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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 Uizędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1 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 Międzynarodowe? Klasyfikacji Patentowej,
- n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
-nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- 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.
W rozdziałach 1 i Ii dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 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), ogłoszenia o
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT.
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.11,5. Nakład 970 egz.
Cena 4,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 251/95
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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)

— 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
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) — skrót opisu
(61) — nr zgłoszenia głównego
(62) — numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego)
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):
A1 —
* A2 —
A3 —
* A4 —
U1 —
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 R P / D Ł 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
A1(21) 302192 (22) 94 02 10 6(51) A01B 39/12
(75) Maciejowski Franciszek, Kraków
(54) Rzędziarka
(57) Rzędziarka, która ma zamocowany pług charakteryzuje
się tym, że do jednego boku (1) czworobocznej ramy (2) są
przymocowane dwa wysięgniki boczne (3), a do każdego z nich
jest przymocowany i podwieszony na spiralnych sprężynach
pług zgarniający. Obok wysięgników bocznych (3) są przymo
cowane dwa wysięgniki środkowe (6), a do każdego z nich jest
przymocowany i podwieszony na spiralnej sprężynie pług for
mujący. Ponadto do boku (1) czworobocznej ramy (2) jest
zamocowana pionowa ramka, u góry zakończona dźwignią oraz
są przegubowo zamocowane dwie wysuwane wzdłuż boku (1)
czworobocznej ramy (2) tyczki, których końce są podwieszone
do dźwigni liną.

(2 zastrzeżenia)

(54) Układ zasilania powietrzem i ziarnem
przewodów nasiennych siewnika z
pneumatycznym transportem nasion do
redlic
(57) Układ zasilania powietrzem i ziarnem przewodów na
siennych (8) siewnika z pneumatycznym wspomaganiem trans
portu ziarna do redlić, składający się z wentylatora, rury dystrybu
cyjnej i iniektorów (7), charakteryzuje się lym, że rura dystrybutora
jest zbieżna w kierunku ruchu zasilającego ją strumienia powietrza i
podzielona wzdłużnie na górną powłokę (1) i dolną powłokę (2),
które połączone są ze sobą z boków za pośrednictwem szeregu
dystansowych przekładek tworzących między sobą kanały wy
lotowe powietrza, mające na wejściach kształt zbliżony w rzucie
poziomym do klina i przechodzące łagodnie w posiadające
prostokątne przekroje poprzeczne dysze iniektorów.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 302249 (22)94 02 16
6(51) A01G 9/10
(75) Strenkowski Jerzy Marek, Otwock-Świder
(54) Sposób wykonywania elastycznego
pojemnika, przeznaczonego w szczególności
do produkcji siewek, sadzonek i drzewek
(57) Sposób polega na tym, że nieprzepuszczalną i przepu
szczalną tkaninę, po rozwinięciu, wygładza się, a następnie tnie
termicznie na odpowiednie elementy dna, korpusu i uchwytów,
a następnie sznurkiem zszywa się dno z korpusem oraz uchwy
tami, przy czym elementy te, w zależności od pojemności poje
mnika, zszywa się ściegiem łańcuszkowym i brzegowym lub
tylko brzegowym.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302217 (22) 94 02 10
6(51) A01C 7/08
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Kęska Włodzimierz, Maciaszek Henryk,
Kośmicki Zdzisław

A1(21) 308752 (22) 93 1012 6(51) A01N 25/14
(31) 92 968723
(32) 9210 30
(33) US
92 968926
3010 92
US
(86) 931012 PCT/EP93/02792
(87) 94 0511 WO94/09627 PCTGazette nr 11/94
(71} BASF Corporation, Parsippany, US
(72) Fersch Ken, Byrne Thomas
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(54) Granulowane, rozpuszczalne w wodzie lub
higroskopijne preparaty rolnicze oraz
sposoby ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są preparaty rozpuszczalnych
lub higroskopijnych pestycydowych soli zaadsorbowanych na
silnie adsorbującym stałym adsorbencie, w postaci rozpraszalnych granulek i sposób wytwarzania tych granulowanych pre
paratów.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 307295

(22) 95 0216

6(51) A01N 43/50
C07D 233/86
C07D 233/88
C07D403/12
C07D 401/12
C07D 405/12
C07D409/12
(31)94 9402135
(32)94 0217
(33) FR
(71) RHONE-POULENC AGROCHIMIE,
Lion, FR
(72) Bascou Jean-Philippe, Desbordes Philippe,
Emeric Gilbert, Cadras Alain, Lacroix Guy,
Perez Joseph, Veyrat Christine
(54) Grzybobójcze pochodne 2-imidazolino-5-onu

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 2-imidazolino-5-onu o
wzorze ogólnym (1), w którym Ri jest H, grupą winylową, allilową, rodnikiem alkilowym lub halogenoalkilowym lub Ri i Ar2-XAn mogą tworzyć z węglem, do którego są przyłączone w
pierścieniu imidazolinowym, grupę o wzorze 29, n=0 lub 1, Rg
jest grupą alkilową, halogenoalkilową lub cyklopropylową lub
oznacza H, gdy n=0, Ra jest rodnikiem arylowym lub heteroaryiowym ewentualnie podstawionym, R4 jest atomem wodoru,
rodnikiem formylowym, arylowym lub określonym rodnikiem acyiowym, alkoksykarbonylowym, aryloksykarbonylowym, arytosU1fonylowym, alkilosulfonylowym, alkitooksalilowym, ałkoksyoksaJilowym, W
jest O, S lub SO, An jest rodnikiem dwuwalencyjnym, który
pochodzi z rodnika arylowego lub heteroarylowego ewentualnie
podstawionego, Arg jest systemem mono lub bicyklicznym od 5
do 10 atomów, który jest aromatyczny, nasycony lub nienasyco
ny i który jest bądź systemem karbocyklicznym bądź systemem
heterocyklicznym zawierającym od 1 do 4 heteroatomów wy bra
nych spośród O, S lub N, X oznacza łańcuch o ogólnym wzorze
-(R")j-A-(fl')tr, Y oznacza atom tlenu lub siarki.
Wynalazek dotyczy również sposobu otrzymywania
tych związków i ich zastosowania jako środków grzybobój
czych.

(18 zastrzeżeń)

3

(54) Środki chwastobójcze zawierające
triazolinony
(57) W jednym z rozwiązań wynalazek dotyczy środków
chwastobójczych zawierających działającą chwastobójczo iiość
kombinacji (1) triazolinonu o wzorze I, w którym R oznacza atom
chlorowca lub niższą grupę alkilową, R1 oznacza grupę chlo
rowćoalkilową, X oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę alki
lową, chlorowćoalkilową, alkoksy lub nitro, Y oznacza atom
wodoru, chlorowca, grupę alkilową, chlorowćoalkilową, chlorowconiższy alkil-suffinylową, albo chlorowco-niższy-alkoksy, Q oznacza
grupę - 0 1 ( 0 ^ ) 0 ( ^ 0 ^ ) 0 ' lub -CH^CfR^C:' albo określonej za
sadowej soli addycyjnej tego związku oraz (2) kwasów dwuchlorolub chloro-niższy alkił-fenoksy-niższy alkan-karboksylowych albo ich
odpowiednich działających chwastobójczo estrów albo soli z meta
lami alkalicznymi lub amonowych, w mieszaninie z odpowiednim
nośnikiem.
Ujawniono także środki chwastobójcze zawierające kom
binacje triazolinonów z sulfonylomocznikami.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 307253
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 0214

6(51) A23B 4/00
A23B4/02
94 94102349
(32) 94 02 17
(33) EP
SOCIETE DES PRODU1TS NESTLE S.A.,
Vevey, CH
Fernandez Isabel, JU1llerat Marcel
Alexandre, Mandava Rao
Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej
zawartości soli i/lub niskofosforanowych i
kiełbasy o niskiej zawartości soli i/lub
niskofosforanowe

(57) Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli
i/lub niskofosforanowych i/lub niskotiuszczowych i/lub o wyso
kiej zawartości wody, polega na tym, że wytwarza się masę
mięsną składającą się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azo
ty nowej soli peklującej, nadziewa się, nadzianą masę mięsną
poddaje się działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego i
gotuje się.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 308670 (22) 93 10 20 6(51) A01N 43/653
(31) 92 969648
(32) 9210 30
(33) US
(86) 93 10 20 PCT/US93/10057
(87) 94 0511 WO94/09629 PCT Gazette nr 11/94
(71) FMC Corporation, Philadelphia, US
(72) Poss Kathleen Megan, Hotzman Frederick
William, Meyer Jacques

A1(21) 307254 (22)950214
6(51) A23B 4/00
(31) 94 94102350
(32) 94 0217
(33) EP
(71) SOCIETE DES PRODU1TS NESTLE S.A,
Vevey, CH
(72) Villot Dominique, Zander Christer
(54) Sposób peklowania rozdrobnionych
produktów mięsnych
(57) Sposób peklowania rozdrobnionego mięsa obejmuje
dodawanie do środowiska peklującego jadalnej soli żelaza,
która jest kapsułkowana w jadalnej termoodpornej kapsułce,
przepuszczalnej dla tlenu.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 302277

(22)94 0217

6(51) A23K1/00

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, Olsztyn
(72) Bednarski Włodzimierz, Adamczak Marek,
Zander Zygmunt, Wasilewski Ryszard
(54) Preparat paszowy
(57) Preparat paszowy na bazie serwatki zawiera dodatkowo
odpadowe drożdże piwowarskie w ilości 20 - 60% sm oraz
sopstok w ilości 5 - 70% sm, w stosunku do ogólnej masy
składników.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302243

(22)94 0214

6(51) A23L1/221

(75) Kostka Marek, Kozy; Olma Bogdan, Kozy
(54) Przyprawa wędliniarska
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyprawa wędliniarska,
przeznaczona zwłaszcza dla mięsnej masy wiążącej, beztłusz
czowej lub z małą zawartością tłuszczu oraz masy mięsnej
parówkowej.
Przyprawę wędliniarską stanowi mieszanina 48,7 jedno
stek wagowych sproszkowanego suszu wielojarzynowego, 14,8
jednostek wagowych glutaminianu sodu, 11 jednostek wago
wych sproszkowanego ekstraktu buraczanego, 17,5 jednostek
wagowych dowolnego rodzaju skrobi, 2 jednostek wagowych hy
drolizatu białką 4 jednostek wagowych sproszkowanej ostrej jedno
rocznej papryki i 2 jednostek wagowych mąki ziemniaczanej.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 308751

(22) 93 10 11

(31) 92 92203350

6(51) A23L1/226

(32) 92 10 30

(33) EP

(86) 93 10 11 PCT/EP93/02787
(87)940511 WO94/09646 PCTGazette nr 11/94
(71) UNILEVERN.V., Rotterdam, NL
(72) Bot David Simon Maria
(54) Aromatyzowane niskotłuszczowe produkty
spożywcze
(57) Przedmiotem wynalazku są aromatyzowane produkty
spożywcze, zawierające nie więcej niż 4% wag. tłuszczu i co
najmniej 50% wag. wody, zapewniające wrażenie smakowe
porównywalne z wrażeniem odnoszonym w przypadku równo
ważnych produktów o wyższej zawartości tfuszczu.
Produkty spożywcze według wynalazku aromatyzowa
ne są 5-dekanolidem na poziomie wynoszącym tylko 0,02 - 2
ppm i/lub 5-dodekanolidem na poziomie wynoszącym od 0,01
do 1 ppm oraz diacetylem użytym w ilości 0,5 - 40 ppm.
(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308756
(31) 92
93
93
93
93
93
93

(22) 931028

92203355
93200705
93200771
93200772
93200077
93200867
93202200

6(51) A23L1/236

(32) 92 11 02
1103 93
1703 93
1703 93
13 0193
250393
260793

(33) EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

(86)9310 28 PCT/EP93/03010
(87) 94 05 11 WO94/09648 PCT Gazette nr 11/94
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(71) UNILEVERN.V., Rotterdam, NL
(72) Alderliesten Leendert, van Amelsvoort
Johannes Mateus Maria, Castenmiller
Wilhelnius Adrianus M, de Fouw Nanneke
Joke, Schotel Ronald Albert, Verschuren
Jozephus Johannes
(54) Środek do smarowania pieczywa o niskiej
zawartości tłuszczu
(57) Środek do smarowania pieczywa, zawierający jeden lub
kilka składników włóknistych, charakteryzuje się tym, że (a)
całkowita zawartość składników włóknistych wynosi 18% lub
więcej, (b) składnik włóknisty jest nieskrobiowym polisachary
dem o masie cząsteczkowej wynoszącej średnio ponad 800, (c)
składnik włónisty jest nieskrobiowym polisacharydem, w którym
jednostki cukrowe są głównie połączone wiązaniami niedegradowanymi przez enzymy wydzielone przez człowieka, (d)
środek wykazuje zależność odkształcenia od naprężenia, z
maksymalnym naprężeniem występującym przy odkształce
niu emax od 0,001 do 0,3 i naprężenie <$max przy odkształceniu
£max od 0,01 do 100 kPa oraz stosunek naprężenia plastycznego
<5Ddo <Jmax (<5p/^ma>^ o d 0,1 d o 0 , 9 5 .
(5 zastrzeżeń)

A1(21) 308747

(22) 93 1104 6(51) A23L 3/3463
C13D 1/00
(31) 92 9213389
(32) 921106
(33) FR

(86) 93 11 04 PCT/FR93/01089
(87) 9405 26 WO94/10862 PCT Gazette nr 12/94
(71) UNION NATIONALE DES
GROUPEMENTS DE DISTILLATEURS
D'ALCOOL (U.N.G.D.A), Paryż, FR
(72) De Miniac Michel
(54) Stosowanie polieterowego antybiotyku do
regulowania wzrostu bakterii w produkcji
cukru
(57) Sposób wytwarzania cukru charakteryzuje się tym, że
polieterowy antybiotyk jonoforowy stosuje się do regulacji lub
hamowania wzrostu bakterii gramododatnich w czasie procesu.
(7 zastrzeżeń)

A1(21) 308672
(31)92
(86)
(87)
(71)
(72)

970327

(22)931029

6(51) A46B 9/04

(32)921102

(33) US

931029 PCT/US93/10401
94 05 11 WO94/09678 PCT Gazette nr 11/94
GILLETTE CANADA INC, Kirkland, CA
Bredall William A, Gavino Ximena A,
Loew Christopher, Vidra James D., Sabato
Alberto B., Breuer Miklos M., Spencer Jean
L., Wreford Stanley, Meessmann JerTrey
Scott, McDowell Douglas J.

(54) Szczoteczka do zębów
(57) Wynalazek dotyczy szczoteczki do czyszczenia zębów,
która wykazuje lepsze czyszczenie przestrzeni międzyzębnych
i przydziąsłowych.
Szczoteczka składa się z podłużnej rączki (12) połączo
nej z członem głowicowym szczoteczki (14). Głowica jest po
dzielona na zakończenie zewnętrzne części roboczej (20) i
zakończenie wewnętrzne części roboczej (22). Szczecina (24)
wystaje z zakończenia wewnętrznego, a jej końce leżące po
przeciwnej stronie osadzenia tworzą podłużnie wycentrowany
kształt wklęsły w widoku podłużnym. Szczecina (30) wystaje z
zakończenia zewnętrznego głowicy, gdzie wysokość szczeciny
jest co najmniej równa ogólnej wysokości szczeciny wystającej
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z zakończenia wewnętrznego w rzucie bocznym i gdzie profil w
rzucie bocznym końców szczeciny po przeciwnej stronie osa
dzenia wystającej z zakończenia zewnętrznego głowicy tworzy
powierzchnię generalnie liniową, która tworzy kąt z generalną
płaszczyzną szczeciny przechodzącą przez zakończenie we
wnętrzne.

(16 zastrzeżeń)

5

konstrukcyjnemu oraz zawiera zacisk (3), który co najmniej
częściowo obejmuje kołek dociągający (2) w obrębie rozszerza
nia i jest rozprężany za pomocą tego kołka dociągającego (2)
poprzecznie względem kierunku napinania. Zacisk (3) ma na
swojej powierzchni zewnętrznej, zwróconej ku kolkowi docią
gającemu (2), co najmniej jeden, korzystnie dwa, wsporniki (5),
wystające poprzecznie względem kierunku napinania poza jego
obrys i uginające się elastycznie w kierunku przeciwnym wzglę
dem kierunku napinania. Korzystnie okucie posiada co najmniej
jedno podparcie wspomagające wspornik (5) i działające w
płaszczyźnie promienia.
Wynalazek pozwala na proste wytwarzanie i montaż
okucia, przy czym płyty meblowe są połączone ze sobą mocno
i trwale, przylegając bezpośrednio do siebie.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 302202 (22) 94 02 09 6(51) A47B 87/00
(75) Jakubowska Alicja, Szczecin; Jakubowski
Konrad, Szczecin
(54) Rolka jezdna przedmiotów, zwłaszcza mebli,
skrzyń, maszyn roboczych oraz układ jezdny
przedmiotów, zwłaszcza mebli, skrzyń,
maszyn roboczych
(57) Rolka jezdna (1) zawiera korpus (2), wewnątrz którego
od spodu zamocowane są obrotowo na osiach (3) co najmniej
dwa toczne krążki (4), przy czym krążki (4) położone są na łuku
okręgu, zaś ich osie (3) położone są względem siebie pod kątem
i ukierunkowane promieniowo tak, że osie obrotu krążków prze
cinają się w środku okręgu. W górnej części korpusu (2) znaj
duje się element mocujący (7) oraz element ustalający (8) poło
żenie rolki względem podstawy przedmiotu.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 307380

(22)95 02 18

6(51) A47F 5/13
A47B 97/04

(75) Kinal Stanisław, Wrocław
(54) Trójnożny stojak, zwłaszcza dla przenośnej
tablicy
A1(21) 307043
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 02 02

6(51) A47C17/86
F16B 12/54
94 9401970
(32)94 02 07
(33) DE
Hafele GmbH und Co., Nagold, DE
Muhammet Yildiz
Okucie do łączenia elementów
konstrukcyjnych

(57) Okucie do łączenia płyt meblowych posiada element
napinający wystający z jednej z płyt oraz element dociągający
(1) mocowany w wybraniu w drugiej płycie. Element dociągają
cy (1) zawiera kołek dociągający (2) dający się pociągać w
poosiowym kierunku napinania za pomocą elementu napinają
cego i rozszerzający się poprzecznie względem kierunku napi
nania w obrębie przyporządkowanym drugiemu elementowi

(57) Przedmiotem zgłoszeniajesttrójnożny stojak przeznaczo
ny do podtrzymywania tablicy lub ramy dla płótna malarskiego.
Trójnożny stojak, zwłaszcza dla przenośnej tablicy jest
utworzony ze składanych teleskopowo nóg (1), których jedne
końce są złączone, a przeciwne są swobodne, zaś w środkowej
części nogi są złączone przegubowym łącznikiem łączącym
tuleje nasadzone na nogi (1), natomiast co najmniej dwie nogi
(1) mają zaciski do mocowania tablicy.
Stojak charakteryzuje się tym, że zaciski do mocowania
tablicy mają postać tU1ei (3) z wycięciem w pobocznicy, w którym
osadzony jest klocek oparty od zewnątrz o krzywkowy zacisk,
natomiast ramiona przegubowego łącznika są zakończone krzy
wką umieszczoną w rozcięciu tulei nasadzonej na połączenie
teleskopowe nogi (1), a w złączonych końcach nóg (1) osadzone
są kuliste łączniki połączone z oprawą (2) nasadzoną na końce
nóg(1).

(7 zastrzeżeń)
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(54) Nasadka złączna przewodu ssącego i łącznik
wtykowy nasadki złącznej przewodu ssącego
(57) Przedmiotem wynalazku jest nasadka złączna przewo
du ssącego (4) lub podobnego, do odkurzacza, z odcinkiem
przewodu ssącego (5) jako częścią wtykową nasadki (E) i elemen
tem współpracującym (6) jako częścią gniazdową (A) nasadki
elementu roboczego albo podobnego i stykami elektrycznymi (8),
umieszczonymi na zewnątrz przekroju odcinka przewodu ssące
go (5) i elementu współpracującego (6).
Pod względem wykonania konstrukcyjnego i funkcjo
nalnego wynalazek proponuje, że przekrój kanału ssania (9), nie
związany ze stykami elektrycznymi (8), wchodzący w element
współpracujący (6) względnie przyjmujący element współpra
cujący (6), posiada na swojej górnej części spłaszczenie przy
porządkowane do styków elektrycznych(8) i że styki elektryczne
(8) w obszarze tego spłaszczenia są umieszczone w postaci
zintegrowanej w zewnętrznym, zasadniczo kołowym przekroju.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 302279 (22)940218
6(51) A47H1/16
(75) Niedziela Henryk, Warszawa; Mrozowski
Bartłomiej, Komorów
(54) Uchwyt do karnisza
(57) Uchwyt do karnisza zawiera stopkę z osadzonym na niej
co najmniej jednym elementem nośnym, który jest utworzony z
dwóch półsfer (2, 3) tworzących sferę zakończoną u góry czo
pem (4), a na dole tuleją nasadową (5). Półsfera (3) posiada
otwór (7) do mocowania prowadnicy karnisza, obie półsfery
połączone są ze sobą trwale. Na czopie (4) osadzony jest za
pomocą tulei nasadowej (5) następny taki sam i tak samo
zbudowany element nośny. W innym wariancie wykonania na
stopce osadzone są elementy sferyczne utworzone z dwóch
jednakowych półsfer (3), z których każda posiada otwór (7). W
następnych wariantach wykonania na stopce osadzony jest
element sferyczny utworzony z dwóch jednakowych półsfer (2),
a na jego czopie (4) osadzony jest co najmniej jeden element
nośny utworzony z półsfer (2, 3) lub z dwóch jednakowych
półsfer (3), z których każda ma otwór (7).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308753 (22) 94 09 01 6(51) A61B 17/58
(31)93 9310528

(32)93 09 03

(33) FR

(86) 9409 01 PCT/EP94/02906
(87) 95 03 09 WO95/06440 PCT Gazette nr 11/95
(71) SOCIETE DE FABRICATION DE
MATERIEL
ORTHOPEDIQUE-SOFAMOR, Tremblay
en France, FR
(72) Assaker Richard
(54) Klamra do stabilizowania szyjnego segmentu
kręgosłupa
A1(21) 307114 (22)95 02 06
6(51) A47L 9/24
(31) 94 4403950
(32) 94 02 08
(33) DE
(71) Vorwerk & Co.Interholding GmbH,
Wuppertal, DE
(72) Arnold Hans-Peter, Jacobs Carsten,
Dieudonné Stephan Peter

(57) Klamra (1) zawiera parę haków (2, 3), dostosowanych
do podtrzymywania dwóch kręgów szyjnych (na przykład C1,
C2), z których każdy posiada część cylindryczną (6,7). Średnice
tych ostatnich są takie, aby pozwalały na mieszczenie i ślizganie
się jednej części w drugiej i w konsekwencji na dopasowanie
względnego położenia dwóch haków. Są one zamocowane w
tym położeniu poprzez trwałe odkształcenie ścianek części cy
lindrycznych (6, 7).

(14 zastrzeżeń)
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(54) Wyrób chłonny higieniczny
(57) Wyrób chłonny higieniczny (5) ma wzdłużne krawędzie
(100) i krawędzie poprzeczne (110) i zawiera przepuszczalną
dia płynu górną warsiwę na powierzchni zwróconej ku ciału oraz
podkładkę na powierzchni zwróconej ku odzieży, a pomiędzy
nimi ma wkład chłonny (40). Wkład chłonny ma co najmniej
jedną strefę zginania (50). W obszarze stref zginania (50) wkład
(40) jest wygięty.
Korzystnie w środkowej części (60) wyrób chłonny (40)
ma strefę konstrukcyjną usytuowaną pomiędzy strefami zgina
nia (50). Korzystnie wyrób chłonny (40) jest odporny na skupia
nie się w kłębek pod wpływem wilgoci.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 307294 (22) 95 02 16
6(51) A61F 2/16
(31) 94 198018
(32)94 0217
(33) US
(71) Iolab Corporation, Claremont, US
(72) Woffenden George J., Fleddrijohann
Michael Lee
(54) Soczewka oczna i sposób wytwarzania
soczewki ocznej
(57) Soczewka ma jednoczęściowy korpus zawierający po
wierzchnię (21) krawędziową. Powierzchnia (21) krawędziowa
zawiera środki rozmieszczone na tej powierzchni krawędziowej
do odbijania światła (20) widzialnego poza siatkówkę oka, pa
dającego na powierzchnię (21) krawędziową, która jest utworzo
na z części ukośnych lub z krzywej o kształcie wypukłym. Część
ukośna lub część wypukła jest wykonana na krawędzi frezarką
z frezem mającym kształt odwzorowujący żądany kształt krawę
dzi.
Soczewka o takiej konstrukcji zmniejsza olśnienie wi
dziane przez pacjenta, powstałe wówczas, gdy przypadkowe
światło pada na powierzchnię (21) krawędziową i jest odbijane
w sposób niepożądany, na siatkówkę oka.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 308767 (22) 93 10 28
6(51) A61K 7/16
(31)92 4237500
(32)921106
(33) DE
(86) 931028 PCT/EP93/02991
(87) 94 05 26 WO94/10969 PCT Gazette nr 12/94
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Düsseldorf, DE
(72) Schumann Klaus, Förg Franz, Laska Hans
(54) Remineralizujący środek do pielęgnacji
zębów
(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta do zębów, służąca
do odnawiania powierzchni zębów, która jako środek polerujący
zawiera kombinację kwasów krzemowych i diwodzianu fosfora
nu diwapniowego (brusyt).
Zapewnia ona kontrolowaną remineralizację, zwłaszcza
w rowkach zadrapań i kanalikach zębiny. Efekt ten można
wzmocnić przez dodanie jonów magnezu i/albo jonów fluorofosforanowych.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 302244 (22)94 02 14
6(51) A61K 7/36
(75) Pyssa Józef, Katowice
(54) Środek przeciwko poceniu się stóp

A1(21) 307330 (22) 95 02 17 6(51) A61F13/15
(31) 94 198809
(32)94 0218
(33) US
(71) McNeü-PPCInc.,Milltown,US
(72) McCoy Sherlyn S., Mavinkurve Pramod

(57) Wynalazek dotyczy składu środka przeciwko poceniu
się stóp, w postaci pasty niszczącej dehydrogenazy wytwarzane
przez drobnoustroje.
Powyższe działanie środka jest proporcjonalne do ilości
kwaśnej wydzieliny potu. Jednocześnie działa on na skórę ściągająco, przeciwzapalnie, osłaniająco i osuszająco. Środek ten
zawiera 8 - 1 0 części masowych sześciometyłenoczteroaminy,
8-12 części masowych tienku cynku, 8-12 części masowych
talku, 10-12 części masowych wody i 20 - 24 części masowych
alkoholu etylowego,

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 307326 (22) 95 02 17 6(51) A61K 7/44
(31) 94 495
(32) 94 0218 (33) CH
(72) Lutz Jürg, CH; Cierpka Henning F., DE
(54) Środek leczniczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek leczniczy, zawiera
jący co najmniej jedną obojętną albo typu kwasu karboksylowego substancję czynną o stałej dysocjacji mniejszej niż 10"3, o
masie cząsteczkowej mniejszej niż 500 i następujących rozpuszczalnościach w temperaturze pokojowej: a) w wodzie mniej
sza niż 1 %, b) w 70% etanolu większa niż 10%, c) w chloroformie
większa niż 35%, d) w pirydynie większa niż 60%, wykonany jako
przezskórny układ terapeutyczny, który zawiera substancję czyn
ną albo substancje czynne w galenowym preparacie, który może
pochłaniać pot i przez wpływ wody potu umożliwia stałe uwal
nianie substancji czynnej podczas co najmniej 24 godzin. Wy
nalazek pozwala na osiąganie stałych, terapeutycznie skutecznych
poziomów 5,6-benzo-alfa-pironu we krwi i/albo tkance, gdy na skórę
człowieka stosuje się, zawierający ten związek, przezskórny układ
terapeutyczny o w/w własnościach.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 308532 (22) 93 10 27 6(51) A61K 9/70
A61L 15/44
(31) 92 4237453
(32) 92 1106 (33) DE
(86) 9310 27 PCT/EP93/02971
(87) 94 05 26 WO94/10984 PCT Gazette nr 12/94
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME
GMBH & CO.KG, Neuwied, DE
(72) Horstmann Michael, Hahn Sylvia, Meconi
Reinhold, Klein Robert-Peter
(54) Terapeutyczny system przezskórny do
podawania 17-yS-estradiolu oraz sposób jego
otrzymywania
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy terapeutycznego systemu przezskórnego, zawierającego substancję biologicznie czynną-17-^-estradiol i ewentualnie dalsze substancje biologicznie czynne, o struktu
rze warstwowej, złożonej z warstwy tylnej, zasadniczo nieprzepuszczalnej
dla wilgoci oraz nieprzepuszczalnej dla substancji biologicznie czynnej,
jednej lub więcej warstw macierzy i w przypadku występowania
nieprzylepnych warstw macierzy, warstwy przylepnej, który cha
rakteryzuje się tym, że stężenie rozpuszczonego estradiolu we
wszystkich warstwach macierzy i w przypadku występowania
warstwy przylepnej, również w niej, zawiera się między jego
stężeniem nasycenia w stanie suchym i jego stężeniem nasyce
nia w stanie wilgotnym, przy czym pod pojęciem "stan suchy"
rozumie się, że materiał podłoża znajduje się w równowadze z
fazą gazową o wilgotności względnej powietrza mniejszej niż
10%, a pod pojęciem ''stan wilgotny" - że materiał podłoża
znajduje się w równowadze z fazą gazową o wilgotności względ
nej powietrza większej niż 90%.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 307159 (22)95 0208 6(51) A61K 31/40
(31) 94 4404018
(32) 94 02 09 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Cimbollek Monika, Nies Berthold
(54) Farmaceutyczna postać aplikacyjna ó
przedłużonym uwalnianiu klindamycyny i
sposób jej wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy farmaceutycznej postaci aplikacyj
nej o przedłużonym uwalnianiu antybiotycznej substancji czyn
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nej o nazwie klindamycyna oraz sposobu jej wytwarzania. Ce
chą farmaceutycznej postaci aplikacyjnej, zwłaszcza implantatu-kształtki jest to, że zawiera ona palmitynian klindamycyny.
Cechą sposobu jej wytwarzania jest to, że palmitynian klinda
mycyny i ewentualnie dalsze farmaceutyczne substancje czyn
ne rozpuszcza się w mieszaninie 7 - 9 części objętościowych
tetrahydrof uranu i 3 - 1 części objętościowych wody, roztworem
tym traktuje się nośnik substancji czynnej, po czym usuwa się
rozpuszczalnik drogą suszenia.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308531 (22) 93 10 27 6(51) A61K 31/40
A61L15/44
(31) 92 4238223
(32) 92 11 12 (33) DE
(86) 931027 PCT/EP93/02970
(87) 9405 26 WO94/10999 PCT Gazette nr 12/94
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME
GMBH & CO. KG, Neuwied, DE
(72) Deurer Lothar, Hille Thomas, Profitlich
Thomas, Stanislaus Fritz, Walter Kersten
(54) Terapeutyczny system przezskórny do
podawania fizostygminy na skórę i sposób
jego otrzymywania
(57) Terapeutyczny system przezskórny do podawania fizo
stygminy na skórę, składający się z warstwy tylnej nieprzepusz
czalnej dla substancji biologicznie czynnej, z przylepnej war
stwy zasobnikowej, która zawiera od 40 do 90% wagowych
materiału polimerycznego i od 0,1 do 20% wagowych zasady
fizostygminowej lub jej tolerowanej farmaceutycznie soli, a także
z dającej się ponownie usunąć warstwy ochronnej pokrywającej
warstwę zasobnikową, zawiera w warstwie zasobnikowej mate
riał polimeryczny na bazie akrylanowej i/lub metakrylanowej
oraz od 0,1 do 40% wagowych zmiękczacza, zawierającego
grupy hydroksylowe o wartości HLB między 1,1 i 12,0.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 308673 (22)93 11 01 6(51) A61K 31/325
(31) 92 969934
(32) 9210 30
(33) US
(86) 93 11 01 PCT/US93/10496
(87) 940511 WO94/09772 PCT Gazette nr 11/94
(71) Emory University, Atlanta, US
(72) Medford Russell M., Offermann Margaret
K-, Alexander R. Wayne
(54) Ditiokarbaminiany do leczenia miażdżycy
tętnic i innych chorób sercowo-naczyniowych
i zapalnych
(57) Sposób leczenia choroby sercowo-naczyniowej u ludzi
polega na podawaniu skutecznej ilości nietoksycznego ditiokarbaminianu z grupy składającej się ze związków o wzorach
R1SC(S)NR2R3 i R2R^N(S)CS-SC(S)NR2R3, w których R1 ozna
cza atom wodoru, sodu, potasu lub grupę o wzorze NR4R5R6R7,
gdzie R4, R5, R8 l R7 oznaczają niezależnie od siebie atom
wodoru, prostą, rozgałęzioną lub cykliczną grupę (Ci-6)alkilową, grupę hydroksy-(Ci^)alkilową lub arylową oraz R2 i R3
oznaczają niezależnie od siebie prostą, rozgałęzioną lub cyklicz
ną grupę (CMO)- alkilową, grupę o wzorze -(CHOH)n(CH2)nOH,
gdzie n oznacza liczbę 0-6, grupę o wzorze -(CH2)nCC>2R1 lub
wzorze -{CH2)nC02R4 lub grupę hydroksy-(Ci-e)alkilową albo
R2 i R3 tworzą razem mostek, taki jak -(CH2)m-, gdzie m oznacza
liczbę 3 - 6, a R4 oznacza grupę alkilową, alkiloarylową lub
aryloalkilową, w tym acetylową, propionylową i butyrylową.
Ditiokarboksylany, a w szczególności ditiokarbaminia
ny, blokują indukowaną ekspresję cząsteczki przylepnych komórek
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śródbłonka VCAM-1 i są użyteczne w leczeniu chorób sercowonaczyniowych, a także nie sercowo-naczyniowych chorób za
palnych, w których pośredniczy VCAM-1. Ujawniono kompozy
cje farmaceutyczne zawierające te związki.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 308539 (22) 94 06 11 6(51) A61K 31/405
(31) 93 4319556
(32)93 0613
(33) DE
93 4319554
13 0693
DE
(86) 94 0611 PCT/EP94/01900
(87) 9412 22 W094/28895 PCT Gazette nr 28/94
(75) Jürgens Uwe R., Niederkassel, DE
(54) Związki terpenowe i ich zastosowanie do
zmniejszania uwalniania kwasu
arachidonowego i mediatorów zapalenia
(57) Nasycone monocykliczné i dwucykliczne alkohole ter
penowe, etery, ketony lub tiole mogą być użyte dla stłumienia
procesu uwalniania kwasu arachidowego ze złóż fosfolipidowych ludzkich komórek, a także dla stłumienia uwalniania i wy
twarzania mediatorów zapalnych i cytokinez z komórek ludzkich.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 308551 (22) 93 09 10 6(51) A61K 31/495
(31)92 967639
(32)921028
(33) US
93 17119
1202 93
US
(86) 93 0910 PCT/US93/08354
(87) 94 05 11 WO94/09781 PCT Gazette nr 11/94
(71) THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US
(72) Tarpley William Gary, Dueweke Thomas
Jerome, Batts Donald Herman M.D.
(54) Zastosowanie związków BHAP w kombinacji
z innymi nienukleozydowymi inhibitorami
odwrotnej transkryptazy do leczenia zakażeń
HIV
(57) Wynalazek dotyczy nienukieozydowego leku do działa
nia na HIV.
Ujawniono także sposoby leczenia ludzi HIV dodatnich,
które obejmują (1) podawanie osobnikowi HIV dodatniemu
uczU1ająco skutecznej ilości uczulającego inhibitora HIV-1, aż
rozwinie się zwiększona wrażliwość na nienukleozydowy lek do
działania na HIV, (2) podawanie osobnikowi HIV dodatniemu
skutecznej ilości nienukieozydowego leku do działania na HIV.
Alternatywna metoda obejmuje podawanie osobnikowi HIV do
datniemu uczU1ająco skutecznej ilości jednego lub więcej uczu
lającego inhibitora HIV-1 równocześnie ze skuteczną ilością
nienukieozydowego leku do działania na HIV.

