
301073
301074
301075
301076
301082
301084
301086
301088
301089
301090
301091
301092
301093
301094
301095
301096
301097
301098
301126
301127
301131
301132
301133
301134
301135
301136
301137
301138
301139
301141
301165
301166
301167
301168
301169
301171
301172
301173
301174
301175
301176

F16H
C08L
B01F
A47B
FMP
C12G
B29C
E06B
B28C
A01N
C09B
H05G
B23C
B60R
B28B
B65G
H01H
A01K
E21C
C07C
B66B
H02M
A23N
H03H
G05F
F02D
G01L
E05B
A47G
B60R
B07B
C08L
H03B
C08G
H02B
G03G
G01K
E04F
H01J
C10K
F03D
F03D
C10K
C07C
E05C
C02F
G01B
G01B
G01B
F16D

Nr 11 (559) 1995
1
307561
307562
307563
307564
307565
307566
307567

2
E02F
D06P
H04B
B05D
H04M
A61K
A61K
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1

29
28
50
9
51
6
6

307568
307569
307570
307571
307572
307573
307585

2
B32B
F24F
G01N
G01N
G01N
E04D
D21C

87

3

1

11
40
45
46
46
30
28

307586
307587
307588
307589
307590
307591

2
E04C
C07C

C11D
C11D
B65D
G01L

3
29
19
25
26
14
45

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 11/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

99047
99048
99049
99053
99054
99056
99057
99058
99059
99060
99061
99062
99063
99064
99065
99066
99069
99070
99071
99072
99073
99074
99075
99076
99077
99078
99079
99081
99082
99083

B62D
B62D
H05B
B60R
B65G
A61F
E04H
E04H
A47C
A47C
A01G
A01G
A01G
E06B
H01R
H01R
G09C
A47G
A47G
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E21D
B65D
B01J
B65D
B65D
B65D

61
62
77
61
64
58
65
66
55
55
53
53
53
69
75
75
73
56
57
68
68
68
69
69
70
62
59
62
63
63

Nr
zgłoszenia

1
99084
99085
99086
99088
99089
99090
99091
99092
99093
99094
99095
99098
99099
99100
99101
99102
99103
99104
99105
99106
99107
99108
99109
99110
99111
99116
99117
99119
99120
99121

IntCl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

2

3

1

2

3

59
65
64
54
74
63
64
76
76
61
59
65
62
57
57
60
56
69
74
60
60
58
54
71
71
71
66
56
66
75

99122
99126
99127
99128
99131
99132
99133
99135
99136
99137
99138
99139
99140
99142
99143
99144
99145
99147
99148
99154
99155
99156
101550
101794
101900
101933
101974
101975
102004
102024

B23B
C02F
B65G
A41D
G09F
B65D
B65D
H01R
H01R
B60R
B21D
C02F
B65D
A47G
A47G
B25H
A47G
E21B
H01H
B42D
B42D
B01D
A43C
F28D
F28D
F21S
E05D
A47C
E05B
H01R

E04H
A47B
H02B
H02B
B01D
B65D
F16L
A41F
F41C
F41C
F41C
A41F
F41C
G09F
A61H
H01R
B60Q
F16C
A41F
F21V
B65F
F28F
A47B
B60R
F28D
A47F
E05G
E05G
B60B
A47J

66
55
76
76
58
63
70
54
72
73
73
54
73
74
58
75
60
70
54
71
64
72
55
61
72
56
67
67
60
57

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

Nr zgłoszenia

Int.Cl6

Nr zgłoszenia PCT

Nr BUP w którym
zgłoszenie PCT
opublikowano

1

2

3

4

301887
302403
302767
302927
303133
303785
304469
304473
304691
304704
305518
305618
305714
305807
305958
305973
306138
306139
306140
306141
306304
306308
306373
306381
306382
306383
306414
306541
306551
306550
306560
306561
306562
306717
306725
306726

B26B
C07D
G01N
B65D
GUB
B60T
C07K
B03D
B21J
C07K
H01R
B02C
A61K
C12N
A61K
C07D
C07F
C07F
C07F
C07F
A61K
A61K
A61K
C07F
C07F
C07F
F04B
B29C
A61K
C01B
C30B
C30B
C30B
A61K
H05B
A61K

PCT/US92/04932
PCT/EP92/019Ï3
PCT/DK92/00270
PCT/US92/07871
PCT/EP92/02119
PCT/EP92/02509
PCT/DE93/00006
PCT/CA92/00543
PCT/US93/00587
PCT/DK93/00005
PCT/US92/05880
PCT/US93/03422
PCT/CA93/00162
PCT/US93/03670
PCT/AU93/00192
PCT/US93/03975
PCT/US93/04976
PCT/US93/04977
PCT/US93/04978
PCT/US93/04979
PCT/EP93/01276
PCT/CA93/00192
PCT/US93/04792
PCT/US93/05044
PCT/US93/05043
PCT/US93/04993
PCT/GB93/01137
PCT/BE92/00024
PCT/US93/04986
PCT/US93/04689
PCT/JP93/00737
PCT/JP93/00738
PCT/JP93/00739
PCT/GB93/01243
PCT/US93/05251
PCT/US93/05659

16/93
23/93
20/93
23/93
1/94
11/94
13/94
10/94
10/94
6/94
12/94
12/94
12/94
12/94
11/94
15/94
13/94
12/94
12/94
12/94
12/94
12/94
13/94
12/94
12/94
12/94
12/94
15/94
13/94
14/94
13/94
13/94
13/94
14/94
15/94
15/94
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Nr 11 (559) 1995

1

2

3

4

306718
306720
306721
306778
306804
306807
306815
306840
306850
307059
307338
308461

C11D
C07D
C23C
A61K
C07D
A61K
C07K
C07D
C12N
G08B
H04N
C22B

PCT/EP93/01330
PCT/EP93/01466
PCT/EP93/01483
PCT/US93/05627
PCT/EP93/01554
PCT/HU93/00038
PCT/US93/05972
PCT/US93/06181
PCT/US92/07589
PCT/DE93/00521
PCT/US93/04097
PCT/US92/04380

14/94
13/94
13/94
15/94
15/94
14/94
15/94
15/94
1/94
14/94
15/94
15/94

SPROSTOWANIE

BUP

strona

Nr
zgłoszenia

jest

powinno być

8/95

73

W. 98855

(71)GOZAMET Zakład Urządzeń
Gazowniczych, Rawicz

(71)GAZOMET Zakład Urządzeń
Gazowniczych, Rawicz

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
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
7
17
27
28
34
41
48
86

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
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 . . .

53
58
65
65
70
73
74
88

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE
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KOMUNIKAT
Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw informuje, że w maju
1995 roku ukaże się drukiem:
"ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU
DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ"
Cena 1 egzemplarza wynosi 10,00 zł.
Prosimy o składanie zamówień.

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
BI UPRP
Opis

-

4,00 zł
4,50 zł
1,00 zł
1,00 zł

Koszt prenumeraty w 1995 r. wynosi:
BUP
WUP
BI UPRP

-

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.