(80 zastrzeżeń)

Al(21) 308535 (22) 93 07 20 6(51) A61K 35/48
(31) 92 5063049
(32)92 0721
(33) RU
92 93030288
1712 92
UA
(86) 93 07 20 PCT/UA93/00003
(87)94 02 03 WO94/02104 PCT Gazette nr 06/94
(71) Nikołajenko Aleksander N., Kijów, UA
(72) Nikołajenko Aleksander N., Szoroch
Dymitrij B., Szewczenko Aleksander A
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(54) Środek biologicznie aktywny posiadający
właściwość immunomodulującą, sposób jego
wytwarzania, preparat zawierający ten
środek oraz sposób normalizacji stanu
Gzjologicznego organizmu człowieka i
zwierząt z wykorzystaniem tego preparatu
(57) Środek biologicznie aktywny (ŚBA), wytwarzany z roz
puszczalnych w wodzie produktów hydrolizy składników rozdrob
nionej tkanki zwierzęcej, składa się ze związków organicznych i
wykazuje właściwości immunomodulujące. Środek ten zawiera w
składzie produktów hydrolizy składniki morfoplazmy i glikokałiksu komórek (SMGK), zmodyfikowane w trakcie procesów embriogenezy, i/lub proliferacji i/lub zróżnicowania komórek, i/lub
patologii poprzedzającej i/lub towarzyszącej regeneracji i/lub
reperacji tkanki. Sposób otrzymywania ŚBA obejmuje rozdrobnianie przemytego surowca wytworzonego z tkanki zwierzęcej,
hydrolizę uzyskanych składników z następnym wydzielaniem pro
duktów hydrolizy, ich odfiltrowaniem i wydzieleniem supernatanu
jako produktu pożądanego. Przed hydrolizą przeprowadza się
homogenizację razem z oczyszczeniem i eliminacją niezniszczo
nych elementów tkanki, po czym wydziela się supernatant« za
wierający składniki z SMGK. Preparat leczniczy dla normalizacji
stanu fizjologicznego człowieka i zwierząt zawiera ŚBA, składający
się ze związków organicznych będących produktami hydrolizy skład
ników tkanek zwierzęcych. ŚBA zawiera wśród produktów hydrolizy
zmodyfikowane SMGK o następującym stosunku składników w pro
centach wagowych: poiipeptydy do 26,0, peptydy 10,0 - 22,5, ami
nokwasy 32,0 -60,1, węglowodany 10,5 • 28,7, lipidy, nukleotydy
oraz inne związki organiczne 2,0 -11,0, przy czym zawartość ŚBA w
preparacie wyrażona w procentach wagowych wynosi 0,001 - 85%,
pozostałą masę stanowi napełniacz.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 308536 (22) 93 07 20 6(51) A61K 35/48
(31)92 5055549
(32)920721
(33) RU
92 93030289
17 12 92
UA
(86) 93 0720 PCT/UA93/00004
(87) 94 0203 WO94/02105 PCT Gazette nr 06/94
(75) Nikołajenko Aleksander K, Kijów, UA
(54) Środek biologicznie aktywny posiadający
właściwość immunomodulującą, sposób jego
wytwarzania, preparat zawierający ten
środek oraz sposób normalizacji stanu
fizjologicznego organizmu człowieka i
zwierząt z wykorzystaniem tego preparatu
(57) Środek biologicznie aktywny (ŚBA), wytwarzany ze skład
ników membran komórkowych (SMK) shomogenizowanych tka
nek zwierzęcych, składa się ze związków organicznych i wykazuje
właściwości immunomodulujące. Środek ten zawiera zmodyfiko
wane składniki membran komórkowych o strukturze antygeno
wej, zmodyfikowanej w trakcie procesów embriogenezy i/lub
proliferacji i/lub zróżnicowania komórek i/lub patologii poprze
dzającej i/lub towarzyszącej regeneracji i/lub reperacji tkanki.
Sposób otrzymywania ŚBA obejmuje rozdrobnienie i homoge
nizację surowca z tkanki zwierzęcej, wydzielenie osadu zawie
rającego membrany komórkowe (MK), z którego, po ponownym
wytworzeniu zawiesiny, uzyskuje się SMK Jako surowiec wyko
rzystuje się zmodyfikowaną tkankę zwierzęcą, której homogenat
oddziela się od niezniszczonych elementów tkanki drogą filtracji
i/lub odwirowania z przyspieszeniem 150 V 250 g w czasie 10
-ř 15 minut, a osad zawierający MK poddaje się hydrolizie.
Produkty hydrolizy firtruje się i/lub odwirowywuje, przy przyspie
szeniu przekraczającym 1500 g w ciągu 20 -s- 40 minut, uzysku
jąc supernatant produktów hydrolizy, zawierających pożądany
ŚBA. Preparat leczniczy dla normalizacji stanu fizjologicznego
człowieka i zwierząt, składa się z ŚBA, zawierającego jako
składnik czynny zmodyfikowane SMK, w postaci substancji
organicznych o następującym stosunku składników w procen
tach wagowych: peptydy 28,0 - 60,0, aminokwasy 0,5 - 31,5,
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(54) Środki farmaceutyczne zawierające
inhibitory interleukiny-1

węglowodany 16,0 - 70,0, lipidy, nukleotydy oraz inne związki
organiczne 0,5 - 17,0.

(40 zastrzeżeń)
A1(21) 308770 (22) 93 1104 6(51) A61K 35/78
(31) 92 973071
(32)921106
(33) US
(86) 93 1104 PCT/US93/10670
(87)94 0526 WO94/11010 PCT Gazette nr 12/94
(71) H.E.STANLEY
PHARMACEUTICALS,INC., Winter
Haven, US
(72) Hon David N.S., Stanley Thomas R.
(54) Kompozycje ekstraktu z kory dębowej,
pokrewne kompozycje syntetyczne i sposób
ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji, która zawiera 40 do
80% wag. substancji stałych wodnego ekstraktu z kory dębowej,
a także kompozycji zawierającej 10 do 80 części jonów potasu,
0,00001 do 20 części jonów cynku, 0,01 do 10 części jonów
wapnia, 0 do 40 części jonów rubidu i 0 do 5 części siarki w
postaci elementarnej siarki lub siarczanu, odniesionych do cię
żaru nieorganicznych substancji stałych, ewentualnie rozcieńczo
nych w farmaceutycznie dopuszczalnym nośniku, pod warunkiem,
że kompozycja ta nie jest identyczna z wodnym ekstraktem z popiołu
kory dębowej. Kompozycje takie mogą być stosowane do lecze
nia raka skóry i innych chorób skóry.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 308543 (22) 93 09 17 6(51) A61K 38/00
(31) 92 947006
(32) 92 0917
(33) US
(86) 93 0917 PCT/US93/08802
(87) 94 03 31 WO94/06457 PCT Gazette nr 08/94
(71) Synergenjnc, Boulder, US
(72) Sabados Benjamin K.
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(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje farmaceutycz
ne użyteczne do leczenia chorób, w których pośredniczy interleukina-1. Kompozycje te zawierają inhibitory interleukiny-1 i
stabilizatory białka, takie jak niejonowe środki powierzchniowcczynne i środki zwiększające lepkość. Dodanie niejonowego
środka powierzchniowo-czynnego lub środka zwiększającego
lepkość stabilizuje inhibitory interleukiny-1 i w rezultacie prze
dłuża Ich skuteczność. Ujawniono także kompozycje farmaceu
tyczne zawierające dodatkowo bufor.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 308748

(22)940901

6(51) A61K 47/44
A61K 31/59
(31)93 217261
(32)93 09 01
(33) JP
(86) 9409 01 PCT/JP94/01443
(87) 95 03 09 WO95/06482 PCTGazette nr 11/95
?71) Teiiin Limited, Osaka, JP
(72) Makino Yuji, Matugi Hideo, Suzuki Yoshiki
(54) Emulsyjna kompozycja witaminy lec,
24-(OH)2-D3

(57) Krem 1a,24-(OH)2-V.D3 zawiera (a) terapeutycznie sku
teczną ilość 1a,24-(OH)2-V.D3, (b) fazę olejową obejmującą stały
składnik olejowy, zawierający 5-20 części wag. białej wazeliny
i 5 - 15 części wag. wyższych alkoholi oraz ciekły składnik
olejowy, zawierający 3 - 1 0 części wag. skwalenu, (c) składnik
w postaci fazy wodnej oraz (d) 2,5 - 7,5 części wag. co najmniej
dwóch środków powierzchniowo-czynnych, przy czym stosu
nek wagowy stałego składnika olejowego do ciekłego składnika
olejowego wynosi co najmniej około 2, wyższe alkohole stanowi
alkohol stearylowy i alkohol cetylowy, stosunek wagowy alko
holu stearylowego do wyższych alkoholi wynosi od około 0,65
do około 0,9, co najmniej 50% wag. środków powierzchniowoczynnych stanowi co najmniej jeden środek powierzchniowoczynny o HLB około 5 lub poniżej, a wielkość HLB środków
powierzchniowo-czynnych jako całości wynosi od około 8 do
około 18. Krem ten może być stosowany do leczenia łuszczycy.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
A1(21) 307112 (22)95 0206
6(51) B01F 7/18
(31)94
355
(32)940208
(33) CH
(71) Georg Fischer Giessereianlagen AG,
Schaffhausen, CH
(72) Kruse Ernst Otto, DE; Renner Christian, CH
(54) Urządzenie do mieszania i przeróbki
materiałów zdolnych do zraszania
( 5 7 ) Obrotowe narzędzie mieszające, umieszczone w bęb
nie mieszającym posiada szereg par łopatek (12), umieszczo
nych na wale (11). Pary łopatek (12) składają się z części
łopatkowych (13), które są między sobą połączone za pomocą
złącza kształtowego (14). Wszystkie kolejno umieszczone pary
łopatek (12) są zamocowane wobec kołnierza (16) na końcu wału
(11) za pomocą klinów (15), umieszczonych na wałe (11). Dzięki
dwuczęściowemu ukształtowaniu par łopatek (12) jest zapewniona
prosta wymiana pojedynczych łopatek (12) poddanych zużyciu.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 302256 (22) 94 0215 6(51) B01F15/02
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i
Układów Pneumatyki, Kielce
(72) Domżał Ryszard, Stawczyk Ryszard
(54) Sposób szybkiego dozowania materiałów i
urządzenie do szybkiego dozowania
materiałów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób szybkiego dozo
wania materiałów i urządzenie do szybkiego dozowania mate
riałów sypkich albo płynnych w celu wywołania określonych
stężeń tych materiałów w żądanym miejscu.
Sposób szybkiego dozowania materiałów polega na
wyciskaniu porcji materiału, oddziaływując na jego górną po
wierzchnię sprężonym powietrzem, najpierw w sposób płynny,
a następnie wstrzeliwując jednorazowo dużą porcję powietrza.
Urządzenie do szybkiego dozowania materiałów utwo
rzone jest z pojemnika (1) z odpływem (3) w dolnej części.
Pojemnik (1) w górnej części połączony jest przewodem (5) z
zaworem odcinającym (6) i drugim przewodem (7) poprzez
zawór szybkiego spustu (8) ze zbiornikiem wyrównawczym (9).

(5 zastrzeżeń)
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Al(21) 308741 (22) 94 03 17
6(51) B03B 5/28
(31) 93 4309325
(32) 93 0318
(33) DE
93 4309326
180393
DE
(86) 94 0317 PCT/DE94/00313
(87) 9409 29 W094/21382 PCT Gazette nr 22/94
(71) Pagenkopf Ingeborg, Berlin, DE
(72) Pagenkopf Ingeborg, Allies Manfred
(54) Sposób rozdzielania mieszanin ciał stałych o
różnej gęstości, ciecz rozdzielająca i
urządzenie do stosowania tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że odpady rozdrabnia się do
wielkości 0,1 - 80 mm, a następnie sukcesywnie kontaktuje się
je roztworami rozdzielającymi o różnej gęstości, w granicach od
0,005 do 0,1 g/cm3, w wybranym przedziale gęstości ciał stałych
od 0,8 do 2,9 g/cm3 i po każdym etapie separuje się pływające
lub opadające ciała stałe. Roztwór rozdzielający o gęstości w
granicach 1,01 - 2,9 jest korzystnie roztworem wodnym metawołframianu metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych,
o stężeniu w granicach 1 - 80 % wagowych oraz utleniacza,
takiego jak chromian, dwuchromian, nadmanganian, azotan,
nadtlenokwas, nadester. Sposób jest szczególnie przydatny do
analizy i technicznej separacji odpadowych mas plastycznych,
szkła i przewodów elektrycznych. Przedmiotem wynalazku jest
również ciecz rozdzielająca i separator.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 308768

A1(21) 302188 (22)9402 08 6(51) B01J 20/34
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy;
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej,
Lublin
(72) Narowski Ryszard, Łodyga Bożena, Łodyga
Andrzej, Leboda Roman, Hubicki Zbigniew
(54) Sposób ciągłego odmywania produktów
reakcji powierzchniowych, zwłaszcza
zachodzących na materiałach porowatych
(57) Odmywanie produktów reakcji powierzchniowych pro
wadzi się w warunkach dynamicznych. Przez złoże odmywanego adsorbenta, który umieszcza się w kolumnie, od dołu, w
sposób ciągły, doprowadza się rozpuszczalnik myjący w taki
sposób, że warstwę adsorbentu utrzymuje się w stanie pseudoflU1dalnym.
Jednocześnie prowadzi się pomiary właściwości fizycz
nych rozpuszczalnika myjącego opuszczającego kolumnę. Naj
korzystniej proces odmywania produktów reakcji powierzchniowych
prowadzi się do momentu osiągnięcia pierwotnych właściwości
fizykochemicznych rozpuszczalnika Korzystnie prowadzi się proces
używając rozpuszczalnika o temperaturze wyższej od temperatury
pokojowej, a niższej od jego temperatury wrzenia. Wskazane
również jest, aby adsorbent przed lub/i po oczyszczeniu prze
dmuchiwać powietrzem lub gazem obojętnym, w temperaturze
powyżej 100°C.
(4 zastrzeżenia)

(22) 93 10 29

6(51) B05D 1/12
B05B7/16
B05B5/00
(31) 92 4237594
(32) 92 11 06 (33) DE
(86) 9310 29 PCT/EP93/03025
(87) 94 05 26 WO94/11120 PCT Gazette nr 12/94
(71) BASF LACKE + FARBEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Münster, DE
(72) Molerus Otto, Wirth Karl-Ernst
(54) Sposób wytwarzania powłoki proszkowej,
urządzenie do przeprowadzania sposobu
oraz preparat proszkowy do
przeprowadzania sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania po
włoki proszkowej, w którym rozpyla się zawiesinę cząsteczek
proszku, zwłaszcza cząsteczek farby proszkowej, a strumień
rozpyłowy kieruje się na powlekane podłoże, charakteryzuje się
tym, że stosuje się zawiesinę cząsteczek proszku w skroplonym
gazie, przy czym gaz skrapla się pod ciśnieniem maksymalnie
20 barów, a płynny gaz odparowuje się przed, podczas lub po
rozpylaniu zawiesiny. Wynalazek obejmuje także urządzenie i
preparat proszkowy do przeprowadzania tego sposobu.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 307252 (22) 95 02 14 6(51) B23K 9/18
B23K 9/173
(31) 94 94102208
(32) 94 02 14
(33) EP
(71) ABB Management AG, Baden, CH
(72) Junker Peter
(54) Sposób i urządzenie do wzdłużnego spawania
rur z płaskownikami stalowymi
(57) W sposobie i urządzeniu do wzdłużnego spawania rur
z płaskownikami stalowymi, w którym spawanie następuje na
górnej stronie i na dolnej stronie płaskownika stalowego, palniki
spawalnicze {4} są przymocowane na stałe, łączone części
dociska się przed spawaniem i przemieszcza za pomocą zwy-
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kłego urządzenia transportowego (10) w kierunku wzdłużnym
podczas procesu spawania, zaś spawanie wykonuje się na
górnej stronie w znany sposób metodą spawania pod topni
kiem. Zgodnie z wynalazkiem równocześnie ze spawaniem pod
topnikiem na górnej stronie, na dolnej stronie prowadzi się
kombinowane spawanie impulsowo - wahadłowe w atmosferze
gazu ochronnego, przy którym palniki (11) porusza się bardzo
szybkimi ruchami na boki przy pomocy urządzenia wahadłowe
go (15), przy czym prędkość ruchu wahadłowego, w celu pro
wadzenia palników spawalniczych (11), koordynuje się z pręd
kością posuwu części spawanych.

(U zastrzeżeń)
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nej płyty drzewnej polega na tym, że pokruszony materiał celu
lozowy, w ilości 20 - 75% wag. miesza się z termoplastycznym
materiałem żywicznym, ten wymieszany materiał zgniata się
przy ogrzewaniu, ugnieciony materiał wttacza się ślimakiem lub
ślimakami w formę, przy czym wytłaczany materiał, wciskany w
formę, jest wtłaczany w część formującą wymienionej formy,
która zawiera na powierzchni swej ścianki wewnętrznej warstwę
wykonaną z żywicy o doskonałej odporności termicznej i o
małych oporach tarcia tak, aby wytłaczać wymieniony materiał
z określoną grubością, ten materiał wytłaczany powoli chłodzi
się w wymienionej części formującej, przy równoczesnym przy
kładaniu siły kontrolowania przeciwnej do siły wtaczania wymie
nionego materiału tak, aby zwiększyć gęstość materiału wytła
czanego.

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 307496 (22) 95 02 28 6(51) B28B 21/16
(75) Geber Paul, Lingen, DE
(54) Sposób wytwarzania, urządzenie i mineralna
masa odlewnicza do wytwarzania elementów
kształtowych z betonu polimerowego

A1(21) 302152 (22) 94 02 07 6(51) B23K 35/22
(75) Ciszewski Grzegorz, Moszczenica
(54) Elektroda prętowa przeznaczona do
łukowego elektrycznego spawania żeliwa i
sposób jej zastosowania
(57) Elektroda zawierająca wagowo: C 0,5 - 2,5% Si, 0,5 2,0%, łącznie Mn + Cr 0,5 - 2,5%, łącznie V + Ce + Ti 0,1 -1,5%,
S < 0,02%, P:S 0,02%, resztę Fe, charakteryzuje się tym, że
zawiera łącznie Cu + Ni 52 - 80% i wymaga stosowania tempe
ratury wstępnego podgrzewania 600 - 900°C i wyżarzania grafityzującego wobec złącza wykonanego tą elektrodą.

(1 zastrzeżenie)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania, urządzenia i
mineralnej masy odlewniczej do wytwarzania elementów kształ
towych z betonu polimerowego.
Istota wynalazku w kategorii sposobu polega na tym, że
element kształtowy zostaje utworzony poprzez postępujące wzdłuż
jego osi środkowej napełnianie mineralną masą odlewniczą kolej
nych odcinków przestrzeniformy i odwibrowaniatej mineralnej masy
odlewniczej w obrębie napełniania oraz poprzez utwardzanie postę
pujące fazowo w jednym kierunku.
Natomiast istota wynalazku w kategorii urządzenia po
lega przede wszystkim na tym, że płaszcz formy (3) składa się z
umieszczonych jeden nad drugim segmentów płaszcza, złożo
nych z kilku elementów, (7, 8), które dają się przemieszczać z
zamkniętej pozycji roboczej o kształcie pierścienia do otwartej
pozycji spoczynku, przy czym rdzeń formy podzielony jest na
ograniczone osiowo odcinki, które tworzą różne strefy obróbki,
a płaszcz formy (3) i rdzeń formy są względem siebie ruchome
osiowo.
W zakresie masy odlewniczej istota wynalazku polega
głównie na tym, że masa ta zawiera utwardzacz podnoszący
temperaturę wyzwalającą proces utwardzenia składników poli
merowych masy odlewniczej ponad temperaturę otoczenia.

(30 zastrzeżeń)
A1(21)307115 (22)950206
6(51) B27N 3/06
(31) 94 16794
(32)94 0210
(33) JP
(71) EIN ENGINEERING CO., LTD, Tokio, JP;
RIN-NE CORPORATION, Tokio, JP
(72) Nishibori Sadao
(54) Syntetyczna mączka drzewna, sposób
wytwarzania mączki drzewnej, urządzenie do
wytwarzania mączki drzewnej, syntetyczna
płyta drzewna zawierająca syntetyczną
mączkę drzewną, sposób formowania tej
syntetycznej płyty drzewnej przez
wytłaczanie i urządzenie do formowania
syntetycznej płyty drzewnej przez wytłaczanie
(57) Wynalazek dotyczy syntetycznej mączki drzewnej, w
której termoplastyczny materiał żywiczny, w ilości 25-80% wag.,
jest zmieszany z pokruszonym materiałem celulozowym, w ilo
ści 20 - 75% wag., którego zawartość wilgoci jest w granicach
15% wag., a przeciętna średnica cząstek odpowiada numerowi
sita 20 lub jest mniejsza, przy czym ten zmieszany materiał jest
ugnieciony tak, aby powstał żel, ugnieciony materiał jest chło
dzony i proszkowany oraz poddawany regulacji wielkości czą
stek, aby średnica cząstki wynosiła 10 mm lub mniej. W jednym
z rozwiązań sposób formowania, przez wytfaczanie, syntetycz
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A1(21) 302294 (22)94 0218
6(51) B30B 9/30
(71) Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych
S.A, Gliwice
(72) Wojarski Tadeusz, Kowolik Henryk
(54) Prasa hydrauliczną do wiórów
(57) Wynalazek rozwiązuje problem prasy hydraulicznej do
wiórów o dużej trwałości i ekonomicznej w użytkowaniu.
Rozwiązanie stanowią pasa właściwa (1), agregat hy
drauliczny (2) oraz chłodnica (3), które połączone są przewoda
mi hydraulicznymi (8). Charakteryzuje się tym, że cylinder hydrau
liczny prasowania (9) mocowany jest w korpusie (7) poprzez
jarzmo (17) w przybliżeniu w jego środku ciężkości, przy czym ten
cylinder (9) centrowany jest w jarzmie (17) na odsądzeniu i dociś
nięty jest do niego śrubami, zaś jarzmo (17) mocowane jest do
ściany tylnej korpusu (7) śrubami dociskowymi. Sworzeń przegu
bu mocowania wózka na drągu cylindra (9) osadzony jest po
przez przesuwne kostki w korpusie wózka i przytrzymywany jest
osiowo przez płytki.
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(54) Ślimakowy zespół prasujący, zwłaszcza dla
urządzenia brykietującego drobnoziarniste
odpady drzewne
(57) Walcowy ślimak (1) połączony jest z ukierunkowanym
wzdłuż jego osi pulsatorem, a układ łożyskowania na tylnym
czopie (3) ma poosiową prowadnicę (4). Korzystnym rozwiąza
niem pulsatora jest poosiowa przekładnia krzywkowa, której
tulejowa krzywka (10) - osadzona w obudowie (2), współosiowo
ze ślimakiem (1) • współpracuje z rolkami (11) łożyskowanymi
na sworzniu (12), zamocowanym na czopie (3) ślimaka (1),
prostopadle do jego osi. Koło napędowe (5) połączone jest ze
ślimakiem (1) za pośrednictwem sprzęgła tocznego (13,14,15,16).

(3 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 307283 (22) 95 02 15 6(51) B32B 27/32
(31) 94 4405062
(32) 94 0217
(33) DE
(71) Wolff Walsrode AG, Walsrode, DE
(72) Hendrickson-Benkhoff Hermann,
Stockmeier Dietrich, Reiners Ulrich
(54) Przezroczysta, zorientowana folia
poliolefinowa

A1(21) 302175 (22) 94 02 07 6(51) B30B 11/02
(75) Śliwiński Janusz, Chojnice
(54) Brykieciarka
(57) Przedmiotem wynalazku jest brykieciarka do brykietowania trocin. Brykieciarka charakteryzuje się tym, że wewnątrz
kosza zasypowego (4) umieszczony jest popychacz (5) połączo
ny z suwakiem (1) poprzez tarczę (8) i cięgno (9).
W alternatywnym rozwiązaniu popychacz (5) połączony
jest z suwakiem (1) poprzez dźwignię dwuramienną.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 302257 (22) 94 02 15 6(51) B30B 11/24
(75) Mrugała Stanisław, Kraków; Gawlas
Zbigniew, Kraków

(57) Przedmiotem wynalazku jest folia polipropylenową zo
rientowana przynajmniej jednoosiowo, zawierająca środek antyblokowy, przy czym środek antybiokowy ma ukształtowanie
prostopadłościenne i/lub sześcienne, korzystnie sześcienne ze
sfazowanymi, tzn. ściętymi krawędziami i jest amorficzny w
promieniowaniu rentgena.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 308743 (22) 93 10 27 6(51) B60L11/12
(31)92 975331
(32)921116
(33) US
(86) 93 10 27 PCT/CA93/00459
(87) 94 05 26 W094/11215 PCT Gazette nr 12/94
(71) HYDRO-QUEBEC, Montreal, CA
(72) Couture Pierre, Francoeur Bruno
(54) System napędowy pojazdu i sposób
sterowania systemem napędowym
(57) System napędowy dla pojazdu wyposażonego w sy
stem rozruchowy (4), urządzenie (6) przyspieszające, urządze
nie (8) wybierające rodzaj pracy pojazdu i baterię (14) zawiera
system silników (2), szynę (12) zasilającą dla zasilania systemu
silników (2), złącze (13) baterii, system (14) sterujący mający
wejścia dołączone do systemu silników dla nadzorowania i
sterowania jego pracą, system (18) przekształcania mocy dołą
czony do szyny zasilającej, do wyjścia systemu sterującego i do
systemu silników dla jego zasilania, generator (20) spalinowy
dołączony do systemu sterującego i przetwornik (22) mocy
dołączony do wyjścia generatora dla zasilania szyny zasilającej.
System sterujący jest dołączony do przetwornika mocy, aby
podczas pracy przetwornik mocy był nadzorowany i sterowany
przez system sterujący. Tak więc, podczas pracy, system steru
jący nadzoruje i steruje system silników i gdy niezbędna jest
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dodatkowa moc elektryczna dia zasilania szyny zasilającej,
system sterujący uruchamia generator spalinowy.

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 307497 (22) 95 02 28 6(51) B61D 33/00
(71) Kowalski Maciej, Łódź; Piąstka Janusz, Łódź
(72) Lindner Tomasz, Wendałowski Lech,
Kowalski Maciej
(54) Fotel dla transportu publicznego, zwłaszcza
dla pasażerskich wagonów metra
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kształtu i budowy
fotela dla transportu publicznego, zwłaszcza dla pasażerskich
wagonów metra. Fotel składa się z elementu sztywnego (1)
stanowiący sztywną konstrukcję i elementu elastycznego (2),
którym są materiały tapicerskie.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 307145 (22)95 0207
6(51) B60N 3/10
(31) 94 4404078
(32)94 02 09
(33) DE
(71) fischerweke ARTUR FISCHER GmbH und
Co.KG,Waldachtal,DE
(72) PlocherBernd
(54) Urządzenie do utrzymywania pojemników na
napoje
(57) Zaproponowano urządzenie do utrzymywania pojemni
ków na napoje w schowku samochodowym. Składany pierścień
trzymający jest złożony z jednej pierwszej połówki (4) i jednej
drugiej połówki (5), które są wzajemnie połączone za pomocą
przegubów obrotowych (8) i które z pionowego położenia w
stanie złożonym dadzą się wysunąć do położenia uzupełnione
go do postaci pierścienia trzymającego (1). Druga połówka
pierścienia (5) jest łożyskowana w szynach prowadzących (2),
tak aby możliwy był ruch obrotowy w dół i równocześnie ruch w
kierunku wzdłużnym szyn prowadzących, w stronę pierwszej
połówki pierścienia (4).
Urządzenie, poprzez dodatkową część zaciskową (10)
umożliwia pewne utrzymywanie większej liczby pojemników i
dzięki niewielkiej wysokości, może być wbudowywane w sto
sunkowo płaskie schowki.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308636 (22)94 06 28 6(51) B62M 9/08
(31)93 4322382
(32)93 06 29
(33) DE
(86) 94 06 28 PCT/PL94/00013
(87) 95 01 12 WO95/01277 PCT Gazette nr 03/95
(75) Warszewski Jarosław Piotr, Chodzież
(54) Samoczynna bezstopniowa przekładnia
rowerowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest samoczynna bezstopnio
wa przekładnia rowerowa, w której środkiem przenoszenia siły
z wieńca zębatego pedałów na wieniec zębaty piasty tylnego
koła jest zamknięte, elastyczne cięgno, zwłaszcza pasek zębaty
obejmujący te wieńce.
Przekładnia charakteryzuje się tym, że zębaty wieniec
piasty (3) tylnego koła składa się z kilku segmentów zębatych
(6) równomiernie rozmieszczonych na obwodzie piasty (3) tyl
nego koła, przy czym te segmenty (6) na swoim zewnętrznym
obwodzie, zaopatrzonym w zęby (7), mają kształt ewolwenty, aw
swojej tylnej części są ułożyskowane wahliwie przeciw sile sprężyny
powrotnej (8) i zamocowane na korpusie (10) dającym się umieścić,
zwłaszcza na mechanizmie wolnego koła (9) piasty (3).

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 308762 (22) 93 11 18
6(51) B63B 1/38
(31) 93 93043823
(32)93 0908 (33) RU
(86) 93 11 18 PCT/RU93/Ö0278
(87) 95 0316 WO95/Ö7210 PCT Gazette nr 12/95
(71) Tovarischestvo s ogranichennoi
otvetstvennostju Bjuro skorostnykh sudov
(TOO Bjuro skorostnykh sudov), Nizhny
Novgorod, RU
(72) Chaban Jury Vsevolodovich, Matveev Ivan
Ivanovich, Rogozhkin Sergei Yakovlevich,
Matveev Ilya Ivanovich, Ezhov Mikhail
Vladimirovich
(54) Statek szybkobieżny
(57) Statek posiada kadłub z obłami burtowymi (2) i z urzą
dzeniami do podawania powietrza do wgłębienia dna (4). Wgłę
bienie dna (4) jest ograniczone z przodu i po burtach skegami,
szerokość których zwiększa się w miarę zbliżania do szczytu
wgłębienia dna stworzonego skrzyżowaniem krawędzi skegów
burtowych. Maksymalną szerokość po obie (2) krańca dziobo
wego dno ma koło szczytu wgłębienia (4) i ta szerokość jest
mniejsza od szerokości dna po obie (2) na owręże.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302293 (22)94 02 17 6(51) B64C11/00
(75) Rychlicki Tadeusz, Lubin
(54) Śmigło lotnicze o poprzecznym profilu
łopatki
(57) Śmigło lotnicze w przekroju poprzecznym ma kształt
łopatki o zaokrąglonej krawędzi, której grubość zmniejsza się.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 302231

(22)94 02 11

6(51) B65C 9/26
B65C5/02
(75) Czaja Juliusz, Wrocław; Filipiak Stanisław,
Wrocław; Krzyszycha Stanisław, Jawor
(54) Urządzenie do sklejania lub zgrzewania
tkanin i folii, a zwłaszcza do dublowania
podłoża obrazów o dużych wymiarach

(57) Urządzenie stanowi co najmniej jeden zespół utworzony
z elektromagnesu (1) osadzonego w prowadnicy (4) a zasilane
go prądem przemiennym oraz ze współpracującej z elektromag
nesem (1) zwory (2). Zwora (2) ma postać rurki i jest utworzona
z magnetycznie miękkiego, przewodzącego materiału, najko
rzystniej z magnetycznie miękkiej stali. Zwora (2) jest osadzona
obrotowo w uchwycie (3) i ma długość równą długości prowad
nicy (4) z osadzonym w niej elektromagnesem (1). Elektromag
nes (1) wraz z prowadnicą (4) jest osadzony przegubowo za
pomocą układu dźwigni na jednym wózku wiszącym na ruszto
waniu, po jednej stronie brytu obrazu. Po drugiej stronie brytu
obrazu, na drugim wózku jest osadzony przegubowo za pomo
cą drugiego układu dźwigni uchwyt (3) ze zworą (2) usytuowaną
obrotowo w tym uchwycie.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 302254

(22)94 02 15

6(51) B65D 1/32
A45D 40/16
(71) Jędras Zdzisław, Sopot; Jędras Marek,
Gdynia
(72) Jędras Zdzisław, Jędras Marek, Jędras
Jolanta
(54) Wkładka wyciskowa cylindrycznego pudełka
na kosmetyki

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji
specjalnej wkładki typu "push" (popychanej) do cylindrycznego opa
kowania na kremy, żele, wcierkř lub pasty, pozwalającego na zra
cjonalizowanie zużycia zawartości opakowania, przy jednoczesnym
całkowitym i trwałym zabezpieczeniu tej zawartości przed wpływami
otoczenia w tym zwłaszcza powietrza i skażeń typu bakteryjnego.
Wkładka wyciskowa cylindrycznego pudełka na kosme
tyki, mająca kształt płaskiego krążka przykrywającego na styk
lustro kremu na obrzeżu wypełnionego po brzeg opakowania
kosmetyku charakterystyczna jest tym, że stanowi ją płaska
elastyczna pokrywka ukształtowana w postać wklęsłej niecki,
mającej obrzeże (1) o średnicy (d) odpowiadającej średnicy
nominalnej czaszy cylindrycznego wewnętrznego korpusu opa
kowania kosmetyku. Obrzeże (1) jest zaopatrzone w elastyczny
cienkościenny fartuch uszczelniający (2), ukształtowany w ma
sie pod kątem ostrym (K) w stosunku do osi opakowania i
mający ostrą krawędź (3) usytuowaną (w stanie całkowitego
wciśnięcia do opakowania) w płaszczyźnie (a-a) cienkiego ela
stycznego dna (4) wkładki. Dno (4) ma w osi symetrii ukształto
wany ustnik wypływowy (5), którego wysokość całkowita (e) jest
większa lub najwyżej równa wysokości całkowitej (g) wkładki.
Łuk (r) zewnętrznego zatoczenia dna (4) ma promień większy
od promienia zatoczenia czaszy wewnętrznego korpusu opako
wania.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 302282

(22) 94 02 18

6(51) B65D 6/02
A47J 47/18
(71) Berner Kunststoffîechnik GmbH, Nagold,
DE
(72) Sohn Manfred
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(54) Opakowanie z tworzywa sztucznego
(57) Opakowanie z tworzywa sztucznego składa się z poje
mnika i nakładanej na niego pokrywy (2), przy czym jedna z tych
części ma czopy (17), które wchodzą w otwory (19) w drugiej
części. Po napełnieniu pojemnika czopy (17) są zanitowane co
staje się firmowym oryginalnym zamknięciem pojemnika. Pier
wsze otwarcie powoduje, że łby (20) nitów mogą przecisnąć się
przez otwory (19). Powtórne nałożenie pokrywy (2) na pojemnik
zapewnia szczelność w stosunku do zawartości pojemnika,
jednak dla użytkownika jest wyraźnie widoczne, że zostało zni
szczone firmowe oryginalne zamknięcie. Opakowanie może być
używane do mechanicznego i automatycznego napełniania i
zamykania pojemników, gdyż pojemniki (1) i pokrywy (2) mogą
być ustawiane w stosy.

(15 zastrzeżeń)
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dla ciekłych i płynnych materiałów napełniających, z kratą dru
cianą (14) wzgl. kratą rurową, otaczającą szczelnie zbiornik (12)
z tworzywa sztucznego jako płaszcz podpierający z poziomo i
pionowo przebiegających prętów/kraty (prętów rurowych) (28,
26) oraz z paletą dolną (16), na której spoczywa zbiornik (12) z
tworzywa sztucznego i z którą jest połączony na stałe płaszcz
podpierający z kraty drucianej (14).
W celu zwiększenia odporności na spadanie napełnio
nego kontenera z paletami ładunkowymi (10) i celu uproszcze
nia produkcji, przy wytwarzaniu zamkniętego płaszcza podpie
rającego (14) przewidziano, że połączenie płyty kratkowej (18)
realizuje się za pomocą co najmniej jednego metalowego pas
ma z blachy (20), które przykrywa obszar połączeniowy (22)
płyty kratkowej (18) i którego boczne krawędzie zewnętrzne (24,
26) i ew. szereg wewnętrznych języczków z blachy (32) jest
wygiętych wokół każdorazowo pionowo przebiegającego pręta
kraty (28) i na stałe zakleszczonych.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 307149 (22) 95 02 07 6(51) B65D 65/46
(31) 94MI 228
(32) 94 02 09
(33) IT
(71) NOVAMONT S.p.A, Mediolan, IT
(72) Bastioli Catia, Bełlotti Vittorio, Del Tredici
Gianfranco, Rallis Angelos
(54) Spienione produkty z ulegającego
biodegradacji tworzywa sztucznego i sposób
ich wytwarzania

A1(21) 308755 (22)931028 6(51) B65D 19/10
(31) 92 9214708
(32)9210 29
(33) DE
(86) 931028 PCT/EP93/02994
(87) 94 05 11 WO94/10050 PCT Gazette nr 11/94
(71) MAUSER-WERKEGMBH,Bruhl,DE
(72) Burgdorf Marten, Ritter Hans
(54) Kontener z paletami ładunkowymi
(57) Wynalazek dotyczy kontenera z paletami ładunkowymi
(10), z cienkościennym zbiornikiem (12) z tworzywa sztucznego

(57) Wynalazek obejmuje spienione produkty z tworzywa
sztucznego zdolnego do biodegradacji i sposób ich wytwarza
nia, polegający na aglomeracji spienionych cząstek o gęstości
w zakresie 0,1 - 0,003 g/cm3 i średnicy w zakresie 0,5-10 mm,
składających się z tworzywa zawierającego 50 - 95% wagowych
termoplastycznej skrobi, 0,5 • 45% wagowych co najmniej jed
nego termoplastycznego polimeru i 2 - 20% wagowych wody,
przy czym cząstki te poddaje się obróbce cieplnej i/lub traktuje
co najmniej jednym środkiem powlekającym w celu zmodyfiko
wania ich powierzchni, czyniąc je zdolnymi do trwałego wzaje
mnego oddziaływania pomiędzy sobą po ich przejściu w stan
wzajemnego dokładnego przylegania.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 308766 (22)931122 6(51) B65D 71/00
(31) 92 9224412
(32) 92 1120
(33) GB
93 9316028
03 08 93
GB
(86) 93 1122 PCT/GB93/02402
(87) 94 06 09 WO94/12403 PCT Gazette nr 13/94
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US
(72) BakxMartinus
(54) Zespół mocujący dolny w opakowaniu
obejmującym
(57) Zespół mocujący dolny opakowania obejmującego skła
da się z wielu elementów mocujących (K), które oddzielają od
siebie rzędy pojemników wewnątrz opakowania Każdy element
mocujący ma dwa płaty pionowe (P, 32), z którymi stykają się
pojemniki umieszczone w opakowaniu.
Każdy z płatów pionowych jest oddzielony od drugiego
płatem poziomym (P1, P1a) ograniczonym zakrzywionymi kra
wędziami (C, C1), skierowanymi ku sobie, i umożliwiającymi
zagięcie sąsiednich części płatów pionowych do wewnątrz w
celu uchwycenia ścianki sąsiedniego pojemnika.

(8 zastrzeżeń)
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nymi, przylegającymi w położeniu czyszczenia do przemiesz
czającej się taśmy przenośnika, stanowi rozwiązanie, w którym
tego rodzaju listwy zgarniające można szybko wymieniać bez
dużych nakładów na montaż, przy czym takie listwy zgarniające
można w szczególny sposób dobierać do aktualnych warunków
pracy.
Uzyskuje się to dzięki temu, że listwa wsporczą (2) jest
wyposażona w kieszenie wsadowe (4) dla ustalenia stopek
wtykanych (5), przewidzianych na listwach zużywalnych (3).

(9 zastrzeżeń)

A3(21) 302165 (22) 94 02 08 6(51) B65G 33/04
(61) 295381

(75) Sosnowski Włodzimierz, Ciechanów
(54) Przenośnik ślimakowy oraz sposób
wykonywania przenośnika ślimakowego
(57) Zarys kołowy rury (1) przenośnika jest co najmniej jed
nostronnie wygięty na zewnątrz, korzystnie ku górze, na całej jej
długości, prostopadle do płaszczyzny, przechodzącej przez oś
symetrii rury (1) korzystnie zarysem o promieniu (n) o mniej
szym wymiarze od wymiaru promienia (R) pozostałej części
zarysu kołowego rury (1), zatoczonego z punktu (A), korzystnie
uniesionego w płaszczyźnie symetrii ku górze o wielkości (a)
powyżej punktu, będącego środkiem krzywizny pozostałej czę
ści zarysu kołowego rury (1). Silnik napędowy jest otoczony
kratą osłonową zamocowaną do konstrukcji przenośnika. Bla
chę (8) rury (1) przenośnika w miejscach przewidzianych wygięć
poddaje się wstępnemu przecięciu stemplem o zarysie walco
wym o średnicy mniejszej od średnicy żądanego wygięcia o
wielkości odkształcenia sprężystego blachy (8) dla przewidzia
nych promieni krzywizny (n, r?).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 302220 (22) 94 02 10 6(51) B65G 67/34
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Wawrzyniak Alicja, Gerus Tadeusz
(54) Wywrót wozów
(57) Wywrót wozów ma podstawę posadowioną na spągu i
paletę położoną na szynach (4) toru. Na podstawie jest zabudo
wany siłownik hydrauliczny i dźwignie podnoszące paletę (5)
wraz z umocowanym na niej wozem kopalnianym.
Podstawa wywrotu jest dzielona, tj. składa się z głównej
ramy i bocznych ram i jest trwale ustalona w wyrobisku górni
czym.
Główna rama jest za pomocą kotwi (11) ustalona w
spągu wyrobiska górniczego.
Boczne ramy dzielonej podstawy są unieruchomione w
gniazdach stojaków rozpartych pomiędzy spągiem i stropem
wyrobiska górniczego.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 308540 (22) 94 08 19 6(51) B65G 45/16
(31)93 9312877
(32)93 08 27 (33) DE
(86) 94 0819 PCT/EP94/02755
(87) 95 03 02 WO95/05987 PCT Gazette nr 10/95
(71) VULKA Industrie-Vulkanisation GmbH,
Unna, DE
(72) PuchallaAdam
(54) Listwa zgarniająca zgarniacza taśmy do
czyszczenia taśmy przenośników
(57) Listwa zgarniająca z listwą wsporczą utworzoną jako
profil zamknięty i z umieszczonymi na niej elementami zużywal-
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A1(21) 308750 (22)94 0813 6(51) B66C17/20
(31)93 4329470
(32)930901
(33) DE
93 4342522
1412 93
DE
(86) 940813 PCT/EP94/02711
(87) 95 03 09 WO95/06613 PCT Gazette nr 11/95
(71) KRUPP FÖRDERTECHNIK GMBH,
DU1sburg, DE
(72) Kullmann Friedemann, Mende Burkhard,
Baumann Andreas
(54) Przyrząd przeładunkowy dla dużych
zbiorników
(57) Wynalazek dotyczy przyrządu przeładunkowego dla du
żych zbiorników (20) jak kontenerów, zbiorników wymiennych i
naczep siodłowych z wózkiem (12) suwnicowym przejezdnym na
suwnicy lub moście, na którym jest zamocowane podnoszone i
opuszczane przez urządzenie (19) podnoszące urządzenie przyj
mujące ładunek (17).
Aby można było dokładnie prowadzić I ustawie urządze
nie przyjmujące ładunek (17) względem dużego zbiornika, jest
przewidziane, że dwa umieszczone obok siebie w stałym lub na
stałe nastawialnym odstępie i poziomo przejezdne słupy (10,11)
są połączone z urządzeniem przyjmującym ładunek (17) i, że
słupy lub oba rusztowania podnoszące są przejezdne pionowo.
Korzystnie każdy słup (10,11) lub każde rusztowanie podnoszące
jest połączone przez zawieszenie wahliwe z urządzeniem przyj
mującym ładunek (17).

(24 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 308645 (22)93 10 26 6(51) C01B 33/193
(31) 92 92309858
(32) 92 10 28
(33) EP
(86) 931026 PCT/EP93/03006
(87) 94 0511 WO94/10087 PCT Gazette nr 11/94
(71) CROSFEELD LIMITED, Warrington, GB
(72) Aldcroft Derek, Stanier Peter William
(54) Krzemionki
(57) Przedmiotem wynalazku są bezpostaciowe krzemionki,
zwłaszcza krzemionki strącone, nadające się do stosowania
jako materiały ścierne w przezroczystych pastach do zębów
oraz sposób wytwarzania bezpostaciowej strącanej krzemionki.
Krzemionki takie charakteryzują się powierzchnią właściwą BET
od około 10 do około 90 m /g, wagowo średnią wielkością
cząstek od około d do około ^5ft, stopniem ścierania tworzyw w
zakresie od około 16 do około 26, przepuszczalnością co najmniej
około 70% w zakresie współczynników załamania światła od 1,430
do 1,443 i liczbą olejową od około 70 do około 150.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 302274

(22) 94 02 16

6(51) C01B 35/04
C22C1/05

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Nowacki Jerzy, Jatczak Sławomir, Jardzioch
Małgorzata

(54) Sposób wytwarzania cermetalu Fe-Cu-Fe2B
(57) Sposób wytwarzania cermetalu Fe-Cu-Fe2B, na drodze
spiekania sprasowanej mieszaniny sproszkowanych składni
ków, polega na tym, że bor amorficzny, miedź oraz żelazo, w
postaci proszków o wymiarach liniowych cząstek 0,001-0,01
mm, miesza się w stosunku wagowym 5-10% wagowych pro
szku boru amorficznego, 3-20% wagowych proszku miedzi i
70-92% wagowych proszku żelaza i po sprasowaniu znanym
sposobem w kształtkę, poddaje się spiekaniu w temperaturze
1020-1100°C w czasie 1-6 godzin w atmosferze obojętnej lub
redukującej. Cermetal Fe-Cu-Fe2B znajduje zastosowanie jako
materiał na narzędzia skrawające i elementy maszyn narażone
na silne zużycie ścierne.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 307224

(22)95 0213

6(51) C01B 39/00
B01D 53/02
(31)94 195619
(32)94 0214
(33) US
94 287324
0808 94
US
(71) THE BOC GROUP,INC, Murray Hill, US
(72) Fitch Frank R., Bulow Martin, Ojo Adeola F.
(54) Zeolity typu X, sposób ich wytwarzania oraz
sposób adsorpcyjnego oddzielania azotu od
innych gazów

(57) Wynalazek dotyczy zeolřtów typu X, które jako kationy
zawierają od około 50% do około 95% kationów litu, od około
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4% do około 50% jonów trójwartościowych, wybranych spośród
kationów glinu, skandu, galu, żelaza (III), chromu (III), indu, itru,
pojedynczych lantanowców, mieszanin dwu lub więcej lantanowców oraz mieszaniny tych jonów oraz od 0% do około 15%
jonów resztkowych, wybranych spośród kationów sodu, potasu,
amoniowych, hydroniowych, wapnia, strontu, magnezu, baru,
cynku, miedzi li i ich mieszanin.
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22B), na którym wyprofilowana tafla (G) jest schładzana w
kontrolowany sposób.

(17zastrzeżeń)

(28 zastrzeżeń)
A1(21) 302215

(22)94 0210

6(51) C03B 23/07
C03C6/00
(71J Krośnieńskie Huty Szkła S.A., Krosno
(72) Hejnar Władysław, Galewicz Marek, Guzik
Zbigniew, Żurawski Edward, Jarmicki
Stanisław, Twaróg Jan
(54) Szkło, zwłaszcza do wytwarzania świetlówek i
innych źródeł światła

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania szkła,zwłaszcza do produkcji świetlówek i innych źródeł światła
Szkło, w proporcji na 1000 części masy szklanej, zawiera:
694 do 717 części mas. Si02,16-28 części mas. AI2O3,32-60 części
mas. CaO, 21 do 41 części mas. MgO, 8-24 części mas. BaO, 0-2
części mas. SrO, 161 -186 części mas. NagO, 1 -21 części mas. K2O,
2-6 części mas. SO3, 0,5-1,5 części mas. Fe203, przy koniecznym
spełnieniu warunków : BaO/CaO+MgO+SrO= 0,195 ± 23%,
NagO/KzO > 14,3 i jednoczesnym łącznym spełnieniu następują
cych właściwości: -temperatura wyrobowa określona dla J/=10
dPas -1166+1176°C, -punkt ciekłości zdefiniowany przez n=105
dPas - 874-*-884°C, -czas studzenia dla zakresu lepkości 10^-MO6
dPas - powyżej 32 sekund.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 307251 (22)95 0214 6(51) C03B 23/023
(31) 94 195406
(32) 94 0214
(33) US
(71) PPG INDUSTRIES, INC., Pittsburgh, US
(72) Frank Robert George
(54) Sposób i układ do profilowania
zmiękczalnego cieplnie materiału w kształcie
tafli, zwłaszcza tafli szklanych
(57) Układ profilowania zmiękczalnego cieplnie materiału w
kształcie tafli, zwłaszcza tafli szklanych posiada stanowisko
profilowania (12), na które doprowadzana jest zmiękczona ciepl
nie tafla szklana (G) przeznaczona do profilowania, pierwsze i
drugie stanowisko przenoszenia (18A, 18B) usytuowane po obu
stronach stanowiska profilowania (12) wzdłuż jego boków, pier
wsze i drugie stanowisko chłodzenia (22A, 22B) usytuowane w
sąsiedztwie odpowiednich stanowisk przenoszenia (18A, 18B).
Górna próżniowa forma (14) wyposażona w pierwszą i
drugą skierowaną w dół profilowaną powierzchnię stykającą się
z taflą (G) przeznaczoną do profilowania i dociskania do siebie
nawzajem wspomnianej zmiękczonej cieplnie tafli (G) przemie
szcza się między stanowiskami przenoszenia (18A, 18B) i sta
nowiskiem profilowania (12). Każda z powierzchni docisku for
my (14A, 14B) próżniowej (14) ma kształt odpowiadający w
ogólnym zarysie ostatecznemu pożądanemu kształtowi profilo
wanej tafli (G).
Zmiękczone cieplnie tafle szkalne (G) są umieszczane
na stanowisku profilowania (12) i podnoszone w celu dociśnię
cia ich do jednej z powierzchni docisku dla wyprofilowania tafli
(G). Na całej powierzchni docisku tafli (G) wytwarzana jest
próżnia w celu utrzymania tafii (G) w położeniu dociśniętym.
Następnie forma przemieszcza wyprofilowaną szklaną taflę (G)
wraz z powierzchnią docisku na jedno ze stanowisk przenosze
nia (18A, 18B), po czym próżnia przestaje być wytwarzana w
celu ułożenia wyprofilowanej tafli (G) na podporze. Podpora
wyprofilowanej tafli przenosi ją na stanowisko chłodzenia (22A,

A1(21) 307158 (22)95 02 08 6(51) C03B 27/04
(31)94 4404165
(32)94 0210
(33) DE
(71) SAINT GOBAIN VITRAGE, Courbevoie,
FR
(72) Küster Hans-Werner, Bremer Carsten
(54) Sposób i urządzenie do hartowania przez
zetknięcie tafli szklanych i tafla szklana
hartowana
(57) W celu hartowania przez zetknięcie taflii szklanej (3)
zawierającej przelotowy otwór (12), oddziałowuje się na powie
rzchnie taflii szklanej podgrzewanej do temperatury hartowania,
chłodzonymi płytami dociskowymi (18, 19). które są pokryte
włóknami odpornymi na wysoką temperaturę o znacznej prze
wodności cieplnej. Podczas działania tych płyt dociskowych
(18, 19), powierzchnie wewnętrzne tafli szklanej, które ograni
czają otwór (12), są uderzane przez gaz chłodzący. Ten gaz
chłodzący wprowadza się przez dyszę umieszczoną w płycie
dociskowej, do wnętrza otworu (23) i dalej współosiowo przez
przykrywającą tkaninę (5) przepuszczającą powietrze, i po jego
zawirowaniu wewnątrz otworu (12) odprowadza się go przez
tkaninę (5) przewodem odpływowym (26) otaczającym dyszę
(24). Gaz chłodzący można odprowadzać przez otwór znajdują- '
cy się w jednej płycie dociskowej, a odprowadzać przez otwór,
znajdujący się w drugiej płycie dociskowej, lub też doprowa
dzać i odprowadzać poprzez otwór, znajdujący się w tej samej
płycie dociskowej.
U1ządzenia do hartowania przez zetknięcie tafli szkla
nych posiadających otwory, wyposażone jest w dwie chłodzone
płyty dociskowe (18,19). Płyta dociskowa (18) ma otwór dopły
wowy lub dyszę gazu chłodzącego i co najmniej jeden otwór
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odpływowy wewnątrz miejsca płyty dociskowej (18) przykry
wającego otwór (12) taflii szklanej (3). W innym przykładzie
wykonania otwór odpływowy wykonany jest w innej płycie doci
skowej niż otwór dopływowy.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 302204

Ni 17 (565) 1995

(22)94 02 10

6(51) C07C 27/02
C07C 51/02
C07C27/10
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.1.
Mościckiego, Warszawa
(72) Kwiatkowski Jacek, Tęcza Witold, Jarosz
Małgorzata, Pepłoński Ryszard, Goś
Andrzej, Ciborowski Stanisław, Janitz Alina,
Balcerzak Kazimierz
(54) Sposób neutralizacji kwasów i żmydlania
estrów powstających w procesie utleniania
cykloheksanu jednoczesnym wydzielaniem
kwasów organicznych i odtwarzaniem
czynnika zmydlającego

(57) Sposób rozwiązuje problem odpadów soli kwasów or
ganicznych i nieorganicznych, powstających w procesie neutra
lizacji kwasów i żmydlania estrów, powstających w procesie
utleniania cykloheksanu. Sposób polega na tym, że na sole
metali alkalicznych, powstałe w wyniku działania wodorowęgla
nem metalu alkalicznego na produkty utleniania cykloheksanu,
działa się w warunkach nadkryłycznych dwutlenkiem węgla,
użytym w stosunku wagowym do zawartych w roztworze soli co
najmniej 1:1, w temperaturze 300-523 K> pod ciśnieniem 4,5-25
MPa, następnie z mieszaniny poreakcyjnej separuje się fazę
gazową, zawierającą dwutlenek węgla i pary kwasów organicz
nych, przy czym wydzielony z tej fazy dwutlenek węgla, po uzupeł
nieniu strat, zawraca się do procesu, zaś fazę ciekłą, którą stanowi
wodny roztwór wodorowęglanu metalu alkalicznego, po uzupełnie
niu strat, zawraca się do procesu neutralizacji kwasów i żmydlania
estrów zawartych w produkcie utleniania cykloheksanu.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 302259 (22) 94 02 17
6(51) C05G1/00
(75) Wiśniewski Kazimierz, Bydgoszcz
(54) Nawóz wieloskładnikowy, kompletny
(57) Przedmiotem wynalazku jest nawóz wieloskładnikowy
kompletny, zwłaszcza mineralny w postaci granulowanej. Jego
skład chemiczny, proporcjonalny do wymagań pokarmowych
komórki roślinnej, z uwzględnieniem antagonizmów pierwia
stkowych i stopnia przyswajałności składników pokarmowych,
jest najkorzystniejszy przy zachowaniu stosunków wagowych
azotu do fosforu, potasu i sodu 1:3:4:10, magnezu do wapnia
1:1,5, molibdenu do boru, miedzi, cynku, magnezu i żelaza
1:10:50:60:90:150, zawartości substancji biologicznie czynnych
w proporcji 1:1000, zawartości chloru max 2% ogólnej masy
nawozu.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 302221 (22) 94 02 10 6(51) C07C 21/04
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Meissner Egbert, Milchert Eugeniusz,
Lewandowski Grzegorz
(54) Sposób wyodrębniania produktów
cnlorowodorowanią izoprenu
(57) Sposób wyodrębniania polega na zobojętnieniu produ
któw cnlorowodorowanią izoprenu wodnym roztworem wodo
rotlenku sodowego lub potasowego i/lub węglanu sodowego
lub potasowego i po usunięciu śladów wody, najlepiej za pomo
cą bezwodnego chlorku wapniowego, destylacji próżniowej w
obecności trzeciorzędowej aminy i pirokatechiny. Destylację
prowadzi się pod takim ciśnieniem, aby temperatura mieszaniny
destylacyjnej nie przekraczała 40°C. W czasie destylacji odbie
ralnik przedgonu chłodzi się do temperatury -15°C.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 308759

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

(22)93 10 28

6(51) C07C 31/04
C07C 31/20
C07C17/10
BOI J 8/26
92 971899
(32) 92 11 04
(33) US
93 101739
04 08 93
US
931028 PCT/US93/10376
94 0511 WO94/09897 PCT Gazette nr 11/94
ENERGIA ANDINA LTD., Nowy Jork, US
Miller Jorge P., Kling Miguel
Sposób wytwarzania alkanoli i glikoli

(57) Niższe alkohole jedno- łub dwuwodorotlenowe wytwa
rza się w następujących etapach: a) poddaje się reakcji wyjścio
wy materiał z halogenkiem metalu, w którym metal znajduje się
na wyższym z dwóch możliwych stopni wartościowości, uzysku
jąc produkt reakcji, odpowiedni halogenek metalu, w którym
metal znajduje się na niższym z dwóch możliwych stopni warto
ściowości i kwas chlorowcwodorowy oraz b) poddaje się reakcji
produkt reakcji z etapu (a) i kwas chlorowcowodorowy z tlen
kiem magnezu, z wytworzeniem odpowiedniego niższego alkoholu
jedno- lub dwuwodorotlenowego, przy czym materiał wyjściowy do
wytwarzania niższego alkoholu jednowodorotlenowego stanowi niż
szy alkan, z którego uzyskuje się odpowiedni niższy alkanol, a
materiał wyjściowy do wytwarzania niższego alkoholu dwuwodorot
lenowego stanowi niższy alkanoi lub niższy alken, z których uzyskuje
się odpowiedni niższy glikol. Do przeprowadzenia niezbędnych
reakcji wykorzystuje się układy ze złożem flU1dalny m do pracy ciągłej.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 302275 (22) 94 02 16 6(51) C07C 49/437
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Rykowski Zbigniew
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(54) Sposób wytwarzania 1,7,7 - trimetylobicyklo
-[2.2.1] - heptan - 2-onu
(57) Związek ten, o nazwie kamfora, wytwarza się z p-toluenosurfonianu 2- endo-hydroksy-i ,7,7 -trimeiyiobicykio-[2.2.ijheptanu albo z p- toluenosulfonianu 2- egzo-hydroksy-1,7,7trimetylobicyklo-[2.2.1]-heptánu albo z mieszaniny w dowolnej
proporcji obu tych związków, które poddaje się reakcji z etylowęglanem sodu. Reakcję prowadzi się w roztworze dimetylosulfotlenku, w temperaturze 80-120°C.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 302262

(22)94 02 17 6(51) C07C 49/647
C07C 49/703
(71) Polska Akademia Nauk - Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Mikina Maciej, Mikołajczyk Marian
(54) Sposób wytwarzania 2,3-dipodstawionych
cykloalk-2-enonőw

(57) Sposób wytwarzania 2,3-dipodstawionych pochodnych
cykloalk-2-enonów o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza
rodnik alkilowy lub rodnik alkilowoarylowy, R2 i R są takie same
lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę alkilową, cykloalkilową, alkenylową, arylową lub heterocykliczną, R4 i Fr są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę hydroksylową
zabezpieczoną lub niezabezpieczoną, grupę alkilową lub arylo
wą, natomiast A oznacza łańcuch węglowodorowy o 1 do 3
atomach węgla podstawiony takimi samymi lub różnymi pod
stawnikami wybranymi z grupy obejmującej atom wodoru, gru
pę hydroksylową zabezpieczoną lub niezabezpieczoną, grupę
alkilową lub arylową, polega na tym, że nową 2-podsatawioną
pochodną 3-fosforyloalkilocykloalk-2-enonu poddaje się reakcji
z pochodną karbonylową o ogólnym wzorze 3, w którym R2 i Pr
mają wyżej podane znaczenie, w obecności zasad, korzystnie
wybranych z grupy obejmującej wodorki metali alkalicznych,
alkoholany metali alkalicznych lub wodorotlenki metali alkalicz
nych, w środowisku rozpuszczalników, korzystnie wybranych z
grupy obejmującej węglowodory aromatyczne, etery lub alko
hole, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, w zależno
ści od rodzaju pochodnej opisanej wzorem 3.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 308537
(31)
(86)
(87)
(71)

(22) 93 11 30

6(51) C07C 63/26
C07C 51/265
93 93046190
(32)93 09 28 (33) RU
93 93046191
28 09 93
RU
93 1130 PCT/KR93/00106
95 04 06 WO95/09143 PCT Gazette nr 15/95
SAMSUNG GENERAL CHEMICALS
CO.,LTD., Seosan-gun, KR; JOINT-STOCK
COMPANY OF RESEARCH AND
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DESIGN INSTITUTE OF MONOMERS
(AONIPIM),Tuła,RU
(72) Nazimok Vladimir Filippovich, Goncharova
Nadezhada Nikolaevna Yunev Valeri1'
Petrovich, Manzurov Vladimir Dmitrievich
(54) Sposób wytwarzania wysoce oczyszczonych
izomerów kwasów
benzenodwukarboksylowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyso
ce oczyszczonych izomerów kwasów benzenodwukarboksylo
wych, bez stosowania dodatkowego etapu oczyszczania z re
dukcją katalityczną, polegający na tym, że prowadzi się (a) etap
utleniania, w którym izomer ksylenu utlenia się tlenem cząstecz
kowym albo gazem zawierającym tlen cząsteczkowy wobec
ukiadu katalitycznego stanowiącego kompozycję kobaltu, man
ganu, bromu i co najmniej jednego z metali wybranych spośród
niklu, chromu, cyrkonu i ceru, w niższym alifatycznym kwasie
karboksylowym i (b) etap ekstrakcji/utleniania wtórnego, w któ
rym to etapie krystalizuje się produkt utleniania z wytworzeniem
osądu surowego izomeru kwasu benzenodwukarboksylowego,
osad ten zawiesza się w niższym alifatycznym kwasie karboksy
lowym jako rozpuszczalniku i uzyskaną zawiesinę ogrzewa się
w celu wyekstrahowania zanieczyszczeń zawartych w osadzie
do rozpuszczalnika, po czym zawiesinę tę utlenia się wobec
wymienionego powyżej układu katalitycznego, w temperaturze
od 2°C do 80°C niższej od temperatury ogrzewania, przy czym
każdy z etapów utleniania i ekstrakcji/utleniania wtórnego pro
wadzi się raz lub dwa razy, z tym, że dowolny jeden etap lub
obydwa etapy powinno się prowadzić dwa razy.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 308553

(22)93 10 27 6(51) C07C 321/04
C07D 213/28
C07D 233/54
C07D 305/12
C07D 313/04
C07D 309/30
C07D405/06
A61K31/44
A61K 31/415
(31)92 968106
(32)921029
(33) US
(86) 9310 27 PCT/US93/10330
(87) 94 0511 WO94/10137 PCT Gazette nr 11/94
(71) MERCK and CO.,ING, Rahway, US
(72) Desolms SJane, Graham Samuel L.
(54) Inhibitory transferazy farnezylo-proteinowej

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorach 1 i 3, w których
R oznacza atom wodoru, grupę alkilową, aryloalkilową, acylową,
aryloacylową, aryloilową, alkilosulfonylową, aryloalkilosulfonylową lub arylosulfonylową, w których grupy alkilowe i acylowe
stanowiąłańcuchy proste lub rozgałęzione o 1 do 6 atomów węgla,
R2, R3 i R4 oznaczają łańcuchy boczne naturalnie istniejących
aminokwasów, w tym ich form utlenionych, którymi mogą być
sulfotlenek metioniny lub sulfon metioniny albo alternatywnie
mogą oznaczać podstawione lub niepodstawione grupy alifa
tyczne, aromatyczne lub heteroaromatyczne, takie jak állilöwa,
cykloheksylowa, fenylowa, pirydylowa, imidazolilowa lub łańcu
chy nasycone o 2 do 8 atomach węgla, które mogą być rozga
łęzione lub proste, w których podstawniki alifatyczne mogą być
podstawione pierścieniem aromatycznym lub heteroaromatycznym, R5 oznacza grupę alkilową o łańcuchu prostym lub rozga
łęzionym o 1 do 6 atomach węgla, które mogą być podstawione
grupą aromatyczną lub heteroaromatyczną, n oznacza 0,1 lub
2 oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Wynalazek
obejmuje także prekursory tych związków, ich farmaceutycznie
dopuszczalne sole oraz zawierające je kompozycje farmaceu-
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tyczne, użyteczne do inhibitowaniafarnezylowania proteiny Ras
i leczenia nowotworów.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 308554
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)931028 6(51) C07C 323/24
C07K5/00
A61K 38/55
92 968025
(32)921029
(33) US
9310 28 PCT/US93/10353
94 0511 WO94/10138 PCTGazette nr 11/94
MERCK &CO.ING, Rahway, US
Anthony Neville J., Desolms S Jane, Lee Ta

(54) Inhibitory transferazy farnezylo-proteinowej
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorach I i III, w
których R1 oznacza atom wodoru, grupę alkilową, aryloalkilową,
acylową, aryłoacylową, aryloilową, alkilosulfonylową, aryloalkilosulfonylową lub arylosułfonylową. R2, R3 i R5 oznaczają
łańcuchy boczne naturalnie istniejących aminokwasów, w tym
ich form utlenionych, którymi mogą być sulfotlenek metioniny
lub sulfon metioniny albo alternatywnie mogą oznaczać podsta
wione lub niepodstawione grupy alifatyczne, aromatyczne lub
heteroaromatyczne, R4 oznacza atom wodoru lub grupę alkilo
wą, którą stanowi węglowodorowy łańcuch prosty lub rozgałę
ziony o 1 do 6 atomach węgla, T oznacza O lub S(0)m, m i n
oznaczają niezależnie 0,1 lub 2 oraz farmaceutycznie dopusz
czalne sole tych związków. Wynalazek obejmuje także prekursory tych związków i kompozycje farmaceutyczne zawierające
te związki lub prekursory, użyteczne do inhibitowania farnezyłowania proteiny Ras i leczenia nowotworów.
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(71) MERCK and CO.,INC., Rahway, US
(72) Doherty James P., Dorn Conrad P., Durette
Philippe L., Finkę Paul E., Maccoss
Malcolm Mills Sander G. Shah Shrenik EL
Sahoo Soumya P., Hale Jeffrey J., Lanza
Thomas J., Hagmann William K.
(54) Nowe podstawione azetydynony jako środki
przeciwzapalne i przeciwzwyrodnieniowe
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze (I), w któ
rym R oznacza grupę Ci-e alkilową, R oznacza grupę Ci-e
alkilową lub Ci-e alkoksy-Ci-e alkilową, M oznacza atom wodo
ru, grupę Ci-e alkilową, hydroksy-d-e alkilową, chlorowco-Ci-e
alkilową, C2-e alkenylową albo Ci-e alkoksy-Ci-e alkilową, każdy
z Ra i Rb oznacza niezależnie atom wodoru, grupę Ci-e alkilową,
atom chlorowca, grupę karboksylową, Ci-e alkoksylową, fenylową, Ci-a alkilokarbonylową, di-(Ci-e alkiio) aminową lub hydro
ksylową, każdy z R2 i R3 oznacza niezależnie atom wodoru,
grupę Ci-e alkilową, atom chlorowca, grupę karboksylową, Ci-e
alkoksylową, fenyiową, Ci-e alkilokarbonylową, amino- C2-3
alkoksykarbonylową, w której grupa aminowa jest ewentualnie
mono- lub di- podstawiona grupą Ci-e alkilową, amino-C2-3
alkilokarbonylową, w której grupa aminowa jest ewentualnie
mono- lub di- podstawiona grupą Ci-e alkilową, hydroksylową,
aminokarbonylową, w której grupa aminowa jest ewentualnie
mono- lub dipodstawiona grupą Ci-e alkilową, hydroksymetylową, aminokarbonyloksy-Ci-3 alkiloksylową, w której grupa ami
nowa jest ewentualnie mono- lub dipodstawiona grupą C1-6
alkilową, cyjanową, morfolinokarbonylofenylową, aminową,
która jest ewentualnie mono-lub dipodstawiona grupą C1-6 alki
lową, z tym że R2 i R3 mogą być połączone razem, tworząc grupę
metylenodioksy lub pierścień furanowy albo oznacza grupę
morfoiinokarbonylową, R4 oznacza grupę Q-C(=0)-Y-N(R7) (Re)
lub Q-C(=0)-ORx oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole.
Związki te są inhibitorami eiastazy leukocytowej i są przydatne
jako środki przeciwzapalne i przeciwzwyrodnieniowe.

(27 zastrzeżeń)

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 308754

A1(21) 308545

(22)9310 26 6(51) C07D 205/08
C07D 405/12
C07D 403/12
C07D 401/12
A61K39/395
(31) 92 966800
(32) 9210 27
(33) US
92 991838
1712 92
US
(86) 931026 PCT/US93/10268
(87) 940511 WO94/10142 PCT Gazette nr 11/94

(31)
(86)
(87)
?71)
(72)
(54)

(22)931023 6(51) C07D 221/20
C07D 209/96
A61K 31/445
A61K 31/40
92 9223445
(32) 92 1109
(33) GB
9310 23 PCT/EP93/02951
9405 26 W094/11346 PCT Gazette nr 12/94
The Boots Company Pic, Nottingham, GB
Harris Paul John, Kerrigan Frank
Środki lecznicze

(57) Związki o wzorze I, w którym m oznacza liczbę całkowitą
od 1 do 3, n oznacza liczbę całkowitą od 2 do 6, Ri oznacza
fenyl dowolnie podstawiony jednym lub więcej podstawnikami,
wybranymi spośród chlorowca, grupy hydroksy, określonej gru
py alkoksy, aikanoilo, alkiio, chlorowcoalkilo, alkilotio, alkiiosulfinylo, alkiiosulfonylo, grupy cyjano, nitro, dowolnie podstawio
nej 1 lub 2 grupami C1-3 alkilowymi grupy amino, dowolnie
podstawionej 1 lub 2 grupami C1-3 alkilowymi grupy sulfamoilo,
dowolnie podstawionej 1 lub 2 grupami C1.3 alkilowymi grupy
karbamoilo lub grupy fenylo albo Ri oznacza naftyl, R2 oznacza
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H, C1-3 alkil lub fenyl, Ra oznacza H, określony alkil, alkeny! lub
alkoksyalkil, R4 oznacza H lub grupę hydroksy, a R5 oznacza H
lub razem z FU przedstawia wiązanie, a także ich dopuszczalne
farmaceutycznie sole są przydatne w leczeniu otyłości i zabu
rzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk.

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 308644
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)93 10 28 6(51) C07D 239/42
C07D 239/46
A01N 47/36
92 4236902
(32)9210 31
(33) DE
93 10 28 PCT/EP93/02998
94 05 11 WO94/10154 PCT Gazette nr 11/94
Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin, DE
Schnabel Gerhard, Willms Lothar, Bauer
Klaus, Bieringer Hermann
Nowe fenylosulfonylomoczniki, ich
wytwarzanie oraz ich zastosowanie jako
herbicydy i regulatory wzrostu roślin
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(71) SANOFI, Paryż, FR
(72) Badorc Alain, Despeyroux Pierre, Gully
Daniele, De Cointet Paul, Frehel Daniel,
Maffraand Jean-Pierre
(54) Polipodstawione pochodne
3-acyloamino-5-fenylo-l,4-benzoazepino-2-onu, sposób ich wytwarzania i preparaty
farmaceutyczne, które je zawierają
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym R1
oznacza wodór, alkil (C1-C4), grupę -CH2-CHOH-(CH^m-Z, w
której m wynosi 0 lub 1, a Z oznacza grupę alkilową (C1-C4),
cykloalkilową (Ca-Ca), arylową ewentualnie podstawioną alkilem (C1-C4), grupą alkoksylową (C1-C4) lub fluorowcem lub Z
oznacza nasycony lub nie heteropierścień ewentualnie podsta
wiony alkilem (C1-C4), grupą alkoksylową (Ct-C4) lub fluorow
cem lub R1 oznacza grupę -(Cl-fejn CORo, w której n wynosi od
1 do 3, Ro oznacza OR2 lub NR2R3, Rs i R3 identyczne lub nie
oznaczają H lub alkil (C1-C4) lub R2 i R3 tworzą wraz z atomem
azotu, do którego są podłączone, nasycony lub nie pierścień
heterocykliczny, Ra oznacza heteropierścień aromatyczny azo
towany, Riia, wybrany spośród chinoleiny, izochinoleiny, benzimidazolu i indolu, ten ostatni ewentualnie podstawiony przy
azocie grupą W, gdzie W oznacza grupę CO-(Ci-C4) alkilową lub
grupę (CH2)nCORo, w której n i Ro oznaczają jak zdefiniowano
dla R1 bądź Ri oznacza grupę o wzorze (8) (Riib), w której Y
oznacza atom fluorowca, grupę alkilową (C1-C3) lub alkoksylo
wą (C1-C3), Xi, X2 i X3 są identyczne lub różne i oznaczają alkil
(C1-C3), grupę alkoksylową (C1-C3), atom fluorowca lub grupę
trrf luoromety Iową, X4 oznacza wodór lub jest identyczny z Xi, X2
lub X3, ich stereoizomerów i ich soli addycyjnych. Związki o
wzorze 1 są agonistami receptorów cholecystokiny (CCK).

(13 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym R1
oznacza Ci-Ce-alkil, C2-Ce-alkenyl, C2-Ce-alkinyl, przy czym trzy
ostatnio wymienione rodniki, niezależnie od siebie, są niepodstawione albo podstawione, R2 oznacza CO-R5, COO-R8, COSR7, CO-NR8FT, CS-NR10R11, CS-OR12, CS-SR13, SO2R14,
Sq2NR15R16, R3 oznacza COR17, CO-OR18, CO-NR^R20, COSR2!, COO- N ^CR^R 23 , CSR24, CSSR25, CS- OR26, CSNR^R28, C(=NR28)R30, R4 oznacza wodór, Ci-Ce-alkil, Cg-Cealkenyl, C2- Ce-alkinyl, przy czym trzy ostatnio wymienione
rodniki, niezależnie od siebie, są niepodstawione albo podsta
wione, W oznacza O albo S; X, Y, niezależnie od siebie, ozna
czają wodór, chlorowiec, Ci-Ce-alkil, Ci-Ce-alkoksy albo Ci-Cealkilotio, przy czym trzy ostatnio wymienione rodniki są niepodstawione
albo podstawione albo oznaczają mono- lub di-(Ci-Ci-alkilo) amino,
Ca-Ce-cykloalkil, Oj-Cs-alkenyl, Ca-Cs-alkenyloksy albo C3-C5 -alkłnyloksy, a Z oznacza CH albo N, a także ich soli.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 308757

A1(21) 307255

(22)95 02 14 6(51) C07D 243/00
A61K 31/55
(31) 94 9401642
(32) 94 02 14
(33) FR
94 9408665
1207 94
FR

(22)931106 6(51) C07D 281/10
A61K 31/55
(31) 92 9223441
(32) 92 1109
(33) GB
92 9223443
091192
GB
(86)931106 PCT/EP93/03123
(87) 94 05 26 WO94/11360 PCT Gazette nr 12/94
(71) The Boots Company Pic, Nottingham, GB
(72) Housley John Rosindale, Jeffery James
Edward, Nichol Kenneth John, Sargent
Bruce Jeremy
(54) Środki terapeutyczne

(57) Związki o wzorze I, w którym n oznacza 0,1 lub 2, R1,
R2, Re i R7 oznaczają niezależnie wodór aJbo alkil (ewentualnie
podstawiony jednym lub większą ilością atomów chlorowca), R3
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i R4 oznaczają niezależnie wodór albo alkil albo łącznie ozna
czają grupę o wzorze =NRi2, w którym Ri 2 oznacza wodór,
grupę hydroksylową, alkil, fenyl albo alkoksyl, przy czym każdy
podstawnik będący grupą alkilową, fenylową i alkoksylową
może być ewentualnie podstawiony jednym lub większą ilością
atomów chlorowca, Ffe oznacza (a) wodór, (b) alkil, (c) grupę o
wzorze -COR13, w którym R13 oznacza wodór, alkil albo fenyl,
jeśli R3 i R4 oznaczają wodór albo alkil (ewentualnie podstawio
ny jednym lub większą ilością atomów chlorowca) albo (d)
grupę o wzorze -S(0) p Ru, w którym p oznacza 1 albo 2, a Ru
oznacza alkil albo fenyl, jeśli R3 i R4 oznaczają wodór albo alkil
(ewentualnie podstawiony jednym tub większą ilością atomów
chlorowca), przy czym każdy podstawnik będący grupą alkilo
wą i fenylową może być ewentualnie podstawiony jednym lub
większą ilością atomów chlorowca, Ra do Rn oznaczają nieza
leżnie wodór, chlorowiec, grupę cyjanową, nitrową, alkilową,
alkoksylową, alkanoilową, karboksylową, alkanoitoksylową, karbamoilową (ewentualnie podstawioną alkilem) albo sulfamoilową
(ewentualnie podstawioną alkilem), przy czym każdy podstawnik
będący grupą alkilową, alkoksylową, alkanoilową i alkanoiloksylówą jest ewentualnie podstawiony jednym lub większą ilo
ścią atomów chlorowca, ich stereoizomery oraz dopuszczalne
farmaceutycznie sole znajdują zastosowanie do leczenia drga
wek i/lub chorób neurologicznych, takich jak podaczka i/lub
jako środki neuroochronne, zapobiegające stanom takim jak
udar.
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Związki o wzorze 1 nadają się do leczenia schorzeń
związanych z zaburzeniami czynnościowymi receptorów serotoninergicznych typu 5HTIA, 5HTID, 5 H T I C i/lub 5HT2.

(6 zastrzeżeń)

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 302172 (22)94 02 07 6(51) C07D 311/04
(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Gogolewski Marek, Jasińska Stępniak
Aldona
(54) Nowa pochodna Ó-tokoferolu oraz sposób jej
otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna <$-tokoferolu o wzorze 1 i sposób jej otrzymywania na drodze chloroetylacji, w reakcji <Mokoferolu o wzorze 2 i aldehydu octowego.
Nowy związek może znaleźć zastosowanie jako antyoksyolant w produktach żywnościowych, a także jako środek
biologicznie czynny.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 307286
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 0215 6(51) C07D 295/04
A61K 31/495
94 9401736
(32)94 02 16
(33) FR
Synthelabo, Le Plessis-Robinson, FR
Manoury Philippe, FR; Obitz Daniel, FR;
Peynot Michel, FR; Sevrin Mireille, BE;
George Pascal, BE
Nowe pochodne l-[2-(lH-inden-3-ylo)
etylo]-4-(naftalen-1-ylo) piperazyny, sposób
ich wytwarzania, lek i środek farmaceutyczny

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o ogólnym wzo
rze 1, w którym X oznacza atom wodoru, grupę alkoksylową
zawierającą 1-3 atomów węgla lub grupę cyklopropylometoksylową, a Y oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową.
Związki te mogą występować w postaci zasad lub soli addycyj
nych.
Sposób wytwarzania tych nowych związków polega na
tym, że albo a) na pochodną kwasu 1 H-indeno-3-octowego o
ogólnym wzorze 2, w którym Y jest taki jak wyżej określono,
działa się reduktorem i otrzymuje się alkohol, po czym działa się
na ten alkohol chlorkiem kwasu 4-metylobenzenosulfonowego
i otrzymuje się związek, na który działa się pochodną piperazyny
o ogólnym wzorze 5, w którym X jest taki, jak wyżej określono
albo b) na wyżej wspomnianą pochodną kwasu 1 H-indeno-3-octowego o ogólnym wzorze 2 działa się najpierw N,N' -karbonylodwU1midazolem i in situ otrzymuje się odpowiedni imidazolid, po
czym na ten imidazolid działa się wspomnianą wyżej pochodną
piperazyny o ogólnym wzorze 5 i otrzymuje się amid o ogólnym
wzorze 6, a wreszcie ten ostatni związek redukuje się za pomocą
reduktora.

A1(21) 307190

(22)95 02 09 6(51) C07D 401/00
A61K 31/445
(31)94 4404183
(32)94 0210
(33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Dorsch
Dieter, Beier Norbert, Minek Klaus-Otto,
Lues Ingeborg
(54) Nowe pochodne 4-aminopiperydyIo- (1) -benzoiloguanidyny, sposób ich
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny
i sposób jego wytwarzania

(57) Nowe pochodne guanidyny oraz ich fizjologicznie do
puszczalne sole są objęte ogólnym wzorem 1, w którym każdy
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z symboli R1 i R2 niezależnie od siebie oznacza H, A, Ph, Ph-alk,
CO-A, CO-Ph, CO-Het lub znaną z chemii peptydów grupę
zabezpieczającą aminę albo R1 i Pr razem tworzą też alkilen o
4-5 atomach węgla, przy czym jedna lub dwie grupy-Chk mogą
być zastąpione przez -0-, -S-, -CO, -NH-, -NA- i /lub przez
-N-CH2-Ph, a ewentualnie pierścień fenylowy może być tak
dokondensowany, żeby występował rodnik dihydroindolilowy,
tetrahydrochinolinylowy, tetrahydroizochinolinylowy lub dihydrobenzimidazolilowy, każdy z symboli R3 i R4 niezależnie od siebie
oznacza RA, Hal, -X-Ff, CN, NO2, CF3, CH2-CF3, SO„-R7 lub
S02-NR5RŚ, R? oznacza H, A, CF3, CHa-CFs, Ph, Ph-alk, C5-C7cykloalkil lub C5-C7 -cykloalkilo-alk, R6 oznacza H lub A albo R5
i R6 razem tworzą alkilen o 4-5 atomach węgla przy czym jedna
grupa-CH2 może być zastąpiona przez -O-, -S-, -CO-, -NH-, -NAlub przez -N-CH2-PI1, symbol R7 oznacza A lub Ph, X oznacza
O, S lub N-R6, A oznacza alkil o 1-6 atomach węgla, alk oznacza
alkilen o 1-4 atomach węgla, Hal oznacza F, Cl, Br lub J, Ph
oznacza niepodstawiony albo jedno-, dwu- lub trzykrotnie przez
A, OA, Hal, CF3, NH2, NHA lub NA2 podstawiony fenyl, Het
oznacza nasycony lub nienasycony, pięcie- lub sześcioczłonowy rodnik heterocykliczny o 1-4 atomach -N, -O i/lub -S, a n
oznacza liczbę 1 lub 2.
Te nowe substancje wykazują m.in. właściwości przeciwarytmiczne i działają jako inhibitory komórkowego antyportera-Na + /H\

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 308671
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)9310 22 6(51) C07D 401/04
C07D 215/56
A61K 31/47
92 968960
(32) 9210 30
(33) US
931022 PCT/US93/10091
94 0511 WO94/10163 PCTGazette nr 11/94
The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, US
Demuth Thomas Prosser Jr, White Ronald
Eugene
Pochodne 5-hydrazynochinoionu o działaniu
przeciwdrobnoustrojowym

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze ogólnym (I), w
którym R1 oznacza grupę alkilową, alkenylową, pierścień karbocykliczny, pierścień heterocykliczny albo podstawnik -NfR6)^7), R2
oznacza wodór, chlorowiec, niższy alkil albo niższy alkoksyl bądź R1
i R2 mogą łącznie tworzyć sześcioczłonowy pierścień heterocyklicz
ny obejmujący N' i atom węgla, z którym jest związany podstawnik
Fr, R3 oznacza pierścień heterocykliczny lub pierścień karbocykiiezny, R4 i R5 oznaczają niezależnie wodór, niższy alkil, cykloalkil, heteroalkil albo grupę o wzorze -C(-0)-X-R8, albo R i R5
oznaczają łącznie pierścień heterocykliczny, zawierający azot,
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do którego są przyłączone oraz dopuszczalnych farmaceutycznie
soli, hydrolizujących w organizmie estrów i solwatów tych związ
ków. Związki te wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 308550 (22) 93 10 19 6(51) C07D 401/06
(31) 92 967008
(32) 9210 27
(33) US
93 69804
0106 93
US
(86) 93 1019 PCT/EP93/02884
(87) 940511 WO94/10164 PCT Gazette nr 11/94
f71J Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE
(72) Venet Marc Gaston, FR; GU1llemont Jćrome
Emiles Georges, FR; Vernier Daniel Franek
Jean, FR; Odds Franek Christopher, GB
(54) Pochodne 4-chinolinylowe o działaniu
przeciw bakteriom Helicobacter
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne chinoliny
o wzorze (I), wykazujące aktywność przeciw Helicobacter oraz
ich dopuszczalne w farmacji addycyjne sole kwasowe, izomery
czne odmiany stereochemiczne, pochodne czwartorzędowe i
N-tlenki. We wzorze (D -A- oznacza dwuwartościowy rodnik o
wzorze -N=CH-CH=CH-, -CH=N-CH=CH-, -N=N-CH=CH-, N=CH- N=CH-, - N=CH-CH=N-, - CH=N-N=CH-, -N=NN=CH-, -N=N-CH=N- lub -CH=CH-CH=CH-, R1, R2, R3, R4,
R5, R6 i R7 oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru lub
chlorowca, grupę hydroksylową, Ci-4-alkoksyłową, Ci-4-alkilową, trifluorometylową, aminową, mono- lub di-(Ci-4-alkilo) ami
nową albo nitrową, przy czym gdy jeden z podstawników w
grupie fenyiowej jest grupą nitrową, to pozostałe podstawniki w
tej grupie fenyiowej są inne niż grupa nitrowa Wynalazek doty
czy także nowych kompozycji zawierających powyższe związki,
sposobów wytwarzania tych związków oraz kompozycji i metod
leczenia pacjentów cierpiących na zaburzenia wywoływane in
fekcją przez Helicobacter.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308667

(22)93 07 23 6(51) C07D 401/06
A61K31/47
(31)92 969642
(32)921030
(33) US
(86) 93 07 23 PCT/US93/06827
(87) 940511 WO94/10166 PCT Gazette nr 11/94
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US
(72) Chenard Bertrand L.
(54) Nerwoochronne związki
3,4-dihydro-2 (1H) -chinolonowe

(57) Wynalazek dotyczy związku o wzorze (1) oraz jego
farmaceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami,
przy czym R wybrany jest z grupy obejmującej atom fluoru, -CF3,
-OCH3, -0(Ci)alkil podstawiony 1-3 atomami fluoru, -0(C2)ałkil
podstawiony 1-5 atomami fluoru i -0(C3)alkil podstawiony 1-7
atomami fluoru. Związki o wzorze 1 są przydatne m.in. w lecze
niu udaru, urazowego uszkodzenia mózgu i zwyrodnieniowych
chorób ośrodkowego układu nerwowego.
(20 zastrzeżeń)
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(22)95 0215 6(51) C07D 405/12
C07D 233/60
C07D 317/72
C07D 493/02
C07D 405/10
C07D 403/10
A61K 31/395
(31)94 4404848
(32)94 0216
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Hemmerle Horst, Schubert Gerrit, Below
Peter, Herling Andreas, Burger Hans-Jórg
(54) Podstawione estry cykloheksanolu oraz
zawierające je środki lecznicze
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A1(21) 307284

(57) Opisano podstawione estry cykloheksanolu o wzorze 1
oraz środki lecznicze zawierające te związki. Związki te są farma
kologicznie czynne i można je stosować jako środki lecznicze,
zwłaszcza do leczenia cukrzycy i innych schorzeń, które chara
kteryzują się podwyższonym wytwarzaniem glukozy wątrobo
wej albo zwiększoną aktywnością układu 6-fosfatazy glukozy.
We wzorze 1 R1 oznacza grupę CONHCOR15, CSNHR1*
CONHSO2R14, CSNHSO2R , CH2NHSO2R14, - CH2-C(=U)N(OH)(R14), - CHa-C<=U)- NHCN, - CHa-C(=U)-N(OR14)(H),
gdzie U oznacza atom tlenu lub siarki albo R1 oznacza grupę o
wzorze 9 określoną grupę heterocykliczną ewentualnie podsta
wioną, aromatyczną podstawioną lub heteroaromatyczną pod
stawioną albo R1 wraz z R2 tworzy pierścień, R2 oznacza grupę
Ci-Cio-alkilo(R11)n. O- Ci- Cio-alkilo(R11)n. C2 - C10- alkenylo(R11)n, 0-C3-Cio-alkenylo(R11)n. C2-Cio-alkinylo(R11)n. 0-C3Cio-alkinylo(R11)n. S-Ci- Cio-alkilo(R11)n, S- C3- C10- alkenylo(R11)n, S- Ca- C10- alkinylo(R11)n. NH- Ci- Cio-alkilo(R11)n.
NH-Ca- C10- alkenylo(R11)n. NH- C3-Cio-alkinylo-(R11)n. przy
czym R11 jest ewentualnie podstawione, R3 oznacza grupy
alkilowe o 1-10 atomach C, grupy cykloalkiiowe o 3-8 atomach
C w pierścieniu, grupy fenylowe, naftylowe, fenantryiowe, pirydylowe, tienylowe, furylowe, pirymidylowe, indolilowe, imidazoIilowe, kumarynylowe, ftaliminylowe, chinolilowe, piperazynyiowe,
tetrazolilowe, triazolilowe, oksazolilowe albo ich tieno-, pirydyno-,
pirymidyno- albo benzo-skondensowane pochodne, przy czym gru
py aromatyczne względnie heteroaromatyczne mogą być jedno-lub
wielokrotnie jednakowo lub różnie podstawione, R , Fr i R6 ozna
czają atomy wodoru, grupy OH, grupy OH chronione przez
znane alkoholowe grupy ochronne, F, Cl, Br albo mają znacze
nie podane dla R2, przy czym R4, R5 i R6 są jednakowe lub różne,
X oznacza grupę (CH^m, -CH=CH-, -CHC-, -CH2-0-CH2-, -CH2S-CH2- albo -CH^NflT-CHsr. Y oznacza grupę (CHzJm, atom
tlenu, siarki albo grupę NR^ Z oznacza grupę (CH^m, atom
siarki, tlenu, grupę S-Ci-Cio-alkiiową, grupę O-Ci-Cro-alkilową,
grupę CH=CH, CH=CF, CH=CCI, CH=CBr, CH2-CO, CH2CHF, CH2-CHCI, CH2-CHBr, CH2-CHJ, grupę C3-C10 -cykloalkilenową, grupę C3-C10 -cykloalkenylenową, przy czym 1-3 pier
ścieniowe atomy C mogą być zastąpione przez atomy siarki,
tlenu lub azotu, dalej oznacza grupę COOR , CsC, CH=C/CiC4 -alkilowa/, CH=C/CN/, CH=C/NR8R9/, CH=C/Ci-C4-alkanoilową/, CH=C/R13/ albo NR8, a gdy Y oznacza atom tlenu, to
grupa -CO-Z-R3 może razem oznaczać resztę aminokwasu wy
braną z grupy obejmującej Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gin, Glu,
Gly; His, Ile, Leu, Lys, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr oraz ich
pochodne chronione przez zwykle stosowane grupy ochronne
oraz fizjologicznie dopuszczalne sole związków o wzorze 1.
(12 zastrzeżeń)

A1(21) 308638

(22)93 10 28 6(51) C07D 413/12
C07D 405/12
(31)92 9213000
(32)9210 30
(33) FR
(86)9310 28 PCT/FR93/01058
(87) 94 0511 WO94/10169 PCT Gazette nr 11/94
(71) Rhóne-Poulenc Rorer S.A, Antony, FR
(72) Denis Jean-Noel, FR; Greene Andrew, FR;
Kanazawa Alice, GB
(54) Sposób wytwarzania pochodnych taksanu

(57) Wynalazek dotyczy sposobów wytwarzania pochodnych
taksanu o ogólnym wzorze (I) przez estryfikację bakaty ny III zabez
pieczonej lub 10-dezacetylobakatyny III zabezpieczonej, przy uży
ciu kwasu o ogólnym wzorze (IQW ogólnych wzorach (I) i (II) Ar oznacza rodnik arylowy,
Ri i R2 jednakowe lub różne oznaczają atom wodoru, rodnik
alkilowy, fenyioalkilowy, fenylowy, alkoksyfenylowy lub dwualkoksyfenylowy iub też R1 i R2 tworzą razem z atomem węgla, z
którym są związane, pierścień, mający od 4 do 7 członów, R3
oznacza grupę acetylową lub grupę zabezpieczającą hydroksylo
wą grupę funkcyjną i R4 oznacza grupę zabezpieczającą funkcyj
ną grupę hydroksylową R oznacza rodnik fenylowy lub grupę o
wzorze R5-O-, w której R5 oznacza ewentualnie podstawione
rodniki: alkilowy, alkeny Iowy, alkinylowy, cykioalkiiowy, bicykloalkilowy, cykloalkenylowy, fenylowy, heterocykliczny, zawie
rający azot.
Produkty o ogólnym wzorze (I) są szczególnie użytecz
ne do wytwarzania taksolu, środka o nazwie Taxotere i ich
analogów, które wykazują właściwości przeciwnowotworowe i
przeciwbiałaczkowe.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 307328 (22)95 02 17 6(51) C07D 471/04
(31) 94 4405378
(32)94 0219
(33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschrSnkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Juraszyk Horst, DE; Gante Joachim, DE;
Wurziger Hanns, DE; Bernotat-Danielowski
Sabinę, DE; Melzer GU1do, AT
(54) Nowe pochodne imidazo [1,2-a] pirydyny
i sposób ich wytwarzania oraz preparat
farmaceutyczny i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych imidazo[1,2a] pirydyny, odpowiadających im pochodnych 5,6,7,8-tetrahydroimidazo [1,2a]-pirydyny, ich fizjologicznie dopuszczalnych
soli i sorwatów, sposobu wytwarzania tych nowych związków
oraz preparatu farmaceutycznego i sposobu jego wytwarzania
Nowe pochodne są objęte ogólnym wzorem 1, w którym
R oznacza Q lub COX, R' oznacza Q, gdy R stanowi COX lub
oznacza COX, gdy R stanowi Q, Q oznacza NO2, NH2, CN,
CSNH2, C(=NH)S-A, C(=NH)NHOH, C(=NH)-NH2| CHs>-NH2,
CH2NH-C(=NH)-NH2, NH- C(=NH)-NH2, CH2NHCO-alk-NH2,
CH2NHCO-Ar-C(=NH)NH2, CHjjNHCO-Ar-CHsj-NHj? lub D, D oz
nacza grupę o wzorze 4, X oznacza OH, OA, AS, AS-AS', grupę
o wzorze 5 lub 6, każda z grup AS lub AS' niezależnie od siebie
oznacza rodnik aminokwasu wybrany ze zbioru obejmującego
Ala,/5-AIa, Arg, Asn, Asp, Gin, Glu, Gly, Leu, Lys, Orn, Phe, Pro,
Sar, Ser, Thr, Tyr, Val, C-allilo-Gly, C-propargilo-Gly, N-benzyloGly, N-fenetylo-Gly, N-benzylo-^J-Ala, N-metylo-0-Ala i N-fenetylo-^-Ala, przy czym wolne grupy aminowe lub karboksylowe
mogą również być zaopatrzone we właściwie znane grupy za
bezpieczające, R2 oznacza OH, A lub Ar, R3 oznacza -(CH2)mCOOR^ PT oznacza - {Chfcjp- COOR5 lub -(CH^g-O-fCHzJr
-COOFr, R5 oznacza H lub A, m oznacza liczbę 1, 2 lub 3, n
oznacza liczbę 1, 2, 3 lub 4, p oznacza liczbę 0, 1 lub 2, q
oznacza liczbę 0 lub 1, r oznacza liczbę 1 lub 2, A oznacza alkil
o 1 -6 atomach węgla, -alk- oznacza alkilen o 1 -6 atomach węgla,
a Ar oznacza fenylen.
Te nowe substancje m.in. hamują wiązanie się fibrynogenu z odpowiednim receptorem i mogą być stosowane do
zwalczania zakrzepie, osteoporozy, chorób nowotworowych,
udaru mózgowego, zawału serca, stanów zapalnych, stwardnie
nia tętnic i schorzeń osteolitycznych.
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(54) Pochodne 5-aryIoindolu i ich zastosowanie
jako (5-HTi) agonistów serotoniny
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I, w którym Ri
jest grupą (a), (b), (c) iub (ci), gdzie n równa się 0, i iub 2, A, 8,
C i 0 oznaczają niezależnie atom azotu lub węgla, podstawniki
R2, R3, R4 i R5 są każdy niezależnie atomem wodoru, grupą
alkilową Ci do Cs, arylową, Ci do C3 alkiloarylową, halogenem
(np. fluorem, chlorem, bromem lub jodem), grupą cyjanową,
nitrową, -{CH2)mNRi4Ri5, -(CH2),nORe, -SR9, -S0 2 NRi 4 Ri5, (CHa)mNRi4S02Ris, -(CH^mNRuCCkFfe, -(CH2)mNRi4COR9, (CH^mNRuCONHFte, -CONR14R15 lub C0 2 R 9 , Ffe i R3, R3 i R4
lub F4 i R5 mogą wzięte razem tworzyć pierścień alkilowy pięciodo siedmioczłonowy, sześcioczłonowy pierścień arylowy, pię
cie- do siedmioczłonowy pierścień heteroalkilowy zawierający
1 heteroatom N, O lub S lub pięcio- do sześcioczłonowy pier
ścień heteroarylowy zawierający 1 lub 2 heteroatomy N, O iub
S i ich farmaceutycznie akceptowalnych soli.
Związki te są przydatne w leczeniu migreny i innych
chorób. Są one przydatnymi psychoteraupetykami, silnymi agonistami serotoninowymi (5- HTi), agonistami i antagonistami
benzodiazepiny i mogą być stosowane w leczeniu schorzeń
pochodzących z niedostatecznej serotonergicznej neurotransmisji. Związki te mogą być również zastosowane jako centralnie
działające leki obniżające nadciśnienie i rozszerzające naczynia

(21 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 307323 (22)95 02 17 6(51) C07D 491/12
(31) 94 4405387
(32) 94 02 19
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Gaa Karl, Nowy Gunter, Schmailzl Georg
(54) Sposób wytwarzania związków
polialkilo-1-oksa-diazaspirodekanu

A1(21) 308669
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)93 10 19 6(51) C07D 487/04
A61K 31/415
92 970758
(32) 921102
(33) US
931019 PCT/US93/09790
94 0511 WO94/10171 PCTGazette nr 11/94
Pfizer Inc., Nowy Jork, US
Macor John Eugene

(57) Opisano sposób wytwarzania związków polialkilc-1 -oksa
-diazaspirodekanu o wzorze 1, w którym n oznacza całą liczbę 1
do 50, a Y oznacza grupę o wzorze -C(=0)-N.£ albo >flC(=0)-, przy czym wiązanie azotu połączone jest z grupą Cl-fe
grupy propyleno-2-oksy, R1 oznacza atom wodoru, atom tlenu,
grupę NO, grupę C1-C12 -alkilową, grupę allilową, grupę Ci-Czzacylową, grupę benzylową, grupę Ci-Ci^alkiloksy albo grupę
Ca-Ci^cykloalkoksy, R2 i R^ albo są jednakowe i oznaczają
atom wodoru albo grupę Ci-Cs-alkilową, przy czym wtedy R
oznacza grupę metylową albo R2 oznacza atom wodoru albo
grupę Ci-Cs-alkilową, a R3 i R4 razem z łączącymi je atomami
węgla tworzą grupę C&- albo Ce-cykloalkilową albo grupę o
wzorze 8, R5 i R6 są jednakowe albo różne i oznaczają atom
wodoru, grupę Ci-Cao-alkilową, niepodstawioną albo podsta
wioną przez chlor aibo przez Ci-C4-alkil grupę Cy-Ci^fenyloałkilową albo R5 i R6 razem z łączącym je atomem węgla tworzą
niepodstawioną albo podstawioną przez nie więcej niż cztery
grupy Ci-C4-alkilowe grupę C5-C18 -cykloalkilową aibo grupę o
wzorze 9, R7 przy n~1 nie ma znaczenia tak, że atom tlenu
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połączony jest ze stojącą na końcu grupą CH2 i tworzy pierścień
oksiranu, R7 przy n > 1 oznacza atom wodoru albo grupę
Ci-C22-acylową albo w stojącej na końcu jednostce monomeru
nie ma znaczenia tak, że atom tlenu połączony jest ze stojącą
na końcu grupą CHz i tworzy pierścień oksiranu, przez reakcję
związku o wzorze 4, w którym R1, R2, R3, R4, R5 i Re mają wyżej
podane znaczenie, a (HX) oznacza resztę kwasową albo jego
soli z kwasem protonowym, z określoną epichłorowcohydryną,
w stosunku molowym 1:1 do 1:10, w obecności wodorotlenku
metalu alkalicznego w organicznym rozpuszczalniku i przy n
> 1, przez ogrzewanie powstałego związku epoksydowego do
temperatury wynoszącej 100 do 240°C, polegający na tym, że
reakcję związku o wzorze 4 z w/w epichłorowcohydryną prze
prowadza się w obecności równomolowej do 20-krotnie molowej
ilości stałego wodorotlenku metalu alkalicznego albo odpowied
niej ilości mieszaniny złożonej ze stałego wodorotlenku metalu
alkalicznego i wody w stosunku wagowym wynoszącym 1:9 do
9:1 jako jedynego katalizatora, w mieszaninie rozpuszczalników
składającej się z co najmniej jednego alkoholu i ewentualnie
obojętnego rozpuszczalnika organicznego.
Wytworzone tym sposobem związki można stosować
do organicznych polimerów jako środki chroniące przed działa
niem światła. Sposób pozwala na rezygnację z katalizatora
przenoszenia fazowego i ewentualny odzysk mieszaniny rozpu
szczalników.
(6 zastrzeżeń)

Nr 17 (565) 1995

(54) Sposób wytwarzania 3-[2-[4-(6-fluoro-benzo [d] izoksazol-3-ilo) piperydyn- 1-ylo] etylo
]-2-metylo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pirydo-[l,2-a3piryn»idyn-4-onu i związki pośrednie
(57) Sposób wytwarzania 3-{2-[4-(6-fluoro-benzo[d]izoksazol -3- ilo)piperydyn-1-yło]etylo}-2-metylo-6,7,8,9 -tetrahydro4H-pirydo[1,2-a]pirymidyn-4-onu o wzorze 1 polega na tym, że
3-(2-aminoetylo)- 2- metylo-6,7,8,9 - tetrahydro-4H-pirydo[1,2a]pirymidyn-4-on poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze 3, w którym Y i Z oznaczają grupy odszczepiające się,
korzystnie atom chlorowca lub grupę ałkilo albo arylosulfonyloksylową, przy czym Y i Z są takie same lub różne, a reakcję
prowadzi się w obecności odpowiedniego rozpuszczalnika i
zasady. Związek ten wykazuje działanie przeciwpsychotyczne.
Wynalazek dotyczy także związków pośrednich.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 308643
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)93 10 20 6(51) C07D 519/00
A61K 31/43
92 9222700
(32) 9210 29
(33) GB
9310 20 PCT/EP93/02894
94 05 11 WO94/10178 PCT Gazette nr 11/94
SMITHKLINEBEECHAMplc,Brentford,
GB
Broom Nigel John Perryman, Harrington
Frank Peter
Penemy zawierające podstawioną grupę
6-metylenową i półprodukty do ich
wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym R1
oznacza atom wodoru lub grupę organiczną, Fr oznacza skon
densowany bicykticzny pierścień heterocykliczny o wzorze ogól
nym (1), w którym R4 i R5 oznaczają niezależnie od siebie atom
wodoru lub jeden albo więcej podstawników zastępujących atom
wodoru w układzie pierścieniowym, m oznacza 2 lub 3, p oznacza
0, 1 lub 2, R3 oznacza atom wodoru, kation tworzący sól lub
grupę tworzącą ester oraz symbol =/= wskazuje, że podwójne
wiązanie może mieć konfigurację zarówno E jak i Z.

A1(21) 307200 (22) 95 02 10 6(51) C07D 519/00
(31) 94 9400252
(32) 94 0211
(33) ES
(71) VITA-INVEST S.A., Sant Joan Despi, ES
(72) Barjoan Pere Dalmases, Olondriz Francisco
MaraU1llas, Clotet Joan Huguet, Rovira Ana
Bosch, Del Castillo Nieto Juan Carlos, Ges
Jósć Maria Ćaldero
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Związki te i ich sole wykazują zdolność hamowania
/?-laktamazy i aktywność przeciwbakteryjną.

(26 zastrzeżeń)
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Są one przydatne do blokowania kanałów wapniowych
w komórkach, do leczenia chorób i stanów związanych z kana
łami wapniowymi u ssaków, a także do zwalczania bezkręgo
wych szkodników.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 302269 (22)94 02 17
6(51) C07F 9/38
(71) Polska Akademia Nauk - Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Mikina Maciej, Mikołajczyk Marian
(54) Nowe pochodne 2-podstawione
3-fosforyloalkilo-cykloalk-2-enonóworaz
sposób ich wytwarzania
(57) Nowe pochodne charakteryzują się tym, że opisane są
ogólnym wzorem 1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy lub
rodnik alkilowoarylowy, R2 oznacza grupę metylową lub etylo
wą, R3 i R4 są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę
hydroksylową zabezpieczoną lub niezabezpieczoną, grupę alki
lową lub arylową, natomiast A oznacza fragment łańcucha wę
glowego o 1-3 atomach węgla, podstawionego takimi samymi
lub różnymi podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej
atom wodoru, grupę hydroksylową zabezpieczoną lub nieza
bezpieczoną, grupę alkilową lub arylową.
Sposób wytwarzania pochodnych o ogólnym wzorze 1,
w którym R1, R2, R3, R4 i A mają wyżej podane znaczenie,
charakteryzuje się tym, że pochodna kwasu fosfonowego o
wzorze ogólnym 2, w którym R2, R3, R^ i A mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z pochodną o ogólnym wzorze
R1X, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom
chloru, bromu lub jodu albo grupę sulfonową, w obecności
zasady, korzystnie wybranej z grupy obejmującej wodorki me
tali alkalicznych, alkoholany metali alkalicznych, wodorotlenki
metali alkalicznych lub amidki metali alkalicznych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 302343 (22) 94 02 11 6(51) C08F 222/06
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Spółka Akcyjna, Gliwice
(72) Maślińska-Solich Jolanta,
Garlicka-Bednarska Jadwiga, Broda
Krzysztof, Krason Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania nowego kopolimeru
bezwodnika kwasu maleinowego
(57) Kopolimer o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza
grupę etylową, propylową, n-butylową lub izo-butylową, Ra oz
nacza grupę octanową, metylową lub atom wodoru, R3 oznacza
atom wodoru lub grupę 1,3-dioksanyłową lub 1,3-dioksolanylową, n przyjmuje wartości od 0,1 do 55 procent molowych, a m
przyjmuje wartości od 45 do 99,9 procent molowych, otrzymuje
się podczas reakcji polimeryzacji bezwodnika kwasu maleino
wego, eteru alkilowinylowego, octanu winylu lub 2-winylo-1,3dioksanu lub 2-izopropenylo-1,3-dioksąnu lub 2-winylo-l ,3-dioksolanu lub 2-izopropenylo-1,3-dioksolanu lub ich metylowych
pochodnych, rozpuszczonych w węglowodorach. Reakcję pro
wadzi się w temperaturze od 30 do 110°C, korzystnie od 50 do
90°C, podciśnieniem atmosferycznym, w obecności mieszaniny
inicjatorów wolnorodnikowych nadtlenków i wodoronadtlenków
1,4-dioksanu, po czym otrzymany produkt wyodrębnia się i
oczyszcza znanymi metodami. Kopolimerten służy jako podłoże
do testów diagnostycznych stosowanych w klinicystyce medy
cznej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 307533
A1(21) 308668

(22)93 09 28

6(51) C07K14/00
A61K38/00
(31)92 973323
(32)92 11 03
(33) US
(86) 93 09 28 PCT/US93/09069
(87) 94 0511 WO94/10196 PCTGazette nr 11/94
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US; NPS
Pharmaceuticals, Inc., Salt Lakę City, US
(72) Nason Deane M.II, Phillips Douglas,
Saccomano Nicholas A, Volkmann Robert
A.
(54) Peptydy blokujące kanary wapniowe z
Theraphosidae aphonopelma

(57) Przedmiotem wynalazku są polipeptydy wydzielane z
jadu pająka Theraphosidae aphonopelma.

(22) 95 03 03

6(51) C08G 12/12
C09J161/24
C08K5/00
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Gniady Jan, Henn Zygmunt, Rebelka Józef;
Barucha Józef, Kubica Renata, Stempiński
Edward
(54) Utwardzacz do klejowych żywic
mocznikowo-formaldehydowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest utwardzacz, przeznaczony
do klejowych żywic mocznikowo - formaldehydowych, chara
kteryzujący się odpornością na zawilgocenie i zbrylenie.
Utwardzacz do klejowych żywic mocznikowo-formalde
hydowych składa się z 45-55% chlorku amonowego, 45-55%
mocznika, 0,5-5% kwasu cytrynowego, 0,5-3% krzemionki drobnokrystalicznej.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 308548 (22)93 0818
6(51) C08J 5/18
(31)92 4236450
(32)921028
(33) DE
(86)93 08 18 PCT/EP93/02200

(87) 94 05 11 WO94/10229 PCT Gazette nr 11/94
(71) PCD Polymere Gesellschaft m.b.H.,
Schwechat-Mannsworth, AT
(72) SchnSbele Jurgen, DE; Schmidt Norwin, DE;
Liidemann Henning, DE; Wolfsberger
Anton, AT; Emig Jurgen, AT
(54) Folia do bezpiecznych w manipulowaniu
osłon dla nośników towarów
(57) Proponuje się folię do bezpiecznych w manipulowaniu
osłon dla nośników towarów wykonaną z tworzywa sztucznego,
która może zastąpić znane dotychczas aluminiowe folie osłono
we. Folia ta posiada matrycę z tworzywa sztucznego, zawierają
cą wypełniacz w postaci cząstek, przy czym jest wybrany taki
wypełniacz i zawarty w matrycy w takiej ilości, że wytrzymałość
folii na przebicie jest obniżona poniżej wartości granicznej 450
N/mm/ mierzonej dla folii o grubości około 150>m/.
Może ona być stosowana, zwłaszcza do pakowania środ
ków farmaceutycznych, takich jak ampułki, kapsułki, tabletki.

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 302203 (22) 94 0210 6(51) C08J11/20
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I.
Mościckiego, Warszawa
(72) Bartczak Tadeusz, Bogdaszewski Henryk,
Kołek Zygmunt
(54) Sposób przetwórstwa odpadów
utwardzonych nienasyconych poliestrów,
zwłaszcza wzmocnionych włóknem szklanym
(57) Sposób polega na tym, że odpady poddaje się ekstra
kcji chlorkiem metylenu, z masy poekstrakcyjnej najpierw odfiłtrowuje się, a następnie odparowuje chlorek metylenu i poddaje
się ją obróbce mechanicznej. Ewentualnie, do masy poekstra
kcyjnej zawierającej co najmniej 20% zaadsorbowanego chlor
ku metylenu, wprowadza się, przy ciągłym mieszaniu, żywicę
chemo- lub termoutwardzalną lub plastyfikatory lub inne skład
niki kompozytów o temperaturze wrzenia wyższej od tempera
tury wrzenia chlorku metylenu, nie reagujące z nim, całość
miesza się i powoli odparowuje chlorek metylenu, po czym
poddaje się obróbce mechanicznej.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308538 (22) 93 11 01 6(51) C08L 95/00
(31) 92 9203228
(32)921102
(33) SE
(86) 93 11 01 PCT/SE93/00912
(87) 94 05 11 WO94/10247 PCT Gazette nr 11/94
(71) AKTIEBOLAGETNYNÀS
PETROLEUM, Johanneshov, SE
(72) Redelius Per G., SE; Uhlbäck Petri, SE;
James Allan D., GB; Stewart David, GB;
Gastmans André C C , BE
(54) Emulsja bitumowa, sposób jej wytwarzania i
stosowania oraz dodatek rozwarstwiający do
stosowania w tej emulsji
(57) Ujawniono emulsje bitumowe typu anionowego lub ka
tionowego, zawierające dodatek rozwarstwiający, do których
dodatek ten został wprowadzony w postaci zawiesiny rozwar
stwiającego ciała stałego w oleju. Wynalazek dotyczy także tego
dodatku, stanowiącego zawiesinę rozwarstwiającego ciała sta
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łego w oleju. Emulsję wytwarza się a) sporządzając zawiesinę
rozwarstwiającego ciała stałego w oleju i b) mieszając tę zawie
sinę z emulsją bitumową typu anionowego lub kationowego,
przy czym przed etapem b) zawiesinę ewentualnie emulguje się
wwodzie. Emulsję bitumową można stosować do budowy dróg,
konserwacji dróg, recyklingu starych nawierzchni asfaltowych i
do prac budowlanych.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 307202

(22)95 0210

6(51) C09B 62/00
C07D 251/00
D06P 1/382
D06P3/66
D06P3/10
(31)94 4404341
(32)94 0211
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Russ Werner Hubert, Hussong Kurt
(54) Rozpuszczalne w wodzie związki azowe,
sposób ich wytwarzania oraz ich
zastosowanie jako barwniki

(57) Opisano rozpuszczalny w wodzie związek azowy o wzo
rze ogólnym 1, w którym M oznacza wodór albo metal solotwórczy, K oznacza dwuwartościowy, wolny od grupy o wzorze
-N(R°)- rodnik rozpuszczalnego wwodzie, zawierającego grupy
aminowe, składnika biernego reakcji sprzęgania, R° oznacza
wodór albo alkil o 1 do 4 atomach węgla albo alkii o 1 do 4
atomach węgla, który jest podstawiony przez sulfo, karboksy,
siarczano, fosforano, hydroksy, metoksy, etoksy, fenyl, monosulfofenyl albo przez disutfofenyl, G oznacza chlorowiec, R1
oznacza wodór albo alkil o 1 do 4 atomach węgla albo oznacza
alkil o 1 do 4 atomach węgla, który jest podstawiony przez sulfo,
karboksy, fosforano, siarczano, hydroksy, cyjano, fenyl albo
przez sulfofenyi, albo oznacza fenyl lub fenyl podstawiony przez
sulfo, karboksy, alkil o 1 do 4 atomach węgla, alkoksy o 1 do 4
atomach węgla, chlor i/albo przez nitro, R^ oznacza wodór albo
alkil o 1 do 4 atomach węgla albo alkil o 1 do 4 atomach węgla,
który jest podstawiony przez sulfo, karboksy, fosforano, siarcza
no, hydroksy, cyjano, fenyl albo przez sulfofenyi albo oznacza
fenyl, który jest ewentualnie podstawiony przez 1, 2 albo 3
podstawniki, które wybrane są z grupy następujących podstaw
ników: 2 alkil o 1 do 4 atomach węgla, 2 alkoksy o 1 do 4
atomach węgla, 1 brom, 2 chlor, 3 sulfo, 2 karboksy, 1 nitro, 1
alkilosurfonyl o 1 do 4 atomach węgla, który jest ewentualnie
podstawiony przez hydroksy, 1 aikiloamino o 1 do 4 atomach
węgla i 1 aikiloamino o 1 do 4 atomach węgla, który jest
ewentualnie podstawiony w rodniku alkilowym przez hydroksy,
siarczano, sulfo, fosforano, alkanoiloksy o 2 do 5 atomach węgla
albo przez karboksypodstawioną grupę alkanoiloamido o 1 do
4 atomach węgla w rodniku alkilenowym albo R2 oznacza monosulfonaftyl, disulfonaftyl lub trisułfonaftyl albo R1 i R2 razem z
atomem azotu tworzą zbudowany z alkilenu o 3 do 8 atomach
węgla albo z dalszej heterogrupy i dwu alkilenów o 1 do 4
atomach węgla heterocykliczny rodnik.
Opisane związki mają właściwości barwnika i mogą
barwić materiał zawierający grupy hydroksylowe i/albo karbonamidowe, zwłaszcza materiał włóknisty, jak włókna celulo
zowe.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 307324
(31)
(71)
(72)
(54)
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(22) 95 02 17

6(51) C09B 67/00
D06P 3/66
94 4405358
(32)94 02 19
(33) DE
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
Russ Werner Hubert, Hussong Kurt,
Schulze-Braucks Manfred, Kunze Michael
Mieszaniny barwników reaktywnych

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe specjalne mieszaniny
barwników reaktywnych, stosowanych do barwienia i zadrukowywania włókien celulozowych i polimerowych, zwłaszcza do
podbarwiania.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 308549 (22)931105
6(51) C09D 5/03
(31) 92 9223300
(32)92 11 06 (33) GB
(86) 93 1105 PCT/GB93/02288
(87) 9405 26 W094/11446 PCT Gazette nr 12/94
(71) Courtaulds Coatings (Holdings) Limited,
Londyn, GB
(72) Kittle Kevin Jeffrey, Rushman Paul Frederick
(54) Proszkowe kompozycje powlekające i ich
użycie
(57) Proszkowa kompozycja powlekająca zawiera co naj
mniej jeden tworzący warstewkę materiał polimeryczny i zmie
szane z nią na sucho dwa lub więcej, na sucho zmieszanych
dodatków, wybranych spośród stałych, sproszkowanych, nie
organicznych, nierozpuszczalnych w wodzie materiałów, który
mi mogą być materiały ceramiczne lub mineralne i/lub tlenki,
tlenki mieszane, tlenki uwodnione, wodorotlenki, tlenkowo-wodorotlenki lub sole kwasów tlenowych z metalami i niemetale,
przy czym co najmniej 95% objętości proszkowej kompozycji
powlekającej ma ziarna o wielkości nie przekraczającej 50 mi
kronów.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 307509 (22) 95 03 01
6(51) C09G1/00
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Sadłowska Maria, Nowak Dominik, Hehn
Zygmunt, Reczuch Stanisław, Jachowicz
Barbara, Kosno Ludwik Czesław, Bubicz
Jolanta
(54) Sposób wytwarzania środka do apretur
nabłyszczających
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środ
ka do apretur nabłyszczających, przeznaczonego do końcowe
go wykończenia uszlachetniającego tkanin bawełnianych, w
szczególności pościelowych, dekoracyjnych i inletowych.
Sposób polega na tym, że stapia się 15-25 części wa
gowych wosku polietylenowego utlenionego, 2-8 części wago
wych poiietylenoglikolu, 0-10 części wagowych parafiny, mie
sza się do 30 minut w temperaturze 110-120°C, dodaje się 2-5
części wagowych oksyetylenowanego alkoholu tłuszczowego,
1-3 części wagowych oksyetylenowanego aJkilofenolu, po czym
do uzyskanej mieszaniny o temperaturze 100-120°C wprowadza
się roztwór wodorotlenku metalu alkalicznego i/lub aminy alifa
tycznej o stężeniu 5-25%, w takiej ilości, by pH mieszaniny
wynosiło 7,5-9,5, a następnie gorącą wodę zdemineralizowaną,
w takiej ilości, by zawartość składników stałych wynosiła od 36
do 42%, a temperatura mieszaniny w trakcie dozowania wody
nie spadła poniżej 95°C, otrzymaną mieszaninę homogenizuje
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się w temperaturze 120-150°C, w czasie 0,5-1,5 godziny i schła
dza do temperatury 25-40°C nie przerywając mieszania, wpro
wadzając w czasie schładzania wodę zdemineralizowaną do
stężenia 29-31%.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 302278 (22) 94 02 18
6(51) C10K1/32
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LABOR
Sp. z O.O., Katowice
(72) Adamczyk Zbigniew, Ciecieręga Ryszard,
Kaczmarczyk Andrzej, Demel Tadeusz,
Łukasik Bogdan, Madejski Sławomir, Musioł
Stefan, Pużanowski Krzysztof
(54) Środek i sposób odsiarczania spalin
(57) Środek do odsiarczania spalin pochodzi z procesu przeróbki wapna pokarbidowego, którego ziarna w stanie suchym i
rozdrobnionym są wielkości 2,0 ^m i stanowią 90% wagowych, a
zawartość SÍO2+NR nie przekracza 1,5% wagowych, przy czym
powierzchnia właściwa jest nie mniejsza niż 10 m2/g, natomiast
w postaci zawiesiny powierzchnia właściwa wzrasta do 220
m2/g. Dodatkowo środek w postaci zawiesiny zawiera kwas
dwuzasadowy w ilości 0,2-2,0 g na litr roztworu.
Sposób odsiarczania spalin polega na dodaniu środka,
w postaci suchej lub zawiesiny wodnej, w ilości od 0,5 do 3,5%
wagowych w stosunku do ilości siarki zawartej w paliwie, po
przez mieszanie z paliwem, wdmuchiwanie lub wtryskiwanie do
komory spalania iub poza tą przestrzenią w dowolnym miejscu
wzdłuż drogi spalin.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 307484 (22)95 02 27
6(51) C10L1/10
(71) Instytut Technologii Nafty im. Profesora
Stanisława Piłata, Kraków
(72) Ziemiański Leszek, Stanik Winicjusz,
Kossowicz Ludwik, Ambasz Krystyna,
Urzędowska Wiesława, Śniegon Henryk,
Woźnikowski Eugeniusz, Beberok Jan,
Łukaszek Jerzy, Malicki Jan, Przondo Jan
(54) Wielofunkcyjny dodatek do benzyn
silnikowych
(57) Wielofunkcyjny dodatek do benzyn silnikowych zawiera
zmieszane w temperaturze od 20°C do 120°C, korzystnie od
20°C do 50°C: substancję aktywną o własnościach detergento
wych, w ilości od 1 do 50% m/m, korzystnie od 1,5 do 30% m/m,
rozpuszczalnik organiczny, w ilości od 5 do 75% m/m i/lub
substancję przeciwdziałającą wybijaniu gniazd zaworów, w ilo
ści od 1 do 80% m/m, korzystnie od 5 do 50% m/m i/lub
deemułgator, w ilości od 0,01 do 2% m/m.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 302270 (22) 94 02 15
6(51) C10L 5/14
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze; Spółka -BBM-Design sp. z 0.0.,
Kraków, Zakłady Chemiczne
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) Ściążko Marek, Kubica Kiystyna, Szen
Alicja, Zakrzewski Zdzisław, Tramer Alfred,
Sekuła Mirosław, Bernacki Ludwik,
Niedziela Jans Kaliński Kazimierz, Gałdyś
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Tadeusz, Kubacki Alfred, Montewski
Włodzimierz
(54) Sposób przygotowania mieszanki węglowej
do brykietowania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przygotowania mie
szanki węglowej do brykietowania w celu otrzymania paliwa
stałego o niewielkiej emisyjności i szkodliwych związków.
Sposób polega na zraszaniu materiału węglowego przed
zmieszaniem z lepiszczem, roztworem lub wodną zawiesiną do
datku utwardzającego, zmieszaniu z lepiszczem typu żywicy
mocznikowo-formaldehydowęj w ilości 5-20% w temp. 10-80°C
i zbrykietowaniu. Do materiału węglowego przed zmieszaniem
z lepiszczem bądź do lepiszcza dodaje się komponenty popra
wiające wytrzymałość. Jako dodatki utwardzające stosuje się
kwas fosforowy i/lub wodorofösforan wapnia lub ich mieszaninę
bądź tez ich mieszaniny z obojętnym fosforanem wapnia lub
fosforytami w ilości 0,05-5% w przeliczeniu na substancję bez
wodną. Komponentem poprawiającym wytrzymałość surowych
brykietów, dodawanym do materiału węglowego, jest skrobia
zbożowa w ilości 1-5%, a mieszankę tę poddaje się hydrolizie w
temp. 100°C przez co najmniej 6 minut, zaś dodawanym do
lepiszcza jest karboksylometyloceluloza w ilości 0,1-5% bądź
lignoceluloza pohrydrolhyczna drzew liściastych w ilości 3-5%
w stosunku do mieszanki węglowej.

(71) The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, US
(72) Fredj Abdennaceur, Johnston James Pyott,
Labenue Régine- Thoen Christiaan Arthur
(54) Kompozycje detergentowe inhibitujące
przenoszenie barwnika
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja inhibitująca
przenoszenie barwników, obejmująca polimer zawierający Ntlenek poiiaminy i polimer oparty na tereftalanie, a także kom
pozycja detergentowa, w której skład wchodzi w/w kompozycja
inhibitująca wraz z innymi środkami.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 308555
(31)
(86)
(87)
(71)

(4 zastrzeżenia)
(72)
A1(21) 307515 (22) 95 03 01
6(51) CllC 5/00
(75) Wloczka Bernard, Zabrze; Błaszczak Bożena,
Piekary Śląskie
(54) Sposób wytwarzania świec zapachowych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że substancję zapacho
wą stosuje się w postaci proszku o uziarnieniu co najwyżej 2
mm, przy czym wstępnie nasyca się knot roztopioną masą
palną, następnie, przed zastygnięciem masy palnej na knocie,
otacza się go co najmniej jedną warstwą sproszkowanej substancji
zapachowej i wokół tak przygotowanego knota formuje się świecę.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 308760

6(51) CllD 1/02
CllD 3/37
(31)92 92870182
(32)921106
(33) EP
(86) 931103 PCT/US93/10542
(87) 94 0526 W094/11473 PCT Gazette nr 12/94
(71) The Procter and Gamble Company,
Cincinnati, US
(72) Fredj Abdennaceur, Goethals Patrick Willy
M.
(54) Trwałe ciekłe detergenty inhibitujące
przenoszenie barwnika

(54)

(22) 93 11 02

6(51) C12N15/31
A61K 39/09
92 968866
(32) 92 11 02
(33) US
93 11 02 PCT/US93/10506
94 05 11 WO94/10317 PCT Gazette nr 11/94
The General Hospital Corporation, Boston,
US; Brigham and Women's Hospital,
Boston, US
Michel James L., Kasper Dennis L., Ausubel
Frederick M., Madon Lawrence C.
Sprzężona szczepionka przeciw
Streptococcus grupy B

(57) Wynalazek dotyczy szczepionki zdolnej do ochrony
osoby ją otrzymującej przed infekcją powodowaną przez Strep
tococcus grupy B.
Szczepionka obejmuje (a) polisacharyd specyficzny
wobec grupy lub specyficzny wobec typu Streptococcus gru
py B sprzężony z (b) funkcjonalną pochodną antygenu alfa
białka C Streptococcus grupy B, zachowującej zdolność do
wywoływania syntezy przeciwciał ochronnych skierowanych
przeciw Streptococcus grupy B.

(27 zastrzeżeń)

(22) 93 11 03

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje inhibitujące prze
noszenie barwnika, zawierające (a) od 0,01 do 5% polimeru zawie
rającego N-tienek poiiaminy, (b) od 0,01 do 1% wybielacza i (c)
od 5 do 30% niearomatycznego środka powierzchniowo-czynnego, a także detergenty zawierające w/w komopzycję wraz z
innymi składnikami.
(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308544
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(22) 93 10 15

(31) 92 92203287

6(51) C l l D 1/75
C11D 3/37
( 3 2 ) 9 2 10 27
(33) EP

(86) 93 10 15 PCT/US93/09936
(87) 94 05 11 WO94/10277 PCT Gazette nr 11/94

A1(21) 308742

(22) 93 11 05

6(51) C12N15/52
C12P7/18
(31) 92 973325
(32) 92 11 05
(33) US
(86) 93 11 05 PCT/FT93/Ö0450
(87) 94 05 11 WO94/10325 PCT Gazette nr 11/94
(71) XYROFINOY, Helsinki, FT
(72) Harkki Anu Marjukka, FI; Myasnikov
Andrey Novomirovich, RU; Apajalahti Juha
Heikki Antero, FI; Pastinen Ossi Antero, FT
(54) Sposób rekombinowania i komórka
gospodarz do wytwarzania ksylitolu

(57) Sposób wytwarzania ksylitolu przez zrekombinowanego gospodarza charakteryzuje się tym, że (a) konstruuje się w
gospodarzu drobnoustrojowym nową drogę przemian metabo
licznych, przy czym droga ta prowadzi do syntezy ksylitolu jako
produktu końcowego ze źródła węgla innego niż D-ksyloza,
D-ksyluloza, mieszaniny D-ksylozy i D-ksyłulozy oraz polimery i
oligomery zawierające D-ksylozę lub D-ksylulozę jako główne
składniki, (b) hoduje się zrekombinowanego gospodarza z etapu
(a) w warunkach zapewniających syntezę ksylitolu z wykorzystaniem
wymienionej drogi przemiany oraz źródła węgla innego niż D-ksylo
za, D-ksyluloza, mieszaniny D-ksylozy i D-ksylulozy oraz polimery i
oligomery zawierające D-ksylozę lub D-ksylulozę jako główne skład
niki oraz (c) wydziela się ksylitol wytworzony w etapie (b).
(36 zastrzeżeń)
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(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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(22) 94 08 24

6(51) C12N15/62
C12P 21/02
A61K7/16
A61K 38/16
93 2628
(32)93 0903
(33) CH
94 0824 PCT/EP94/02805
95 03 09 WO95/06736 PCT Gazette nr 11/95
SOCIETEDESPRODU1TSNESTLES.A,
Vevey, CH
Germond Jacąues Edouard, Marciset
01ivier, Mollet Beat
Bakteriocyny ze Streptococcus thermophilus

(57) Przedmiotem wynalazku są dwie nowe bakteriocyny
Streptococcus thermophilus, o sekwencjach aminokwasowych
SEQ ID NO:1 i SEQ ID NO:2, peptydy sygnałowe tych dwu
bakteriocyn, sekwencje nukieotydowe kodujące te bakteriocy
ny, szczepy wytwarzające co najmniej jedną z tych bakteriocyn,
szczególnie szczep CNGM H 351, sposób wytwarzania wyciągu
z nadsączu zawierającego co najmniej jedną z tych dwu bakte
riocyn, zastosowanie tych bakteriocyn, zwłaszcza w postaci
wyciągu i/lub szczepu produkującego co najmniej jedną z nich,
m.in. jako czynnika aktywnego przeciw patogenom w przygoto
waniu produktów spożywczych, szczególnie serwów i zakwaszo
nych produktów mlecznych oraz produktów kosmetycznych, a
także zastosowanie w/w sekwencji nukleotydowych.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 307282
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 0215

6(51) C22B 5/14
F27B 15/00
94 940739
(32)94 0217
(33) FI
OUTOKUMPUENGINEERING
CONTRACTORS OY, Espoo, FI
Hanniala Pekka, Saarinen Risto, Krogenis
Erkki, Kojo Ilkka
Sposób wytapiania zawiesinowego i
urządzenie do wytapiania zawiesinowego

(57) Sposób i urządzenie do wytapiania zawiesinowego su
rowców siarczkowych zawierających metale, w którym piec (1)
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do wytapiania zawiesinowego jest wyposażony w środki do
doprowadzania surowca (4,5) do wytapiania, topnika (6) i gazu
utleniającego (7), środki do usuwania faz stopionych (9, 10)
wytwarzanych w piecu do wytapiania zawiesinowego i fazy
gazowej (16,17,12), środki do chłodzenia przynajmniej ścian
przestrzeni reakcyjnej pieca do wytapiania zawiesinowego oraz
środki do doprowadzania dodatkowego paliwa (15), charakte
ryzuje się tym, że w ścianie (18) przestrzeni reakcyjnej (2) jest
przyłączony przynajmniej jeden element chłodzący (A) wytwa
rzany przez odlewanie ciągłe.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 308641 (22) 93 10 09
6(51) C23C 2/30
(31)92 9200964
(32)921106
(33) BE
(86) 93 10 09 PCT/EP93/02766
(87) 94 05 26 W094/11542 PCT Gazette nr 12/94
(71) UM ENGINEERING S.A.,
Louvain-La-Neuve, BE
(72) LoU1s Pierre Edouard M.T.L.J.L., Piedboeuf
Robert Charles Luden, Vereyen Christian
Paul Marie Ghislain
(54) Sposób utrzymywania kąpieli upłynniającej
w linii cynkowania
(57) Zużycie kąpieli upłynniającej, złożonej z wodnego roz
tworu NH4CI i ZnCb, kompensuje się przez dodawanie do niej
roztworu NH4CI i ZnCfe, który przygotowuje się a) przez wywo
łanie reakcji używanego roztworu oczyszczającego zawierają
cego HCl, FeClá i ewentualnie ZnCfe, lub używanego roztworu
do usuwania powłoki cynkowej zawierającego HCl, FeCfe i
ZnCfe lub ich mieszaniny, z substancją zawierającą ZnO i/lub z
substancją zawierającą Zn, korzystnie z popiołami i/lub kamie
niami cynkowniczymi tak, aby uzyskać roztwór, wzbogacony w
cynk i zubożony w HCl oraz b) przez dodawanie do tego
roztworu wody utlenionej i NH3 lub wody amoniakalnej tak, aby
wytrącić żelazo w postaci Fe/OH/3, które oddziela się.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 307080 (22)95 02 03 6(51) C23F11/00
(31)94 9401448
(32)94 0209
(33) FR
(71) Centre Stephanois De Recherches
Mécaniques Hydromecanique et Frottement,
Andrezieux-Boutheon, FR
(72) Terrât Jean-Paul, Maurin-Pèrrier Philippe,
Viviani Daniel
(54) Kompozycja kąpieli soli do obróbki
utleniającej powierzchni elementu
metalowego
(57) Kompozycja kąpieli soli do obróbki utleniającej powie
rzchni elementu metalowego, zawierającego żelazo, zwłaszcza
powierzchni azotowanej, poddawanej obróbce w temperaturze
w zakresie między 320° i 550°C, zawiera przynajmniej aniony
azotanowa i alkaliczne kationy sodowe i korzystnie potasowe.
Kompozycja zawiera także kationy litowe zastępujące kationy
sodowe lub potasowe, o zawartości wagowej, liczonej w stosun
ku do masy kąpieli, w zakresie między 0,1 i 5%. Zawartość
wagowa kationów litowych jest zawarta w zakresie między 0,5 i
1,75%. Kompozycja zawiera, w równowadze stechiometrycznej
z kationami metali alkalicznych, oprócz anionów azotanowych,
aniony wodorotlenkowe i węglanowe, przy czym zawartości
wagowe anionów węglanowych CO3 , azotanowych N.O3 i
wodorotlenkowych OH", liczone do masy czynnej lub cieczy
kąpieli, są zawarte w następujących zakresach: 8,5 £ CO3 ' ^
26,15 s NO3" s 41,5 i 4,7 s OK á 21,5 określonych procen
towo.
(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 308542 (22)93 0903
6(51) C25D 7/06
(31) 92 966416
(32) 9210 26
(33) US
(86) 93 0903 PCT/US93/08332
(87) 940511 WO94/10361 PCT Gazette nr 11/94
(71) ASARCO INCORPORATED, Nowy Jork,
US
(72) Roggero Sein Carlos E., PE; Borzick
William J., US; Davis Larry A , US
(54) Sposób i urządzenie do elektrolitycznej
produkcji drutu miedzianego
(57) Opisane są sposób i urządzenie do produkcji miedzia
nego drutu przez elektrolityczne pogrubianie wyjściowego mie
dzianego drutu.
W wynalazku wykorzystano elektrolizer (10), w którym
zastosowano zestaw dwóch lub zestawy dwóch wałów umiesz
czonych na zewnątrz elektrolizera, po których przesuwany jest
co najmniej jeden, a na ogół co najmniej dwa druty wyjściowe
(13a, 13a', 13b, 13b') w celu przeciągnięcia drutów przez ele
ktrolizer.
W jednym zakładzie można prowadzić proces rafinacji
lub elektrolitycznego wytwarzania metalu w szeregu elektrolizerów, np. 10 do 1000 lub więcej w zależności od wymaganej
wielkości produkcji drutu miedzianego.

(25 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1(21) 302189 (22)9402 08
6(51) D04H1/46
(71) EKOTEXTILSp.zo.o.,Łódź;
EKOTEXTIL Plus Sp.z o.o., Łódź
(72) Kaźmierczak Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania puszystych i
higroskopijnych włóknin o zwiększonej
wytrzymałości oraz urządzenie do
wytwarzania puszystych i higroskopijnych
włóknin o zwiększonej wytrzymałości
(57) Sposób wytwarzania puszystych i higroskopijnych włók
nin o zwiększonej wytrzymałości, przeszywanych lub igłowanych,
polega na tym, że na runo, przed jego zwarstwowaniem, wprowa
dza się, równolegle do osi runa, co najmniej jedną swobodną
nitkę, a następnie po zwarstwowaniu przeszywa się znanym
splotem łańcuszkowym. Urządzenie, składające się ze zgrzeblarki (1), poziomego układacza (2) runa (3) i przeszywarki lub
maszyny typu Maliflies, charakteryzuje się tym, że w dowolnym
miejscu między zgrzeblarką (1) i stołem zbiorczym (9) jest
usytuowany element (4) podający swobodnie nici (6) równole
gle do osi runa (3). Włókniny wytworzone powyższym sposo
bem są przydatne, zwłaszcza do stabilizowania i rekultywacji
różnych konstrukcji ziemnych.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308769
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 93 10 27

6(51) D21G1/02
F16C13/00
92 977364
(32) 921117
(33) US
9310 27 PCT/US93/10257
94 05 26 W094/11573 PCT Gazette nr 12/94
BELOIT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US
Brown Dale A, Roerig Arnold J.
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(54) Mechanizm rolkowy do osiowego ustawiania
położenia płaszcza samoobciążającego waica
o kontrolowanym ugięciu
(57) ujawniono samoobciążający waiec (10) o kontrolowa
nym ugięciu do tworzenia chwytu z kontrolowanym dociskiem
z innym walcem wzdłuż linii chwytowej (N) z wydrążonym pła
szczem (14) walca, obrotowym wokół osi (16) i z wałem (12)
walca przebiegającym poprzez płaszcz i wspierającym promie
niowo płaszcz wzdłuż linii chwytowej z osiowo zwróconymi
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powierzchniami wsporczymi (73, 73', 73", 73'") na wale i z
rolkami toczącymi się po wymienionych powierzchniach, wspar
tymi na obracającym się płaszczu walca, z możliwością zginania
wału walca względem płaszcza walca określającego ich względ
ne położenia osiowe. Jedna rolka (86, 87) jest osiowo unieru
chomiona, a druga rolka (90, 91) jest zamontowana na wahliwym ramieniu (92,93), na które działa tłok i cylinder (95).

(14 zastrzeżeń)

DZIAL E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

A1(21) 302199 (22) 94 02 09 6(51) E01C 3/04
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Kukiełka Jan, Burek Rudolf, Michalski
Mieczysław, Kurpiel Jerzy
(54) Sposób wykonywania pomocniczych
podbudów drogowych
(57) Sposób wykonywania pomocniczych podbudów dro
gowych polega na tym, że analizuje się w sposób ciągły skład
popiołów z węgla kamiennego w elektrociepłowniach i stosow
nie do wyników dodaje się do nich aktywizatory, w sposób
ciągły, najkorzystniej wapno rolnicze w ilościach 10 - 20% wa
gowo, następnie składniki ujednorodnia się, otrzymane spoiwo
pakuje się do szczelnych worków transportowych, rozsypuje na
podłożu gruntowym w warstwie o grubości 10 - 30 cm, którą
zwilża się wodą i miesza na mokro, powtarzając zwilżanie i
mieszanie kilkakrotnie, wyrównuje się warstwę i zagęszcza ją,
najkorzystniej metodą wałowania lub spoiwo rozsypuje się na
przygotowaną warstwę kruszywa, najkorzystniej piasku, w ilości
15 - 25% wagowo w stosunku do ilości kruszywa, przeoruje się
warstwy, miesza na sucho składniki do uzyskania jednorodno
ści, a następnie zwilża wodą, miesza na mokro, wyrównuje
warstwę i zagęszcza, przy czym czynności pielęgnacyjne wyko
nuje się znanymi sposobami.

(86)
(87)
(75)
(54)

940812 PCT/EP94/02692
95 03 09 WO95/06780 PCT Gazette nr 11/95
Otto Werner, Altdorf, DE
Mata umacniająca grunt

(57) W macie do umacniania gruntu wykonanej z elastycz
nego materiału i posiadającej korpus maty (12) w kształcie płyty,
z dużą ilością, uformowanych w jednakowych odstępach od
siebie, występów (30), i z miseczkowatymi zagłębieniami (18)
usytuowanymi na drugiej stronie, również na tej stronie korpusu
maty (12), która zawiera miseczkowate zagłębienia (18), umie
szczone są występy (16a, 16b) posiadające dwie różniące się
wysokości, w odniesieniu do powierzchni korpusu maty tak, że
zawsze na przemian wyższy (16a) występ następuje po niższym
występie (16b).

(15 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 308749 (22) 94 08 12 6(51) E01C13/04
(31)93 9313242
(32)93 09 02 (33) DE
94 9405829
07 04 94
DE

A1(21) 302245 (22) 94 02 14 6(51) E01D 22/00
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Mańko Zbigniew, Kokoszka Zbigniew
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(54) Sposób naprawy mostu stalowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób naprawy mostu
stalowego, zwłaszcza starego mostu nitowanego.
Sposób polega na tym, że po usunięciu podlegającego
wymianie pomostu na podłużnicach (1) mostu stalowego umie
szcza się płytę stalową składającą się z blachy (2) z przymoco
wanymi do niej żeberkami (3) usytuowanymi poprzecznie w
stosunku do podłużnie (1) mostu stalowego oraz rozstawionych
mijająco się z poprzecznicami (4) mostu stalowego, a żeberka
(3) płyty stalowej łączy się z podłużnicami (1) mostu stalowego.
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Przedmiotem wynalazku jest również hydrauliczne roz
widlenie strumieni cieczy zaopatrzone w przegrody (3) dopro
wadzające do rozgałęzienia strumień pomocniczy.

(17 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302224 (22)94 02 10 6(51) E01F13/00
(75) Łakomski Włodzimierz, Kraków; Motyl
Marian, Kraków
(54) Zestaw do znakowania robót drogowych
(57) Zestaw posiada stopy wykonane z arkusza blachy (1)
wygiętej symetrycznie po obydwóch stronach, tworząc w prze
kroju kształt trapezu z co najmniej jednym otworem, w którym
usytuowane są pionowo tulejki (2) zamknięte częściowo od dołu
listwą poziomą (3), ustalającą położenie słupków (4) w pozycji
pionowej. Na słupkach (4) mocowane są tablice ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze oraz znaki informacyjne. Zestaw wyposa
żony jest w elementy do bezpośredniego mocowania na stopie
tablic ostrzegawczych i innych elementów oraz w tulejki redu
kujące otwór tulejki (2) dla mocowania słupków (4) i elementów
o różnym przekroju.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 308758 (22) 93 11 15
6(51) E02B 3/02
(31) 92 4238830
(32) 92 1117
(33) DE
(86) 93 1115 PCT/EP93/03195
(87) 94 05 26 WO94/11580 PCT Gazette nr 12/94
(75) Felder Anton, Kempten, DE
(54) Sposób hydraulicznego rozgałęziania
otwartego przepływu i hydrauliczne
rozgałęzienie kanałów
(57) Sposób hydraulicznego rozgałęzienia otwartego prze
pływu, z co najmniej jednym strumieniem głównym i jednym lub
wieloma przepływami odgałęzionymi polega na doprowadzeniu
dodatkowego, małego strumienia do naroża (4) rozgałęzienia,
celem przeciwdziałania zawirowaniom i martwej strefie tworzo
nej w rozwidleniu przez strumień główny cieczy.

A1(21) 308763 (22) 93 1105
6(51) E02F 3/76
(31) 92 9203368
(32) 921111
(33) SE
(86) 93 11 05 PCT/SE93/00931
(87) 94 05 26 W094/11584 PCT Gazette nr 12/94
(75) Nilsson Lennart, Jokkmokk, SE
(54) Urządzenie do współdziałania z maszynami,
na przykład z ładowarkami kołowymi i tym
podobnymi, w celu kompensacji
oddziaływania nieregularności powierzchni
gruntu
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (12) do współ
działania z maszyną (10), na przykład ładowarką kołową, rów
niarką drogową, maszyną profilującą lub podobną, służące do
kompensacji oddziaływania nierówności powierzchni gruntu,
przy czym urządzenie zawiera ramę (14) ułożoną w kierunku
poruszania się maszyny (10) oraz narzędzie planujące (16).
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Urządzenie (12) zawiera zespół wózkowy (18) zainsta
lowany na przednim końcu ramy (14), równolegle do niej, i który
zawiera dwa koła zwrotne (28); oraz, że poza tym urządzenie
zawiera urządzenie dźwigniowe (22) zainstalowane przegubo
wo między ramą (14) i blokiem pośrednim (20), połączonym z
narzędziem planującym (16).

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 307199 (22)95 0210
6(51) E03B 7/09
(31) 94 4404650
(32) 94 02 14 (33) DE
(71) Eisenwerke Fried. Wiln. Dueker GmbH +
Co., Karlstadt, DE
(72) Hain Winfried, Marschall Klaus
(54) Kształtka lub rura z żeliwa lub stali
(57) Kształtka lub rura z żeliwa lub stali, zwłaszcza do stoso
wania w instalacjach sanitarnych, ma formę kolana lub króćca.
Okazało się niespodziewanie, że występujące zwykle w instala
cjach z takimi kształtkami wypromieniowywanie dźwięków może
zostać zmniejszone, gdy na wewnętrzną ścianę kształtki lub rury
naniesie się gładkie pokrycie z emalii, zawierającej dużą ilość
pęcherzyków. Zawierająca pęcherzyki warstwa emalii ma gru
bość przynajmniej 0,3 mm, korzystnie około 0,5 mm. W warstwie
emalii znajdują się pęcherzyki różnej wielkości, korzystnie do
średnicy około 0,12 mm. Najbardziej korzystnie pęcherzyki są
tak gęsto rozmieszczone, że praktycznie każda prosta leżąca w
poprzek warstwy emalii przechodzi przez przynajmniej trzy pę
cherzyki.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 302206

(22) 94 02 11

5(51) E03C1/01
E03D11/02

(75) Matuszyk Jan, Gorlice
(54) Ekologiczna miska klozetowa z
odprowadzeniem biogazu
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(54) Płyta stropowa prefabrykowana żelbetowa
(57) Płyta stropowa prefabrykowana żelbetowa ma otwory
podłużne o przekroju wieiobocznym, korzystnie prostokątnym
(1), KTÓRE MOGĄ BYĆ FORMOWANE PRZY UŻYCIU KSZTAŁTEK

Podłużne brzegi płyty mają górne półki (3) z wycięciami
(4) i półki dolne (5).
W skrajnych środnikach płyty są otwory (6) usytuowane
blisko wycięć (4) dla przeciągnięcia zbrojenia poprzecznych
żeberek rozdzielczych zapewniających współpracę sąsiednich
płyt

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302218 (22)94 0210
6(51) E04B 9/04
(75) Przybylski Krzysztof, Piekary Śląskie;
Mazurek Zbigniew, Katowice; Mazurek
Adam, Katowice; Trzebuniak Krzysztof,
Piekary Śląskie
(54) Kaseton sufitowy
(57) Wynalazek dotyczy kasetonu sufitowego o kształcie pro
stokątnym, który jest zawieszany lub układany na konstrukcji
nośnej zamocowanej do sufitu. Istota wynalazku polega na tym,
że kaseton ma postać pojemnika na kształt misy, składającego się
z ramy (1) mającej w przekroju poprzecznym postać odwróconej
klamry o różnych długościach pionowych ramion (2,3), z których
dłuższe ramię (2) jest zaopatrzone w stopkę. Drugie ramię (3) jest
krótsze o wysokość stopki (4). Do spodniej powierzchni stopki (4)
jest zamocowana folia (7) z tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

(57) Ekologiczna miska klozetowa ma otwory ssące biogaz.
Przepływ biogazu z obrębu miski odbywa się przy pomocy
przewodu ssącego z filtrem.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 308740

(22) 93 11 09

6(51) E04B 1/76
E04F13/08
(31)92 2197
(32)921109
(33) AT
(86) 93 1109 PCT/AT93/00173
(87) 940526 W094/11586 PCT Gazette nr 12/94
(75) Stracke Markus, Wiedeń, AT; Khevenhüller
Georg, Wiedeń, AT; Goess Peter,
Liebenfels, AT; Stracke Wolfgang,
Liebenfels, AT
(54) Elewacyjne płyty termoizolacyjne

(57) Przedmiotem wynalazku jest elewacyjna płyta termoi
zolacyjna, która jest utworzona przez rozbrobnione odpady
polistyrenowego tworzywa piankowego, powiązane klejem ce
mentowym, przy czym ziarnistość tych odpadów wynosi od 2
do 15 mm, a gęstość surowa płyty termoizolacyjnej - od 0,2 do
0,35 kg/l.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 302185 (22) 94 02 08
6(51) E04B 5/02
(75) Bednarek Jerzy Piotr, Łódź

A1(21) 307143 (22)95 02 07
6(51) E04D 3/35
(31)94 4403365
(32)94 02 08
(33) DE
(71) Storopąck Hans Reichenecker GmbH & Co.,
Weinstadt, DE; RSchwenk Dämmtechnik
GmbH & Co.KG, Landsberg, DE
(72) Rosenberger Walter, Schiffke Peter
(54) Izolacja płyt falistych i sposób umieszczania
izolacji na płytach falistych
(57) Opisano izolację do płyt falistych (3) z przynajmniej
jedną płytą izolującą (9) o profilowaniu, które odpowiada grzbie
tom fal (5) i dolinom fal płyt falistych (3), i z przynajmniej jedną
łatą, przy czym płyta izolująca ma rozciągające się wzdłuż fal
zagłębienie (11) do przyjęcia łaty (5). Łata (6) jest poprzez płytę
falistą (3) skręcona z płaiwią lub podobnym podłożem i przyj
muje elementy mocujące (16) dla płyty Izolującej (9). Na tym
znajdują się warst»/y ochronne i/iub warstwy uszczelniające.
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Zagłębienie (11) jest usytuowane w płycie izolującej (9) tak, że
może przyjąć łatę (6) umieszczoną na grzbiecie fali (5) płyty
falistej (3). Wkręty mocujące falistych płyt azbestowych przed
nakładaniem łat (6) na grzbiet fali (5) usuwa się. Wiatach wierci
się otwory zgodne z otworami w grzbiecie fali. Poprzez płytę
izolującą (9) w łatę (6) wbija się kołki lub podobne elementy
mocujące (16). Równocześnie można w ten sposób mocować
też warstwę ochronną i/łub warstwę uszczelniającą.

(7 zastrzeżeń)
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Al(21) 306447 (22)941221 6(51) E04F11/18
(31) 94 94101879
(32) 94 02 08
(33) EP
(71) Werzalit AG + CO, Oberstenfeld, DE
(72) Munk Edmund, Bernpaintner Peter
(54) Przyrząd do mocowania słupków
balkonowych
(57) Przyrząd jest wyposażony w uchwyt (4) złożony z dwóch
ramion (5,6) o różnej długości połączonych ze sobą pod kątem
rozwartym i wykonanych z prostokątnych profili rurowych, przy
czym dłuższe ramie (5) montowane jest na podciągu (2) równo
legle do jego bocznej powierzchni z możliwością poziomego
przemieszczania, zaś w ramieniu (6) zamocowany jest przesuw
nie wzdłuż jego osi wpust (13) uchwytu słupka.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 308745 (22)93 10 22 6(51) E04D 13/072
(31) 92 4235998
(32) 92 10 24 (33) DE
(86) 9310 22 PCT/DE93/01007
(87) 94 0511 WO94/10407 PCT Gazette nr 11/94
(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE
(72) Hieronimus Franz-Josef, Illmann Wolfgang,
Rosier Norbert
(54) Mocowanie rynny dachowej
(57) Wynalazek dotyczy mocowania (10) rynny dachowej z
podchwytującym rynnę dachową (16) pająkiem mocującym (18),
który jest za pomocą urządzenia zaciskowego połączony z możli
wością przestawiania pionowego i kątowego z zamocowaną na
budynku szyną mocującą (14), przy czym pałąk mocujący (18)
ma odcinek z podłużnym otworem (30) rozciągającym się w
kierunku pionowym. Zaproponowano, że szyna mocująca (14)
jest złożona z płaskownika, którego powierzchnia przebiega
równolegle do osi wzdłużnej rynny dachowej (16), przy czym
zwrócony do pałąka mocującego (18) odcinek końcowy szyny
mocującej (14) jest zagięty pod kątem do pałąka mocującego
(18), a pałąk mocujący (18) ma przekrój poprzeczny w kształcie
zbliżonym do litery T, którego mostkowy odcinek (22) przy
wolnym końcu (24) pałąka mocującego (18) jest wykonany jako
bardziej płaski niż przy końcu (26) od strony budynku, oraz w
mostkowym odcinku (22) przy końcu (26) pałąka mocującego
(18) od strony budynku usytuowany jest podłużny otwór (30).
(5 zastrzeżeń)

A1(21) 306471 (22)94 12 22 6(51) E04F11/18
(31) 94 94101878
(32) 94 02 08
(33) EP
(71) Werzalit AG + Co, Oberstenfeld, DE
(72) Munk Edmund
(54) Balustrada balkonowa
(57) Balustrada balkonowa zamontowana przy płycie balko
nowej monolitycznie zespolonej z konstrukcją budynku, ma
szkielet ramownicy, do której przytwierdza się kształtki okładzi
nowe.
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Ramownica jest oparta na słupkach balkonowych usy
tuowanych i zamocowanych przy krawędzi płyty (6) balkonowej.
Ten rodzaj balustrady może być stosowany w budynkach pod
legających renowacji, ponieważ istniejące płyty balkonowe nie
są w stanie przyjąć obciążenia z uwagi na osłabienie ich kon
strukcji, w wyniku strukturalnych zmian wytrzymałościowych.
Balustrada charakteryzuje się tym, że obciążenia, pochodzące
od elementów konstrukcyjnych takich jak poręcz (13), pas dolny
(14) i słupki przenoszone są na ścianę budynku za pośrednic
twem zamocowanej tam płyty nośnej (15,16).

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 302246

(22)940214

6(51) E04G 3/10
E04H12/28
(71) Przedsiębiorstwo Budowy Pieców
Przemysłowych PIECBUD Spółka z o.o.,
Wrocław
(72) Romatowski Antoni, Kieć Marek, Pisuła
Andrzej, Orski Jan, Baran Marek
(54) Pomost do remontu kominów zbieżnych

(57) Pomost do remontu kominów zbieżnych składa się z
pomostu roboczego w postaci kratownicy kolistej (1) wraz z
układem zmiennych pod względem długości belek promienis
tych (3), pomostu linowego (2) o stałej średnicy, zabudowanego
nad górnym przystankiem (8) dźwigu towarowo • osobowego,
konstrukcją przestrzenną (20) tworzącą pomost na głowicy ko
mina (19), stanowiący podwieszenie dla wszystkich układów
linowych, oraz dźwigu towarowo - osobowego na prowadnicach
linowych (21). Dolny przystanek (9) dźwigu jest zabudowany w
najniższej dostępnej części komina lub na płycie fundamento
wej (10). Konstrukcja wieloboczna (13) służy do podwieszania
przesuwnie belek promienistych (3) wraz z układem hydraulicz
nych siłowników (14) do sterowania mechanizmami zmieniają
cymi średnicę pomostu roboczego.
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A1(21) 307111 (22) 95 02 06 6(51) E05B 27/00
(31) 94 4403728
(32) 94 02 07 (33) DE
94 94120299
21 12 94
EP
(71) Aug.Winkhaus GmbH & Co.KG, Telgte, DE
(72) Greiser Siegbert
(54) Układ bębenek zamykający - klucz, dowód
upoważniający oraz układ identyfikacyjny
(57) Układ bębenek zamykający - klucz jest zabezpieczony
przed niepowołanym odryglowaniem za pomocą elektrome
chanicznego urządzenia blokującego (62), sterowanego za po
mocą urządzenia sterującego. Bębenek zamykający (24) zawiera
obracalną wkładkę bębenkową (36) z kanałem wtykowym dla
klucza (2'), mającego odczytywane maszynowo dane, świadczą
ce o jego uprawnieniu. Bębenek zamykający (24) posiada co
najmniej częściowo osadzone w obudowie (26) urządzenie odczy
tujące dane (94), połączone z urządzeniem sterującym, do wykry
wania i przenoszenia danych z klucza do urządzenia sterującego,
które bada zgodność danych i przy ustaleniu zgodności danych,
zwalnia urządzenie blokujące (62) do odryglowania zamka.
Odczytywane maszynowo dane z klucza (2') są zreali
zowane za pomocą optycznie odczytywanego wzoru znakowe
go, a urządzenie odczytujące dane oświetla wzór znakowy w
obudowie (26), wykrywa optycznie przez światłowód (114) i
przenosi jako sygnał świetlny do urządzenia sterującego, które
przerabia cyfrowo sygnał świetlny na elektryczny sygnał.

(37 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 302271 (22)94 0216 6(51) E05B 27/04
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa
METALPLAST-CZĘSTOCHOWA,
Częstochowa
(72) Kostecki Zenon, Mączka Jerzy, Ptaszek
Krzysztof
(54) Wkładka bębenkowa do zamka
(57) Przedmiotem wynalazku jest wkładka bębenkowa sto
sowana w zamkach drzwiowych, meblowych, okiennych a także
samochodowych.
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Wkładka posiada układy: pionowy magnetyczny (1)
umieszczony w górnej części wkładki i mechaniczny (2). W
kluczu (3) z jednej jego strony znajdują się wycięcia (4) współ
pracujące z wałeczkami (5) a z drugiej magnesy trwałe (6)
umieszczone na grani (7) klucza (3).
Układ magnetyczny (8) zbudowany jest z pionowo usy
tuowanych magnesów (9) umieszczonych w jednostronnie za
mkniętych od strony gniazd (10) wykonanych w bębenku (11)
tulejkach (12).

Nr 17 (565) 1995

również koło zębate robocze (7), przy czym koło zębate modu
łowe pośrednie (5) jest nieruchów© względem koła zębatego
roboczego (7) a oś (6) osadzona jest w obsadzie (9).

(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 302226 (22) 94 0210 6(51) E21C 25/52
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Chlęch Józef Roman, Biliński Alfred,
Trojnar Andrzej, Duch Andrzej, Mróz
Stanisław, Spyra Ludwik, Jarczyk Marek,
Czech Stefan, Rozmus Zbigniew, Hamerlik
Stanisław
(54) Sposób urabiania węgla zwiększający wychód
grubych sortymentów
(57) Sposób polega na wybieraniu ściany zabiorami o sze
rokości mniejszej lub co najwyżej równej głębokości naturalnie
lub wymuszenie zdezintegrowanej warstwy węgla w czole ścia
ny. Zabiory wykonuje się walcowymi organami urabiającymi
kombajnu górniczego, których szerokość jest dostosowana do
wspomnianej szerokości zabioru, a średnica jest co najmniej
czterokrotnie większa, przy czym stosuje się prędkość kombaj
nu, przy której na jeden obrót organu urabiającego jego postęp
wzdłuż ściany wynosi nie mniej niż 1/2 czynnej długości noży
tego organu.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 302227 (22) 94 02 11 6(51) E21C 25/52
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Chlęch Józef Roman, Trojnar Andrzej,
Biliński Alfred, Duch Andrzej, Mróz
Stanisław, Jarczyk Marek, Hamerlik
Stanisław, Rozmus Zbigniew
(54) Sposób urabiania ściany węglowej
dwuramionowym kombajnem górniczym
(57) Sposób polega na urabianiu każdego zabioru w kierun
ku zgodnym z kierunkiem odstawy urobku oraz kształtowaniu
czoła ściany i przenośnika tak, aby w każdym kierunku posuwu
kombajnu przy pozycji przenośnika z przegięciem łukowym
czoło ściany było prostoliniowe, natomiast przy prostoliniowym
ułożeniu przenośnika czoło ściany było przegięte łukowo o szero
kość zabioru kombajnu, dla jego zawrębiania w miejscu odległym
o około dwie długości kombajnu od zwrotni przenośnika

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 302296 (22) 94 02 18 6(51) E21C 29/00
(71) Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR - S.A,
Katowice
(72) Pietrzyk Kazimierz, Frysz Wojciech,
Machnik Jarosław, Błażewicz Andrzej,
Wowro Konrad
(54) Zespół przenoszenia napędu, zwłaszcza
kombajnu górniczego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół przenoszenia na
pędu, zwłaszcza kombajnu górniczego wyposażony w wał na
pędowy (2), na którym osadzone jest koło zębate modułowe
pośrednie (1), które współpracuje z kołem zębatym modułowym
pośrednim (5) osadzonym na osi (6), na której osadzone jest

A1(21) 302295 (22) 94 02 18 6(51) E21C 31/02
(71) Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR - S.A,
Katowice
(72) Srokosz Zygmunt, Parysiewicz Witold, Klag
Tomasz, Matuszyk Jan, Knyć Józef,
Błażewicz Andrzej, Pawlus Andrzej, Styrski
Bogusław, Wowro Konrad
(54) Kombajn górniczy ścianowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest górniczy kombajn ściano
wy do urabiania węgla z pokładów o cienkiej warstwie zalega
nia. Ramię (3) kombajnu górniczego połączone jest z przegu
bem (2) poprzez wkładkę pośrednią (4). Wkładka pośrednia (4)
posiada korzystnie kształt zbliżony do podwójnego ceownika,
jest wyposażona w uszy (5) łączące ją z przegubem (2) oraz w
uszy (6) łączące ją z ramieniem (3), przy czym uszy (6) są
przesunięte w stosunku do przegubu (2) w kierunku urabianej
ściany. Na krawędziach wkładki pośredniej (4) znajdują się płyty
oporowe (7) usytuowane prostopadle do osi wkładki pośredniej
(4), które dolegają z dwu stron do płaszczyzny kadłuba (1).

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 302179 (22)94 02 09 6(51) E21C 41/16
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
POLSKA MIEDŹ S.A Oddział Zakłady
Górnicze R U DNA, Polkowice
(72) Sonenberg Michał, Kranc Eugeniusz,
Adamczyk Andrzej. Wisłowskj Stanisław,
Tomanik Ryszard, Switoń Adam, Zimocha
Ryszard, Łyczko Zbigniew, Tomczak
Wiesław, Maciejewski Kazimierz, Jędrzejec
Michał, Serafin Władysław, Wais Andrzej
(54) Sposób udostępniania i eksploatacji złóż
nachylonych
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zabudowanej w caliźnie górotworu otaczającego tamę. Poza
tym do ustalania położenia drzwi tamy w pozycji otwartej lub
zamkniętej tama ma urządzenie blokujące (4) sterowane ręcznie
lub automatycznie za pomocą środka transportowego.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób udostępniania i eksploatacji złóż nachylonych,
mający zastosowanie, zwłaszcza przy eksploatacji złóż rud mie
dzi o nachyleniu od 8° do 50° i miąższości do 8 m polega na tym,
że wszystkie wyrobiska przygotowawcze i eksploatacyjne pro
wadzi się w złożu pod kątem ostrym do kierunku rozciągłości
złoża tak, aby uzyskać pożądany kąt nachylenia tych wyrobisk.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 307537 (22) 95 03 03 6(51) E21D 23/06
(71) Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
TAGOR, Tarnowskie Góry
(72) Gerlich Jacek, Domański Piotr, Lis
Zbigniew, Pełka Hubert, Trembaczewski
Henryk
(54) Obudowa górnicza zmechanizowana
(57) Zmechanizowana obudowa górnicza jest przeznaczona
do podtrzymywania stropu w kopalnianych wyrobiskach ścia
nowych i mechanizacji prac związanych z urabianiem i odstawą
urobku. Obudowa jest wyposażona w osłony boczne (8) stro
pnicy wychylno-wysuwnej (4) obrotowo połączone w przegu
bach (9) z osłonami bocznymi (6) stropnicy zasadniczej (3). Ola
niezawodnego realizowania ruchu posuwisto-zwrotnego osłon
bocznych (8) stropnicy wychylno-wysuwnej (4) krawędzie (10)
tych osłon bocznych (8) są umiejscowione w przestrzeni utwo
rzonej przez listwę prowadzącą (14).

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 302173 (22) 94 02 07 6(51) E21F11/00
(71) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A Kopalnia
Węgla Kamiennego PNIÓWEK, Pawłowice
(72) Mikołajczyk Mieczysław, Kiwic Jan, Karwot
Bogusław, Szczęsny Stanisław
(54) Górnicza przenośna komora wymiany
aparatów ucieczkowych
(57) Górnicza przenośna komora wymiany aparatów uciecz
kowych składa się z prostopadłościennych segmentów blasza
nych (1, 2 i 3) połączonych między sobą rozłącznie, przy czym
na stykach są uszczelnione co najmniej uszczelkami (4), pod
czas gdy przewód sprężonego powietrza za zaworem (8) przecho
dzi w perforowaną rurę (9) usytuowaną najkorzystniej wzdłuż
wszystkich segmentów blaszanych (1, 2 i 3) w osi rury (10) o
większej średnicy zawieszonej na wspornikach (11), mającej od
góry podłużne otwory (12), przy czym na przeciwległych wewnę
trznych ścianach segmentów blaszanych (1,2 i 3) zainstalowane
są wieszaki (14) albo półki na sprawne aparaty ucieczkowe a
każdy segment blaszany (1,2 i 3) od góry zaopatrzony jestw zawór
upustowy (16).
Rozwiązanie technologiczne według wynalazku prze
znaczone jest do prowadzenia eksploatacji w rejonach, gdzie
czas wycofania załogi jest dłuższy od czasu działania indywidu
alnych środków ochrony dróg oddechowych.

(Szastrzeżeń)

A1(21) 302252 (22) 94 02 15
6(51) E21F1/14
(75) Kostorz Norbert, Ruda Śląska; Skowron
Henryk, Chorzów
(54) Górnicza, wentylacyjna tama obrotowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest górnicza tama wentylacyj
na obrotowa, przeznaczona do regulacji powietrza w podzie
mnych wyrobiskach korytarzowych, w których odbywa się trans
port ludzi, materiałów i urządzeń, istotą tej tamy jest zastosowanie
drzwi, które w poziomym przekroju poprzecznym mają w przybli
żeniu kształt litery S. Drzwi (2) tamy w środku mają zamocowaną
trwale oś (7) osadzoną za pomocą łożysk w ramie stalowej (1)
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A1(21) 302225 (22) 94 02 10 6(51) E21F17/18
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Kornowski Jerzy, Trombik Mirosław
(54) Sposób oceny zagrożenia tąpaniami w
wyrobiskach górniczych
(57) Sposób polega na wymuszaniu aktywności sejsmoakustycznej poprzez odpalanie ładunku materiału wybuchowego w
górotworze oraz na pomiarze sumarycznej energii impulsów sejs-
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moakustycznych w krótkim, korzystnie dwuminutowym prze
dziale czasu tuż po przyłożeniu znormalizowanego, zawsze
jednakowego w danym wyrobisku górniczym wymuszenia. Sto
pień zagrożenia tąpaniami wyznacza się jako stosunek pomie
rzonej energii do energi krytycznej, którą stanowi największa z
dotychczas zmierzonych sumarycznych energii impulsów sejsmoakustycznych w rejonie tego wyrobiska i/lub równoważnym
rejonie wyrobisk sąsiednich kopalń.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 302205 (22) 94 02 09
6(51) F01K 7/42
(75) Główczyk Mirosław, Swarzędz
(54) Sposób realizacji regeneracyjnego
podgrzewu wody zasilającej parownik w
obiegu cieplnym turbiny parowej
(57) W zakresie niższych temperatur podgrzania całkowite
go strumienia wody zasilającej dokonuje się w podgrzewaczach
regeneracyjnych skraplających parę. Przy wyższych temperatu
rach dokonuje się co najmniej raz podziału strumienia wody na
strumień podgrzewany, następnie w podgrzewaczach skrapla
jących parę oraz na strumień podgrzewany, następnie w przeciwprądowym wymienniku ciepła strumieniem pary przegrza
nej. Wielkość tego strumienia wody dobiera się tak w stosunku
do strumienia pary zasilającego wymiennik, by ogrzewanie
przebiegało z możliwie małą zmianą różnicy temperatur między
wodą i parą w funkcji zmian temperatury wody. Para z wylotu
wymiennika ciepła służy następnie do zasilenia co najmniej
jednego podgrzewacza skraplającego parę przy ciśnieniu rów
nym lub niższym lub wyższym od ciśnienia przy z wylotu wy
miennika lub do zasilenia części niskoprężnej turbiny.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 302239 (22) 94 02 15
6(51) FOIN 3/04
(75) Trzaskowski Tomasz, Warszawa
(54) Urządzenie do płukania spalin silników
spalinowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania spalin
silników spalinowych stosowanych, zwłaszcza do napędu po
jazdów samochodowych.

Dysza (3) na przewodzie wydechowym (1) silnika roz
pyla do wnętrza przewodu (6) płyn (4) wtłaczany pompą. Prze
wód (6) prowadzi do tłumika częściowo wypełnionego płynem
(4), w którym pływa częściowo zanurzony pływak (9). Pływak (9)
ma komory bez dna z przegrodami i kolcami. Spaliny przedosta
ją się do komór giętkim przewodem (8). Ciężar pływaka (9) jest
tak dobrany, że maksymalne ciśnienie spalin nie spowoduje
całkowitego jego wynurzenia. W górnej części tłumika jest siatka
miedziana (12) i wylot spalin (13) zakończony rurą wydechową.
Tłumik połączony jest ze zbiornikami zanieczyszczeń wykona
nych z polietylenu i mających dla samochodów osobowych
kształt zderzaków. Płynem wtryskiwanym (4) jest ciecz niezama
rzająca i absorbująca ze spalin zanieczyszczenia i parę wodną.
(8 zastrzeżeń)

A1(21) 302186 (22)94 02 08 6(51) F02B 53/08
(75) Dudziak Zbigniew, Żmigród
(54) Silnik spalinowy
(57) Silnik spalinowy posiada, połączoną wspólnym wałem
(10), budowę dwusekcyjną, z których jedną stanowi sprężarka
mieszanki paliwowej, a drugą właściwy zespół roboczy. Umie
szczony w osi cylindra sprężarki (6) oraz cylindra zespołu robo
czego (7) wał (10) wyposażony jest odpowiednio w usytuowane
na nim mimośrodowo w zróżnicowanym położeniu kątowym
cylindryczne tłoki wirujące (13,14).
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Zarówno cylinder sprężarki (6) pomiędzy dyszą wyloto
wą sprężonej mieszanki paliwowej (16) i jej dyszą wlotową jak i
cylinder zespołu roboczego (7) między dyszą wylotową spalin i
ich dyszą wlotową (25), wyposażone są odpowiednio w doci
skane sprężynami do obwodów właściwych tłoków (13) względ
nie (14), rozdzielające ich komory uchylne przepustnice. Usy
tuowany w cylindrze właściwego zespołu roboczego (7) tiok
wirujący (14) posiada na swoim obwodzie jednomiejscowo wy
konane kątowo wybrania (32).

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 302214 (22)94 02 09
6(51) F03B 1/00
(75) Michalczyk Edward, Sosnowiec
(54) Turbina cylindryczna
(57) Turbina cylindryczna mająca cylindry, w których zawar
te jest medium w postaci wody oraz medium w postaci balastu
gazowego np. Nł-b, CO2 lub w postaci sprężonego powietrza,
mająca układ przepływu medium z cylindra górnego do dolne
go oraz układ przepływu balastu gazowego wywierającego
pneumatycznie presję na H2O, co powoduje wzrost energii
kinetycznej cieczy poruszającej wirnik natryskowy Peltona, nad
to mająca cylindry, których ściany wzmocnione są pierścienia
mi, co ułatwia proces chłodzenia, charakteryzuje się tym, że ma
trzy cylindry nieruchome (1a, 1b), kulistą komorę wirnika (4a),
w której znajdują się trzy dysze regulowania zaworami-iglicami,
zaś wirnik Peltona (4) jest zasilany w trzech punktach jednocześ
nie, przy czym woda przepływa z komory wirnika (4a) do cylin
dra dolnego (1 a) otworem (9) okresowo zamykanym zaworem.
W dolnej części cylindra jest zbiornik wody (7), zaś w górnej
medium w postaci balastu gazowego (7a), w następstwie czego
ciecz (7) znajduje się pod ciśnieniem balastu, zaś transport i
obieg wody (7) w tym część balastu gazowego rozpuszczonego
w wodzie - dokonuje się pneumatycznie i grawitacyjnie, gdyż
przez przewód tłoczny (5) balast gazowy (7a) naciska na powie
rzchnię zwierciadła wody (7) i przemieszcza ją do górnych
cylindrów (1 a, 1 b) oraz bezpośrednio do dyszy, zaś przez dysze
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wpada na czasze wirnika Peltona, którego wał (3) obraca koło,
zaś woda grawitacyjnie opuszcza komorę wirnika (4a) przez
otwór przepływowy (9) gromadząc się w cylindrze dolnym i
wypychając automatycznie z pomocą balastu wodę (7) ze zbior
nika przewodem tiocznym (5) do dysz, co stanowi zamknięcie
obiegu. Komora balastu (7a) połączona jest przewodem z zawo
rami ze sprężarką gazu. Cylinder dolny chłodzony jest płaszczo
wo, cylindry górne (1 a, 1 b) chłodzone są dmuchawą.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 308761 (22)92 10 30
6(51) F04B 1/22
(86) 9210 30 PCT/IT92/00134
(87) 94 0511 WO94/10442 PCT Gazette nr 11/94
(75) Pecorari Feiice, Campogalliano, IT
(54) Objętościowa maszyna płynowa, wyposażona
w tłoki bez prętów łączących
(57) Objętościowa maszyna do płynów, endotermiczna lub
nie, ma wykładziny o zarysie nieliniowym lub zakrzywionym,
które są obrabiane skrawaniem lub nie, w obrotowym bloku
wykładzinowym (7) na osi, która może być zgodna lub przecho
dząca przez oś wału (1), z boku jego środkowej krzywizny, przy
czym tłoki (5) obracają się wraz z wykładzinami, jednakże na
nachylonej osi zgodnej z osią obrotu wykładzin lub przechodzą
cej przez ten sam środek bez nakładania się elementów wyko
nujących ruch naprzemienny.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 302187 (22)94 0208 6(51) F04B 49/00
(75) Wowk Józef, Leszno
(54) Sposób i układ sterowania zespołu
pompowego
(57) Wynalazek umożliwia podnoszenie ciśnienia wody po
dawanej do sieci wodociągowej wraz ze wzrostem wydajności
dla pokonania rosnących strat hydraulicznych.
Sposób sterowania zespołu pompowego złożonego z
dwóch pomp o różnych wydajnościach charakteryzuje się tym, że
przy rosnącym zapotrzebowaniu sieci wprowadza się ponownie
do pracy pompę o mniejszej wydajności. Dodatkowy przekaźnik
ciśnieniowy (Pc3) steruje pracą tej pompy w wyższym zakresie »
ciśnień potrzebnym przy zwiększonym zapotrzebowaniu, przy
czym dodatkowy przekaźnik ciśnieniowy (Pc3) włącza się do
sterowania po załączeniu przekaźnika ciśnieniowego (Pc2) steru
jącego pracą pompy o większej wydajności. Układ sterowania
zespołu pompowego zawiera dodatkowy przekaźnik ciśnienio
wy (Pc3) do sterowania pracą pompy o mniejszej wydajności
umieszczony pomiędzy obwodami elektrycznymi: przekaźnika
ciśnieniowego (Pd) przynależnego do pompy o mniejszej wy
dajności i przekaźnika ciśnieniowego (Pc2) przynależnego do
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pompy o większej wydajności. Dodatkowy przekaźnik ciśnienio
wy (Pc3) jest połączony z pompą o mniejszej wydajności przez
przekaźnik ciśnieniowy (Pc2) pompy o większej wydajności.

(2 zastrzeżenia)
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Tak więc ścianka (6) poruszana jest ruchem posuwistozwrotnym przez rosnące i malejące ciśnienie cieczy zgodnie z
otwieraniem się i zamykaniem zaworu (16).

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 302248 (22)94 0214 6(51) F16B 12/26
(75) Bryzik Grzegorz, Dąbrowa Górnicza
(54) Węzeł konstrukcyjny

A1(21) 308546 (22)931022
6(51) R)4F 7/02
(31)92 5509
(32)9210 27 (33) AU
(86) 93 10 22 PCT/AU93/00547
(87) 94 05 11 WO94/10452 PCTGazette nr 11/94
(71) GLOCKEMANNPECKENGINEERING
PTY LTD, West Ryde, AU
(72) Glockemann Ralph
(54) Silnik tłokowy
(57) Silnik (1) napędza tłokowy układ (13,14,15) do pompo
wania wody z wlotu (26) do wylotu (27) na wyższy poziom. Silnik
(1) składa się z pustej obudowy (2) posiadającej wlotowy otwór
(3) i wylotowy otwór (4) między którymi przepływa ciecz, przy
czym obudowa (2) co najmniej częściowo obejmuje komorę (7),
przez którą przepływa ciecz z wlotowego otworu (3) do wyloto
wego otworu (4). W obudowie (2) zainstalowana jest ruchoma
ścianka (6), która częściowo wyznacza komorę (7). Zawór (16)
zainstalowany jest dla otwierania i zamykania wylotu (4) tak, że
z chwilą jego zamknięcia, prędkość cieczy w komorze (7) ulega
gwałtownemu zmniejszeniu co powoduje powstanie ciśnienia w
kon.orze i przemieszczenie ścianki (6) tak, że objętość komory
(7) ulega zwiększeniu. Po początkowym wzroście ciśnienia wo
da uspokaja się i ciśnienie maleje do tego stopnia, że sprężyna
(19) otwiera zawór (16), a sprężyna (10) cofa ściankę (6) do
położenia, w którym objętość komory (7) jest mniejsza.

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uni
wersalnego połączenia elementów konstrukcyjnych szkieleto
wych, zwłaszcza elementów dekoracyjnych, zabawek, mebli
wielofunkcyjnych. Węzeł konstrukcyjny ma łącznik (1) w postaci
wielościanu, w którym jest wykonane co najmniej jedno podatne
gniazdo (2) samozaciskowe. Gniazdo posiada kształt znanych
brył geometrycznych, korzystnie ostrosłupa ściętego. W gnieździe
osadzony jest trzpień (6) tężnika (5) łączącego węzły konstrukcyj
ne. Pomiędzy gniazdami wykonany jest rowek upodatniąjący, w
którym umieszczony jest element (7) stabilizujący, zabezpiecza
jący tężnik przed rozłączeniem z łącznikiem.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308744 (22)93 11 03 6(51) F16B 37/04
(31) 92 9203294
(32) 92 11 04
(33) SE
(86) 93 11 03 PCT/SE93/00918
(87) 94 05 11 WO94/10466 PCTGazettenr 11/94
(71) Chudoba Josef, Johanneshov, SE
(72) Kaufeldt Sven-Reik, Chudoba Josef
(54) Urządzenie z nakrętką sprężynową
(57) Urządzenie zawierające nakrętkę ze sprężyną oporową
(1) składa się z zasadniczo prostokątnego korpusu nakrętki z
układem sprężyn (5) dopasowanym do jednej z jego głównych
powierzchni. Nakrętkę (1) można zamontować w pustej we
wnątrz szynie ze szczeliną wsuwając nakrętkę do szczeliny
szyny w kierunku jej płaszczyzny. Sprężyna dociska nakrętkę
do podpór szyny (64) tworzących szczelinę szyny, tak że siła
tarcia utrzymuje nakrętkę w szynie w wybranym położeniu na
szynie. Punkt obrotu, wokół którego obraca się dłuższa krawędź
kryzy (4) nakrętki po wprowadzeniu nakrętki do szyny określa
wnętrze szyny (60), przy czym najodpowiedniejszy jest obszar
narożnika wewnętrznego między ścianką szyny (62) a kryzą
(64). Długość nakrętki mierzona między krawędziami dłuższych
kryz jest w zasadzie równa odległości punktu obrotu od krawę
dzi (SP) kryzy szyny (64) lub nieco mniejsza. Układ sprężyn (5)
zawiera sprężyny (51, 52), które są ściskane w trakcie obrotu
nakrętki w szynie (60), a są zwalniane po zamontowaniu nakrętki
w szynie, narzucając nakrętce położenie środkowe względem
szczeliny.
(12 zastrzeżeń)
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na z całą dokładnością współzależność pomiędzy oznakowa
niami (15, 17).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 307495

(22)95 02 28

6(51) F16K 1/22

(71) Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury
Przemysłowej CHEMAR S.A, Kielce
(72) Buk Jacek, Wojnowski Leszek, Migalski
Franciszek
(54) Przepustnica zaporowa
(57) Przepustnica posiada uszczelkę (3) składającą się z
krążków uszczelniających (4) poprzegradzanych przekładkami
(5) stalowymi, która jest dociskana pierścieniem (6) za pomocą
śrub.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 308534
(31)92

967227

(22) 92 12 09

6(5Í) F16K 37/00

(32)9210 27

(33) US

(86) 92 12 09 PCT/US92/10727
(87) 94 05 11 WO94/10489 PCT Gazette nr 11/94
(71) KEYSTONE INTERNATIONAL
HOLDINGS CORP., Houston, US
(72) KalixDavidA.
(54) Sposób i urządzenie do nadzorowania
działania układu sterowania recyrkulacji

A1(21) 307045

(22)95 02 02

(31) 94 9404344

6(51) F16K1/52

(32)94 02 07

(33) DE

(71) Gampper GmbH, Alsenz, DE
(72) Gampper Otto
(54) Zawór termostatyczny z nastawianiem
wstępnym przepływu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór termostatyczny dla
instalacji centralnego ogrzewania zasilanego wodą, w którym
maksymalny przepływ czynnika grzejnego poprzez grzejnik
można nastawiać szybko i pewnie za pomocą wykonanej jako
jednoczęściowa, tulei nastawnej (11) i w razie potrzeby można
skontrolować takie nastawienie jednym spojrzeniem.
Wewnętrzny koniec (16) tulei (11) wchodzi we wgłębie
nie (5), stanowiące rozszerzenie otworu (4) przepływu czynnika
grzejnego. Skok gwintu (13), za pośrednictwem którego nasta
wia się wstępnie tuleję nastawną (11) w kierunku poosiowym
bezpośrednio w korpusie (0) zaworu, odpowiada przesuwowi
nastawnemu tulei. Na zewnętrznym końcu (14) tulei (11) i na
korpusie (0) zaworu umieszczone są odpowiadające sobie oz
nakowania (15, 17) naniesione podobnie jak oznaczenia na
cyferblacie zegara. Ponadto przewidziana jest również nakrętka
zderzakowa (19), ograniczająca wielkość przesuwu nastawiania
wstępnego. Ponieważ osiowe i promieniowe położenie zwojów
gwintu (13) tak w tulei (11) jak i w korpusie (0) zaworu jest
ustawione z powtarzalną dokładnością i jest stałe w odniesieniu
do końcowych położeń tulei (11) i do oznakowania (17), to
dowolne tuleje (11) i dowolne korpusy (0) zaworów mogą być
stosowane we wzajemnej kombinacji, przy czym jest zachowa-

(57) Opisano sposób i urządzenie do nadzorowania i anali
zowania działania układu sterowania recyrkulacji. Ciśnienie cie
czy przechodzącej przez układ sterowania jest mierzone bezpo
średnio przez przetworniki (30, 32) ciśnienia i różnicy ciśnień
przy głównym wlocie (32), głównym wylocie (33) i wewnątrz
zespołu regulacji układu sterowania. Kiedy środki regulacji prze
pływu cieczy do wylotu recyrkulacyjnego stanowi tłok (26) w
komorze tłokowej, ciśnienie cieczy wewnątrz zespołu regulacji
jest mierzone w komorze tłokowej. Dane ciśnienia są analizowa
ne w celu określenia działania zaworu.

(26 zastrzeżeń)
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A1(21) 302180 (22) 94 02 09 6(51) F16L 21/02
(75) Wędzik Jerzy, Ostrów Mazowiecka
(54) Połączenie rurowe
(57) Połączenie umożliwia szczelne i obrotowe złączenie
dwóch rur przy pomocy elastycznego pierścienia uszczelniają
cego oraz zapobiega wzajemnemu przesuwowi osiowemu rur.
W kielichu rury (1) posiadającym rowek wewnętrzny (2)
znajduje się rura wewnętrzna (3) posiadająca rowek zew
nętrzny (4) i stożkowe zakończenie (5). Pierścień uszczel
niający (6) jest umieszczony pomiędzy dwoma rurami w
rowkach wykonanych na obwodzie obu rur, do których
szczelnie przylega dzięki odkształceniu sprężystemu pier
ścienia powstałemu podczas montażu.

(2 zastrzeżenia)
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do złącza żebra są przesuwane względem siebie tak, że żebra
jednej powierzchni uszczelki wchodzą do przestrzeni pomiędzy
żebrami drugiej powierzchni uszczelki.

(4 zastrzeżenia)
A1 (21) 302171 (22) 94 02 07 6(51) F28D 1/047
(75) Jujeczka Kazimierz, Tarnowo Podgórne
(54) Grzejnik, zwłaszcza centralnego ogrzewania
(57) Grzejnik, zwłaszcza centralnego ogrzewania zawiera
zamknięty układ rur zaopatrzony we wlot i wylot medium grzew
czego oraz osadzone na rurach żebra blaszane. Układ stanowią
rury pionowe (1,2) i rury poziome połączone ze sobą w ten
sposób, że górny koniec rury pionowej (2) znajdującej się po
przeciwległej stronie wlotu i wylotu połączony jest z najwyżej
położoną rurą poziomą (3) zakończoną z drugiego końca wlo
tem, a dolny koniec z najniżej położoną rurą poziomą (4) zakoń
czoną z drugiego końca wylotem. Grzejnik charakteryzuje się
tym, że najwyżej położona rura pozioma (3) połączona jest z
przelotową rurą pionową (1) znajdującą się po stronie wlotu i
wylotu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 308746

(22) 93 11 05

6(51) F16L 21/03
E03F3/04
(31)92 4237645
(32)921107
(33) DE
(86) 93 11 05 PCT/DE93/01076
(87) 94 05 26 W094/11666 PCT Gazette nr 12/94
(71) M.O.L.GUMMIVERARBEITUNG
GMBH, Vechta, DE
(72) Meyer Siegfried
(54) Wtykowe złącze rurowe

(57) Zaproponowano wtykowe złącze rurowe, w szczególno
ści do rur betonowych, które zawiera uszczelkę osadzoną trwale
w złączu. Uszczelka zawiera jedną tylko biegnącą dokoła pustą
przestrzeń, która ciągnie się w zasadzie na całej długości usz
czelki, przy czym uszczelka ma w pustej przestrzeni (8) w
kierunku obwodowym rury z obu stron biegnące ku osi tej pustej
przestrzeni żebra (9,10), które w kierunku osiowym rur mają taki
odstęp wzajemny, iż przy wstawianiu zaostrzonego końca rury

A1(21) 302229 (22) 94 02 11
6(51) F41H 1/02
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX
S.A., Kańczuga
(72) Potoniec Jan, Juszczak Jan Maciej,
Zagrodnik Gerard
(54) Pancerz wielowarstwowy
(57) Pancerz ma zastosowanie, zwłaszcza do produkcji od
zieży kuloodpornej. Pancerz posiada płytę pancerną (1), do
której przylega warstwa wychwytująca (3), wykonana z wielo
warstwowej tkaniny, na którą nałożona jest warstwa amortyzują
ca (5) z elastomeru. Do warstwy amortyzującej przylega warstwa
zabezpieczająca (6), która wykonana jest z wielowarstwowej
tkaniny. Wszystkie warstwy pancerza, wraz z płytą pancerną są
ze sobą zespolone.

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 308552 (22)93 09 27
6(51) F42B 7/08
(31) 92 967319
(32)9210 28
(33) US
(86) 93 09 27 PCT/US93/09176
(87) 94 0511 WO94/10526 PCTGazette nr 11/94
(71) OLIN CORPORATION, Cheshire, US
(72) Gardner Robert J.
(54) Wodoodporna przybitka naboju śrutowego
(57) Wodoodporny nabój śrutowy (10) ma wewnętrzne usz
czelnienie dla wilgoci, aby uniemożliwić dostawanie się wilgoci
do ładunku miotającego (26). Uszczelnieniem tym jest przynaj
mniej jedna giętka, zwężająca się warga na plastikowej przy
bitce (12), która jest dociskana do wewnętrznej powierzchni
łuski naboju śrutowego nad ładunkiem prochowym. Korzyst
nym przykładem realizacji jest dwuczęściowa przybitka posia
dająca część (22) będąca miską śrutową i część przybitkową
(24). Część przybitkową (24) ma środkową część tarczową i
rurowe obrzeże kończące się parą przeciwległych giętkich
warg, które zapewniają podwójne uszczelnienie dla wilgoci.

(13 zastrzeżeń)

DZIAŁG

FIZYKA
A1(21) 302200 (22) 94 02 09 6(51) G01F 23/14
(75) Janik Kazimierz, Alwernia; Olejniczak
Roman, Chrzanów; Rusak Krzysztof,
Chrzanów; Heinrich Wiktor, Kraków; Janik
Ireneusz, Gliwice
(54) Czujnik poziomu napełnienia zbiorników
(57) Czujnik poziomu napełnienia zbiorników, przeznaczo
ny zwłaszcza do zbiorników zamkniętych, napełnianych mate
riałami sypkimi lub cieczą o podwyższonej temperaturze, ma
przelotową rurkę (1) zasilaną sprężonym medium gazowym

zaopatrzoną w sygnalizator ciśnienia (5) i zakończoną końców
ką wypływową (4), przy czym sygnalizator ciśnienia (5) ma człon
wykonawczy (8). Końcówka wypływowa (4) stanowi przedłuże
nie przelotowej rurki (1) i jest zakończona ukośnym ścięciem
(12), lub ma wskaźnikowy odcinek (13) skierowany w dół zbior
nika i tworzy z przelotową rurką (1 ) kąt korzystnie 90°. Końcówka
wypływowa (4) zakończona wskaźnikowym odcinkiem (13) mo
że mieć prowadnicę zaopatrzoną w pływak uszczelniający. Syg
nalizator ciśnienia (5) stanowi siłownik pneumatyczny (7) zaopa
trzony w człon wykonawczy (8), lub miernik ciśnienia zaopatrzony
w przełączniki sygnalizacyjne.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 302191 (22)94 02 09 6(51) G01H 11/06
(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Bytnar Andrzej, Grabowski Andrzej,
Mściwojewski Edward, Sobczak Bogdan
(54) Sposób ciągłej kontroli sygnałów wibracji
stojana turbogeneratora dużej mocy
(57) Sposób ciągłej kontroli sygnałów wibracji stojana tur
bogeneratora dużej mocy odznacza się tym, że w przetworni
kach pomiarowych przyspieszeń wibracji (2) stojana turboge
neratora wytwarzane są analogowe sygnały elektryczne (ai - ar,)
proporcjonalne do wartości tych przyspieszeń a w przetworni
kach (3) napięcia (U), mocy czynnej (P), mocy biernej (Q)
turbogeneratora (1) wytwarza się analogowe sygnały elektrycz
ne o wartościach proporcjonalnych do mocy czynnej (P), mocy
biernej (Q) i napięcia (U) po czym sygnały (ai - an) wprowadza
się poprzez kartę wejść i wyjść analogowych (4) do komputera
(6), na którego monitorze ekranowym (7) wyświetla się w ukła- »
dzie współrzędnych moc bierna, moc czynna, zaprogramowa
ny, fabryczny wykres dopuszczalnych długotrwałych obciążeń
turbogeneratora (1), poza tym w komputerze (6) cyklicznie, z
sygnałów elektrycznych proporcjonalnych do przyspieszeń wi
bracji (ai • an) wybiera się harmoniczne sygnały o największej
wartości i porównuje je z największymi dopuszczalnymi sygna
łami przyspieszeń, przy czym wartości mocy czynnej (P) i mocy
biernej (Q), przy których występuje przekroczenie wartości do-
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puszczalnych przyspieszeń wibracji wyświetlane są w postaci
punktów na ekranie monitora, tworząc dodatkową na wykresie
fabrycznym krzywą ograniczającą dopuszczalne obciążenia tur
bogeneratora (1) a w przypadku, gdy którykolwiek z sygnałów
poziomu drgań przekracza sygnał odpowiadający wartości do
puszczalnej wysyłany jest dodatkowo sygnał alarmowy do na
stawni blokowej i wyświetla się wartość największego sygnału
wibracji na monitorze ekranowym (7) informując c konieczności
zmniejszenia obciążenia turbogeneratora (1) przez osoby ob
sługi.
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(54) Sposób kontroli stanu technicznego łożyska
tocznego
(57) Sposób polega na tym, że mierzy się rzeczywiste obroty
koszyczka badanego łożyska i porównuje z jego teoretycznymi
obrotami. Pomiaru obrotów koszyczka dokonuje się za pomocą
pomiaru proporcjonalnych do nich oraz do liczby elementów
tocznych, impulsów tensometru, naklejonego na powierzchnię
nieruchomego pierścienia i połączonego z częstościomierzem.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 302177

(22) 94 02 07

6(51) G01N 21/59

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kuźmiński Stanisław
(54) Laserowy miernik zanieczyszczenia gazów
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest laserowy miernik zanie
czyszczenia gazów, przeznaczony do pomiarów bardzo małych
stężeń pyłów i dymów w halach fabrycznych oraz obiektach
użyteczności publicznej, w których wymagany jest wysoki sto
pień czystości powietrza.
Laserowy miernik ma półprzewodnikowy laser (4), po
miarowy przewód wypełniony badanym gazem oraz elektroni
czny układ pomiarowy. Pod kątem 45° do kierunku wiązki lasera
jest usytuowana płytka (7) - półprzepuszczalna dla światła. W
hermę tycznej komorze (2) jest umieszczone płaskie zwierciadło
(12) oraz dwa selektywne detektor/ (8, 9), usytuowane po tej
samej stronie płytki (7). Detektory te są połączone elektrycznie
jedną z elektrod z metalową płytką (13) i usytuowane po jej
przeciwnych stronach. Na drodze wiązki promieniowania lasera
(4) na końcu pomiarowego przewodu (22) są umieszczone
ukośnie dwa płaskie zwierciadła (10, 11).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302241

(22) 94 02 15

6(51) G01K 17/16

(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń
(72) Mikowski Cezary, Nasierowski Andrzej
(54) Sposób pomiaru, zwłaszcza energii cieplnej
oraz mikroprocesorowy licznik, zwłaszcza
energii cieplnej
(57) W przedmiocie zgłoszenia rozwiązano zagadnienie spo
sobu pomiaru, zwłaszcza energii cieplnej oraz ujawniono mikro
procesorowy licznik, zwłaszcza energii cieplnej. Sposób pomiaru
polega na tym, że pomiaru temperatur dokonuje się sekwencyj
nie w czasie tym samym torem pomiarowym za pomocą jednego
przełączalnego źródła prądowego. Temperatury i współczynnik
cieplny ośrodka obiicza się za pomocą wielomianów aproksyma
cyjnych korzystnie metodą wielomianowej aproksymacji średnickwadratowej według określonych wzorów, następnie znanym spo
sobem oblicza się wartość energii cieplnej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 302258

(22) 94 02 17

6(51) G01M 13/04

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Warszawa
(72) Bukowski Lucjan, Tomaszewski Henryk,
Janowski Wojciech, Jaworski Jerzy

A1(21) 302164

(22) 94 02 08

6(51) G01N 33/50

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
Warszawa
(72) Wójcicki Jan, Blachowicz Jacek, Ładyżyński
Piotr, Krzymień Janusz, Lilpop Janusz
(54) Sposób pomiaru tkankowej
insulinowrażliwości
(57) Sposób pomiaru tkankowej insulinowrażliwości polega
na tym, że przy zapewnieniu stałego podwyższonego poziomu
insulinemii w układzie krążenia i średniej fizjologicznej wartości
glikemii, w warunkach ciągłego podgrzewania ręki, w wyzna
czonych odstępach czasu pobiera się od pacjenta (1) próbki
krwi i wprowadza się je do miernika glikemii (7), sprzężonego
ze sterownikiem (8), którym steruje się pompy wlewu glukozy
(9) i insuliny (10). Ponadto pobiera się dodatkowe próbki krwi
do oceny insulinemii. Na podstawie zarejestrowanego przebie
gu zmian prędkości wlewu glukozy wyznacza się tkankowe
zużycie glukozy i w oparciu o wynik tego pomiaru oraz na
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podstawie stężenia insuliny wyznacza się wartość tkankowej
insulinowrażliwości.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 302181

(22) 94 02 09

6(51) G05D 23/19
F24D 19/10
F24H 9/20
(75) Wędzik Jerzy, Ostrów Mazowiecka
(54) Sposób i układ sterowania pracą
podgrzewacza przepływowego

(57) Sposób sterowania polega na załączaniu wielowyjścicwego stabilizatora temperatury wyjściowej przepływającego płynu
przez dwustawny regulator temperatury wyposażony w termiczny
czujnik przepływu, który jest ochładzany przepływającym pły
nem lub ogrzewany ciepłem zgromadzonym w grzejniku prze
pływowym przy braku przepływu.
Elektroniczny układ sterowania zawiera impulsowo-czasowy regulator temperatury o charakterze proporcjonalnym,
który jest zbudowany na równoległym przetworniku analogowo
- cyfrowym (6) połączonym na wejściu poprzez sumator (5) z
czujnikiem temperatury wyjściowej (1) i generatorem (2) prze
biegów liniowych zaopatrzonym w nastawniki (3, 4) okresu i
amplitudy. Wejścia przetwornika ac ustalające jego rozdzielczość
połączone są z nastawnikiem (7) zadanej temperatury wyjściowej
oraz z szeregowo połączonymi rezystorami (8), przez które prze
pływa prąd stały zadawany nastawnikiem (4) ze sterowanego
źródła prądowego (9). Wejścia bramek (10) iloczynu logicznego
są połączone z:- przetwornikiem ac (6);- generatorem (14) im
pulsów szpilkowych; - dwustawnym regulatorem temperatury
(11) wykrywającym przepływ płynu, zaopatrzonym w termiczny
czujnik przepływu (12) oraz nastawnik (13) zadanej temperatury
progowej.

(8 zastrzeżeń)
A1 (21) 308640

(22) 92 10 30

(31) 92 4234740

6(51) G02B 3/00
G02B 5/18
(32) 92 10 15
(33) DE

(86) 92 10 30 PCT/EP92/02493
(87) 94 04 28 WO94/09389 PCT Gazette nr 10/94
(75) Hentze Joachim, Schlangen, DE;
Lissotschenko Vitaly, Schlangen, DE
(54) Sposób i urządzenie do produkcji soczewek
optycznych i tym podobnych
(57) Ujawniono sposób wytwarzania czynnych optycznie stru
ktur, zwłaszcza soczewek i płaskich zespołów soczewkowych
oraz pryzmatów, w którym wykonywany jest przynajmniej jeden
etap maskowania (MS) z następnym etapem trawienia (AS),
który powoduje wytworzenie schodkowej aktywnej optycznie
struktury podstawowej (10) na powierzchni podłoża (1), która
następnie w etapie stapiania (SS) poprzez ogrzanie do stopie
nia, w wyniku działania napięcia powierzchniowego stopionego
substrátu zostaje wyrównana, do czego służy komora próżnio
wa (3), gdzie zostaje ona wystawiona na działanie pasowego
promienia elektronowego (4), przy równoczesnym ciągłym prze
mieszczaniu względnym, przy takiej gęstości energii, że powstaje
strefa stapiania o pewnej głębokości, która jest równa przynaj
mniej wysokości pojedynczego schodka struktory podstawowej
(10). Opisano urządzenie do stosowania sposobu i nowe otrzy
mywane przy tym wyroby.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 302190

(22) 94 02 08

6(51) G05F 1/44

(75) Kuklewicz Kazimierz, Wrocław
(54) Układ automatycznego wyłączania rezystora
rozruchowego zasilacza impulsowego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ automatycznego wy
łączania rezystora rozruchowego zasilacza impulsowego. Układ
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ma optoizolator (1), którego tranzystor (2) jest połączony w
układzie Darlingtona ze sterującym tranzystorem (3), którego
kolektor jest połączony z bazą wysokonapięciowego tranzystora
(4) oraz przez rezystor (5) ze źródłem zasilającego napięcia (Uz),
z którym jest połączony również rozruchowy rezystor (6), z
drugiej strony połączony z kolektorem wysokonapięciowego
tranzystora (4). Emiter tranzystora (4) jest połączony bezpośred
nio lub poprzez elektroluminescencyjną diodę (7) z kondensa
torem (8), emiterem sterującego tranzystora (3) i zasilającym
wejściem (9) kontrolno - sterującego układu (10) oraz katodą
diody (11). Wyjście (14) układu (10), stanowiące wyjście refer
encyjnego napięcia jest połączone z wejściem optoizolatora (1).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 307146

(22) 95 02 07

(31) 94 4403907

6(51) G06F 1/16
H05K 7/14
(32)94 02 08
(33) DE

(71) Vobis Microcomputer AG, Wurselen, DE
(72) Enders Gerdrum, Knierim Andreas,
Wacholder Kai
(54) Komputer osobisty
(57) Zaproponowany jest komputer osobisty z obudową (20),
płytą główną (22) mającą obsady kart wtykowych (24), które
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mogą być wtykane w te obsady i są przytrzymywane w tym
stanie ustalaczem. Ustal acz stanowi listwa zaciskowa (36), która
w stanie złożenia mocuje wszystkie karty (24) a w stanie odblo
kowania zwalnia je. Listwa zaciskowa (36) posiada strefy sprę
żynujące, które są przyporządkowane poszczególnym kartom
wtykowym (24).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 302292

(22) 94 02 17

6(51) G06F 9/44
H04M 15/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe
Urządzeń Teletechnicznych TELBUD
Spółka z O.O., Poznań
(72) Dolczewski Wiesław, Sawiński Włodzimierz
(54) Sposób bezingerencyjnego modelowania
funkcjonalności zewnętrznej systemu
procesorowego oraz analizator operacji
dokonywanych na zasobach systemu
procesorowego

(57) Sposób dotyczący modelowania funkcjonalności zewnę
trznej systemu procesorowego, bez ingerencji w oprogramowanie
sterujące procesora systemu, umożliwia zwłaszcza poszerzenie
funkcji układów i urządzeń zewnętrznych sterowanych przez ten
system.
Śledząc, za pomocą analizatora operacji (AO), przesy
łane magistralami systemu procesorowego (ASP) informacje,
zapisuje się w dwudostępnej pamięci analizatora (PA), w cyklu
ładowania pamięci lub układów i urządzeń zewnętrznych ana
lizowanego systemu procesorowego (ASP), wybrane rozkazy,
dane i adresy. Tak pozyskane informacje udostępnia się syste
mowi procesorowemu analizatora (SPA) do momentu rozpoczę
cia się kolejnego cyklu ładowania w analizowanym systemie
procesorowym (ASP), zaś modyfikacji funkcjonalności zewnę
trznej tego systemu dokonuje się wpisując zmodyfikowane po
staci funkcji zewnętrznych do połączonego z odpowiednimi,
dodatkowymi układami i urządzeniami zewnętrznymi (UW2)
systemu procesorowego analizatora (SPA).
W odmianie wynalazku, pozyskane w cyklu ładowania w
analizowanym systemie procesorowym (ASP) informacje wyko
rzystuje się do modyfikacji funkcjonalności zewnętrznej analizo
wanego systemu procesorowego (ASP) poprzez bezpośrednie
udostępnienie zasobów pamięci analizatora (PA), przy czym do
pamięci tej wpisuje się zmodyfikowane postacie funkcji zewnętrz
nych.
Analizator operacji (AO) stanowi układ, w którym system
procesorowy analizatora (SPA) i dwudostępna pamięć analiza
tora (PA) są ze sobą połączone za pośrednictwem układu stero
wania pamięcią (USP), zawierającego multiplekserowe kanały
sterowania, danych i adresów, do których są podłączone odpo
wiednie magistrale systemu procesorowego analizatora (SPA) i
pamięci analizatora (PA), przy czym każdy z tych kanałów ma
dodatkowe wejście do połączenia z odpowiednimi magistralami
analizowanego systemu procesorowego (ASP).

(4 zastrzeżenia)

Nr 17 (565) 1995
A1(21) 307287

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 95 02 15

(31) 94 4405897

6(51) G06F 12/16
G11C 14/00
G06F 1/30
(32) 94 02 19
(33) DE
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wanej kształtem do komory sygnalizacyjnej. Tuleję dystansową
(8) zamyka kaptur (9).

(3 zastrzeżenia)

(71) DeTeWe-Deutsche Telephonwerke
Aktiengesellschaft und.Co., Berlin, DE
(72) Baumeister Rolf
(54) Układ podtrzymywania danych
(57) Układ podtrzymywania danych przy zaniku napięcia
sieci urządzenia rejestrującego zapytania i przekazującego od
powiedzi, z cyfrową pamięcią mowy w końcowych urządzeniach
komunikacyjnych, zawiera dynamiczną pamięć (DRAM) zapisu
- odczytu o bardzo małym poborze prądu w trybie samoregeneracji, sterowaną przez cyfrowy procesor (DSP) sygnałów poprzez
elektroniczny przełącznik (MUX). Kondensator podtrzymujący (C) o
bardzo dużej pojemności jest dołączony równolegle do napięcia
zasilania (NT), poprzez tranzystor przełączający (T), do cyfrowego
procesora (DSP) sygnałów. Do elektronicznego przełącznika (MUX)
jest doprowadzony z centralnego mikrokomputera (MC) końcowego
urządzenia komunikacyjnego sygnał o częstotliwości 32 kHz.
Tryb samoregeneracji pamięci (DRAM), przy zaniku na
pięcia zasilania (NT), jest wyzwalany impulsem (SRF), wytwa
rzanym poza pamięcią (DRAM), w zależności od sygnału o
częstotliwości 32 kHz z mikrokomputera (MC).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 302153

(22) 94 02 07

6(51) G09B 23/18

(75) Domańska Elżbieta, Warszawa; Dąbkowski
Jerzy, Warszawa; Sadowski Maksymilian
Marian, Warszawa
(54) Segment do składania układów
elektrycznych do magnetycznej tablicy
szkolnej
(57) Segment do składania układów elektrycznych do mag
netycznej tablicy szkolnej rozwiązuje zagadnienie budowania
prostych obwodów do doświadczeń w nauczaniu podstaw ele
ktryczności.
Segment ma kształt ośmiokątnej płytki (1) utworzonej z
czterech jednakowych stref zawierających jednakowe elementy,
a każda strefa posiada jeden bok (6) prostopadły do przekątnej
poprowadzonej przez wierzchołek strefy (5). Obok boku (6) ma
gniazdo (7) na magnes (8), przy czym zjednej strony gniazda
(7) usytuowany jest szczelinowy otwór (9) oraz obudowa (10)
sprężystych styków (11). Z drugiej strony gniazda (7) ma w
krawędzi wgłębienie oraz obok montażowe kołki (16), na których
umocowany jest elektryczny styk (17).
Segment ma zastosowanie do demonstracji układów
elektrycznych tworzonych jako schematy ideowe z rysunków
umieszczonych na powierzchni każdego segmentu, a jedno
cześnie jako układy działające utworzone z rzeczywistych ele
mentów elektrycznych. Rzeczywiste eiementy elektryczne umo
cowane są na powierzchni segmentów i dołączone do styków.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 302216

(22) 94 02 10

6(51) G08G 1/005
G08B 7/06
A61H 3/06
(71) Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i
Teletechnicznych SYGNAŁY S.A., Rybnik
(72) Fyrla Zbigniew, Kocjan Ryszard, Chłapek
Tadeusz
(54) Sygnalizator dźwiękowy

(57) Sygnalizator dźwiękowy, którego moduł elektroniki jest
zasilany z listwy zaciskowej, ma układ antykolizyjny współpra
cujący z generatorem przerwy, generatorem dźwięku, regulato
rem mocy dźwięku i głośnikiem z tubą, przy czym cały układ
elektroniki (5) osadzony jest w tulei dystansowej (8) przystoso
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(22) 95 02 08

(31) 94 4403858

6(51) G09F 7/18
G09F 7/02
(32)94 02 08
(33) DE

(71) Franken Plastik GmbH, Fürth, DE
(72) Frick Gunter
(54) Tablica z polami informacyjnymi ze złączami
wtykowymi
(57) Zaproponowano tablicę z polami informacyjnymi, w
której płyta nośna (2) i płyta tylna (1) są połączone przez szereg
rozdzielonych złącz wtykowych, umieszczonych w odstępie od
krawędzi zewnętrznej tablicy z polami informacyjnymi, które są
każdorazowo utworzone przez wpust złącza wtykowego (16) i
mocno w nim pasowany czop (19), które są ukształtowane jako
jedna część z jednej strony z płytą nośną (2), a z drugiej strony
z płytą tylną (1). Przy tym jest pożądane, aby złącza wtykowe
były nie tylko niezależne od temperatury, lecz również aby
poprzez wąską spoinę stykową między płytą nośną a płytą tylną
nie dały się stosunkowo łatwo rozłączać bez znacznego uszko
dzenia. Uzyskuje się to dzięki temu, że każdorazowo wpust (16)
i umieszczony w nim czop (19) są ukształtowane jako zatrzask
zapadkowy z przyciskiem guzikowym, przy czym czop (19)
tworzy szyjkę (25) i względem niej co najmniej w dwóch miej
scach zgrubioną główkę (26), która wchodzi w wybranie (29)
wewnętrznej ścianki wpustu. Ponieważ czop jest umieszczony
we wpuście, nie można przy nim manipulować ostrzem narzę
dzia i nie można rozłączyć zatrzasku zapadkowego, ponieważ
czop cofa się wymijająco.

A1(21) 302194

(22)94 0210

6(51) G10K 11/30

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Soczewka akustyczna
(57) Soczewka ma kształt pierścienia (1), którego wewnętrz
na powierzchnia zaopatrzona jest w toroidalne wydrążenia o
promieniu (r), zaś na cylindrycznej powierzchni zewnętrznej
osadzony jest pierścieniowy przetwornik piezoelektryczny (2).

(2 zastrzeżenia)

( 6 zastrzeżeń)

A1(21) 302235

(22)94 0214

6(51) G U B 7/08

(75) Wilczyński Marek, Gdańsk-Oliwa
(54) Sposób i urządzenie do odwracalnego,
optycznego zapisu i odczytu informacji na
taśmie

A1(21) 302193

(22)94 02 10

6(51) G10K 11/30

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Sposób generacji akustycznych fal
dylatacyjnych i giętnych w tarczach i
urządzenie do generacji akustycznych fal
dylatacyjnych i giętnych w tarczach
(57) Sposób polega na ty m, że powierzchnię walcową tarczy
(2) umieszcza się w ognisku kołowym akustycznej fali objęto
ściowej pierścieniowej soczewki akustycznej (1), przy czym
powierzchnię skupiającą soczewki łączy się z powierzchnią
walcową tarczy (2) poprzez ośrodek sprzęgający (3) o mniejszej
prędkości fali objętościowej niż prędkość tej fali w materiale
soczewki. Urządzenie składa się z pierścieniowej soczewki akusty
cznej (1) otoroidalniewklęsłej powierzchni wewnętrznej i osadzonego
na powierzchni zewnętrznej pierścieniowego przetwornika piezoele
ktrycznego (4). Ponadto powierzchnia wewnętrzna soczewki połączo
na jest z tarczą (2) poprzez ośrodek sprzęgający (3), którego ściany
ukształtowane są zbieżnie do krawędzi powierzchni walcowej tarczy
(2) umieszczonej w ognisku kołowym soczewki.

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób do odwracalnego, optycznego zapisu i odczytu
informacji na taśmie, polega na tym, że wiązka światła, wirują
cego ukośnie lasera w stosunku do ruchu taśmy, powoduje
zapis lub odczyt na taśmie, dzięki stworzeniu przezroczystej
bariery kształtującej i oddzielającej taśmę, a jednocześnie prze
nikliwej dla światła lasera.
Urządzenie do stosowania sposobu odwracalnego, op
tycznego zapisu i odczytu informacji na taśmie, zbudowane jest
z wirującej głowicy laserowej (1) znajdującej się wewnątrz prze
zroczystego bębna (2). Oś obrotu głowicy jest nachylona pod
kątem do osi obrotu bębna. Zapis i odczyt następuje za pomocą
lasera na taśmie (3) opasującej bęben pod kątem (ß) przy
współudziale laserów synchronizujących i elektromagnesu (4)
dla opcji magneto-optycznej lub bez elektromagnesu dla opcji
optycznej.

(5 zastrzeżeń)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1(21) 302240

(22) 94 02 15

6(51) H01B 13/00

(71) Centrum Badań Wysokociśnieniowych
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
(72) Wojtkowski Romuald, Kozłowski Marek
Stefan, Mazur Andrzej
(54) Przystawka do wyciskania hydrostatycznego,
zwłaszcza mikrodrutów w podwyższonych
temperaturach

boczniku prądowym (Rb) włączonym szeregowo w obwód ba
terii oraz (Ubat) na zaciskach baterii akumulatorów (B), które
następnie wzmacnia się we wzmacniaczach selektywnych (Wsi,
Ws2) zestrojonych na częstotliwość przydzwięku i prostuje się w
układzie prostowników liniowych (PL). Tak przetworzone sygnały
podaje się do układu dzielącego (Udz), w którym oblicza się
rezystancję wewnętrzną baterii akumulatorów. W przedmiocie
zgłoszenia przedstawiono również układ kontroli stanu nałado
wania baterii akumulatorów.

(3 zastrzeżenia)

(57) Przystawka umożliwia wyciskanie mikrodrutów w pod
wyższonych temperaturach przy użyciu komory przeznaczonej
do pracy w temperaturach pokojowych.
W korpusie przystawki (6) jest umieszczona matryca (2),
uszczelniona z korpusem uszczelką (4), przez docisk śrubą (1).
W pobliżu matrycy (2) w otworze osadzona jest termopara (3).
Korpus przystawki (6) opasany grzałką elektryczną (5) umoco
wany jest na korku (10) zamykającym komorę wysokociśnienio
wą (11) za pomocą śrub (8), odizolowanych podkładkami (9).
Korpus przystawki (6) łączy z komorą (11) kapilára (7). Wsad
(12) w postaci drutu nawiniętego na szpulę umieszczony jest w
komorze wysokociśnieniowej (11), a jego koniec przeprowadzo
ny jest przez korek zamykający (10), przez kapilarę (7) i przez
otwór korpusu przystawki (6) do otworu matrycy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302232

(22) 94 02 11

6(51) H01T 4/00

(75) Kotowski Andrzej, Kielce
(54) Iskiernik linii średnich napięć o izolowanych
przewodach
(57) Przedmiotem wynalazku jest iskiernik iinii średnich na
pięć o izolowanych przewodach. Iskiernik ma dolny rożek (1)
zakończony wspornikiem (2) połączonym rozbieralnie ze stopą
(6) izolatora (4).

A1 (21) 302228

(22) 94 02 11

6(51) H01M 10/48

(71) Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych, Wrocław
(72) Chorowski Janusz, Bekasiak Wincenty,
Nowacki Andrzej
(54) Sposób i układ kontroli stanu naładowania
baterii akumulatorów
(57) Sposób kontroli stanu naładowania baterii akumulato
rów poprzez określenie jej oporności wewnętrznej, charakte
ryzuje się tym. że mierzy się sygnały przydzwięku prądu (ibat) na
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Dolny rożek (1) jest usytuowany ukośnie względem osi
symetrii wzdłużnej izolatora (4), zaś współliniowo z nim jest
usytuowany górny rożek (7) zamocowany w odgałęźnym zaci
sku (8) osadzonym na odizolowanym fragmencie przesyłowego
przewodu (9). Wierzchołki (13 i 14) obydwu rożków (1 i 7) są
usytuowane od siebie w odległości zależnej od wielkości napię
cia prądu przesyłanego daną linią przesyłową.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 302201

(22) 94 02 09

6(51) H02B 1/20

(75) Hołoga Zygmunt, Pszczyna
(54) Rozdzielnica wysokonapięciowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest rozdzielnica wysokona
pięciowa przeznaczona do rozprowadzania energii elektrycznej
trójfazowego prądu przemiennego.
Przedział szyn zbiorczych (1) rozdzielnicy wysokona
pięciowej jest szynoprzewodem trójfazowym. Łącznik (8) jest
połączony z konstrukcją rozdzielnicy wysokonapięciowej w spo
sób obrotowy i rozłączny.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 308547

(22) 93 11 01

(31) 92 9203234

6(51) H02H 9/02

(32) 92 11 02

(33) SE

(86) 93 11 01 PCT/SE93/00911
(87) 94 05 11 WO94/10734 PCT Gazette nr 11/94
(71) SELDIM IVÀSTERÂS AKTIEBOLAG,
Vasterâs, SE
(72) Karlström Per Olof
(54) Urządzenie do zabezpieczania przed
przesileniem prądowym w obwodach
elektrycznych
(57) Urządzenie służące do zabezpieczania przed przesile
niem prądowym składa się z co najmniej jednego ciała elasto
meru przewodzącego prąd oraz dwóch elektrod. Powierzchnia
ograniczająca ciała elastomeru jest tak zaaranżowana, że przy
lega do i jest deformowana stykając się z co najmniej jednym
innym ciałem (11, 12). W skład urządzenia wchodzą również
oporniki (15a, 15b, 16a, 16b), które są podłączone równolegle
z ciałem zbudowanym z elastomeru (10).

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 308771

(22) 94 10 20

(31) 93 9316270

6(51) H02G 3/22

(32) 93 10 25

(33) DE

(86) 9410 20 PCT/DE94/01241
(87) 95 05 04 W095/12234 PCT Gazette nr 19/95
(71) Striebel + John GmbH + Co.KG, Sasbach,
DE
(72) Striebel Franz, Koch Peter, Wickermann
Hans
(54) Przepust kablowy
(57) Przepust kablowy (5) jest wykonany z tworzywa będą
cego usieciowanym elastomerem. Korzystnie ma postać elasty
cznej płyty, połączonej z ramą (6) i umieszczonej w ścianie (2),
podstawie (3) lub pokrywie szafki, skrzynki lub puszki rozdziel
czej (1), szafki licznika, itp.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 308764

(22) 93 11 02

(31) 92 9223773
(86)
(87)
(IV)
(72)
(54)

6(51) H02H 9/02

(32) 921112

(33) GB

93 11 02 PCT/GB93/02249
94 05 26 W094/11936 PCT Gazette nr 12/94
RAYCHEM LIMITED, Swindon, GB
Pryor Dennis Malcolm, Challis Michael
Urządzenie przełączające oraz system
komunikacyjny, zwłaszcza terminal tego
systemu wyposażony w to urządzenie

(57) Urządzenie przełączające, zwłaszcza do włączania w
obwód elektryczny wyposażone jest w: - dwa tranzystory polowe
(Qi, Qa) włączone szeregowo w jedną z linii (1) obwodu, przy
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czym ich źródła, lub ich dreny, są połączone ze sobą, zaś stany
tych tranzystorów są zmieniane za pomocą napięcia działające
go na ich bramki; - układ sterujący dołączony do bramki co
najmniej jednego z tranzystorów polowych (Qi, Q2).
Układ sterujący urządzenia jest wrażliwy na przetężenia
w linii, w następstwie których powoduje zmianę stanu co naj
mniej jednego z tranzystorów polowych (Qi, Q2).

(15 zastrzeżeń)

55

do wykonywania połączeń w każdej linii; - przełącznik boczni
kujący do uzyskiwania połączeń między liniami; - układ (5)
sterujący, który po otrzymaniu sygnału wysyłanego wzdłuż ka
nału może pobudzać przełączniki (1, 2) szeregowe i przełącznik
bocznikujący, przy czym układ (5) sterujący może pobudzać
przełącznik bocznikujący i przełączniki (1, 2) szeregowe, po
otrzymaniu jednego lub większej liczby sygnałów, w celu wyko
nania różnych testów w kanale, lecz przełącznik bocznikujący
pozostaje zamknięty w przedziale czasu różniącym się od prze
działu czasu, w którym przełączniki szeregowe są otwarte, przy
czym jeden lub większa liczba przełączników ma przełącznik
półprzewodnikowy.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 308639
(31) 92
92
92
92

A1(21) 308765

(22)93 11 10 6(51) H03K 17/687
H04M 3/30
(31) 92 9223770
(32) 921112
(33) GB

(86)
(87)
Î71Ï
(72)

93 1110 PCT/GB93/02312
94 05 26 W094/11948 PCT Gazette nr 12/94
RAYCHEM LIMITED, Swindon, GB
Pryor Dennis Malcolm, Challis Michael, Van
Leeuw Luc
(54) Urządzenie do testowania kanału
komunikacyjnego
(57) Urządzenie przełączające, które może być włączone w
kanał komunikacyjny, zawiera dwie linie łączące zespoły urzą
dzeń końcowych, wyposażone w: - przełącznik (1,2) szeregowy

(22) 93 03 18

972786
972787
972788
972789

6(51) H04L 12/64
H04Q 11/04
(32) 921106
(33) US
061192
US
06 1192
US
061192
US

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

93 03 18 PCT/US93/02478
94 05 26 W094/11975 PCT Gazette nr 12/94
AT & T Corp., Nowy Jork, US
Hiller Thomas Lloyd, Phelan James Joseph,
Zola Meyer Joseph
(54) Zestawianie tras połączeń w
szerokopasmowych sieciach
telekomunikacyjnych
(57) Sposób zestawiania komutowanych obwodowo połą
czeń w sieci, złożony jest z etapów: tworzenia zespołu synchro
nicznych pakietowanych obwodów wirtualnych (PVC) o stałej
szybkości bitowej (CBR) między węzłami sieci, przy czym każdy
pakiet tego obwodu PVC służy do przenoszenia sygnału dla
dowolnego zbioru komórek odbieranych z jednego lub więcej
kończących się w węźle strumieni sygnałowych z modulacją
kodowo - impulsową (PCM), za pośrednictwem zespołu kana
łów każdego z obwodów PVC; realizacji żądania zestawienia
komutowanego obwodowo połączenia ze sprawdzeniem w pier
wszej kolejności, czy w dowolnym aktywnym obwodzie PVC
między tym węzłem, a węzłami wejściowym i odejściowym, jest
dostępny wolny kanał do przeniesienia komórki; oraz zestawie
nia, po pozytywnym wyniku pierwszego sprawdzenia, połącze
nia z użyciem obwodu PVC zawierającego ten dostępny kanał;
następnie wydzielania sygnałów połączeń z jednego ze strumie
ni sygnałów i wstawiania tych wydzielonych sygnałów w pakiety
CBR obwodu PVC mającego wolny kanał.
Sposób, w którym tworzone obwody PVC zawierają
aktywne obwody PVC, do przenoszenia komórek, oraz nie
aktywne obwody PVC, które mogą przenosić połączenia dopie
ro po uaktywnieniu, obejmuje dodatkowo, przy negatywnym
wyniku pierwszego sprawdzenia, wykonanie drugiego spraw
dzenia, czy utworzony nieaktywny obwód PVC między węzłami,
wejściowym i odejściowym, może być uaktywniony; oraz w
przypadku pozytywnego wyniku drugiego sprawdzenia uaktyw
nienie jednego z istniejących nieaktywnych obwodów PVC mię
dzy tymi węzłami, wejściowym i odejściowym; oraz zestawienie
połączenia za pośrednictwem tego istniejącego uaktywnionego
obwodu PVC.

(68 zastrzeżeń)

A1(21) 302178

(22) 94 02 07

6(51) H04M 1/60
H03F 3/181

(71) Chojnacki Janusz, Łódź
(72) Chojnacki Janusz, Kałużka Zdzisław
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(54) Wzmacniacz mikrofonowy
(57) Wzmacniacz mikrofonowy, przeznaczony szczególnie
do mikrofonów elektretowych pracujących w instalacjach domofonowych, jest wyposażony w tranzystor (1), który swoim emite
rem jest przyłączony do jednego z zacisków (2) linii rozmownej
a kolektorem z drugim zaciskiem (3) tej linii. Baza tranzystora
(1) jest połączona, za pośrednictwem rezystora (4), z jego emi
terem i dodatkowo, za pośrednictwem mikrofonu (5), z rezysto
rami (6, 7). Rezystor (6) jest połączony nadto z kolektorem
tranzystora (1), zaś rezystor (7) jest nadto połączony, za pośred
nictwem kondensatora (8), z emiterem tranzystora (1). Dzięki
dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu przez kondensator (8), mi
krofon (5) daje dużą amplitudę sygnału podawanego na bazę
tranzystora (1) w układzie wtórnika emiterowego.

(1 zastrzeżenie)
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nicznie związanych z rozgłoszeniowym sygnałem telewizyjnym
dla koordynowania systemu. Komunikaty cyfrowe są przesyłane
z lokalnych zespołów abonenckich do urządzenia przetwarzają
cego dane w stacji bazowej poprzez zestaw przeznaczonych
tylko do odbioru stref subpodziału obszaru komórki rozmiesz
czonych w zasięgu geograficznym nadajnika stacji bazowej,
które łączą się z urządzeniem przetwarzającym dane w stacji
bazowej poprzez łącze telekomunikacyjne, takie jak kabel prze
wodowy. Komunikaty są kompilowane i przekazywane przez
satelitę do stacji nadawczej ośrodka komutacyjnego sieci dla
łączności międzypunktowej o zasięgu krajowym. Wprowadzone
zostały niewielkie, tanie, zasilane małą mocą, przenośne zespoły
abonenckie z nadawaniem cyfrowym kompatybilne ze standardami
interakcyjnego systemu transmisji danych i wizji, z możliwością
subpodziału krzyżowego obszarów komórkowych. Umożliwione zo
stało zatem nadzorowanie stanu posiadania temperatury i innych
parametrów dla biernych automatycznych systemów alarmowych
itp., jak również aktywnej mobilności zespołów abonenckich dla
odczytywania mierników itp. poprzez bezpośrednie, tanie usługi
raportowania w czasie rzeczywistym o zasięgu krajowym.

(33 zastrzeżenia)

A1(21) 308533
(31) 92
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

966414

(22) 93 10 19

6(51) H04N 7/173

(32) 92 10 26

(33) US

93 10 19 PCT/US93/10017
94 05 11 WO94/10803 PCTGazette nr 11/94
EON CORPORATION, Reston, US
Dinkins Gilbert M.
Interakcyjny krajowy system transmisji
danych do obsługi zespołów stacjonarnych i
ruchomych zespołów abonenckich z
zasilaniem bateryjnym

(57) W dwukierunkowej interakcyjnej sieci łączności wizji,
posiadającej ośrodek komutacyjny (2) sieci dla międzypunktowej łączności pomiędzy abonentami w różnych miejscach geo
graficznych, przewidziano konfigurację lokalnej stacji bazowej
(3) dla ułatwienia pracy przenośnych zespołów abonenckich
(17) zasilanych z baterii z niskim poborem mocy. Lokalne ze
społy abonenckie otaczające stację bazową są przeznaczone
do zwielokrotnionej transmisji komunikatów cyfrowych synchro-

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 99766
(22) 94 02 18 6(51) A22C 11/02
(71) P.P.Zakłady Mięsne w Rawie Mazowieckiej,
Rawa Mazowiecka
(72) Kacprzyk Krzysztof
(54) Formujący lej mozaikowy
(57) Formujący lej mozaikowy do nadziewania osłonki dwo
ma farszami o różnorodnej strukturze i barwie posiada korpus
(1) łączący farsze, który jest połączony za pośrednictwem koł
nierza (4) z jedną z nadziewarek. Do wewnętrznej części korpu
su (1) jest wprowadzony pod pewnym kątem króciec (6), odpro
wadzający farsz z drugiej nadziewarki. Korpus (1 ) jest połączony
z końcówką zewnętrzną (2) leja, na którą nakłada się osłonkę,
natomiast króciec (6) doprowadzający farsz z drugiej nadziewiarki jest połączony z wewnętrzną końcówką kształtową (3),
która jest elementem wymiennym.

(54) Pędzel malarski płaski
(57) Część mocująca (2) trzonka (1) ma w widoku z góry
zarys podobny do szerokiej litery U, której wolne ramiona (3)
mają wewnętrzną powierzchnię (4) lekko zbieżną do wewnątrz,
a w widoku z boku mają kształt litery T, której słupek jest
skierowany ku górze, a poprzeczne ramię jest równoległe do
podstawy części mocującej (2). Na tak wykonaną część mocu
jącą (2) jest nasuwany wypełniony masą klejącą zespół roboczy
(9), utworzony z okucia i włosia.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99703
(22) 94 02 11 6(51) A47C 17/00
(75) Orlik Jacenty, Tarnów Opolski
(54) Łóżko podwójne

U1(21) 99718
(22) 94 02 14
6(51) A46B 3/12
(71) Spółdzielnia Ociemniałych Żołnierzy,
Warszawa
(72) Wierzba Witold, Strzelecki Bogdan

(57) Łóżko podwójne ma ramę z materacami i z tyłu wezgło
wie. Charakteryzuje się tym, że rama (1) utworzona jest z dwóch
tapicerowanych boków (2), tapicerowanej części przedniej (3) o
jednakowym poziomie górnym oraz tapicerowanego wezgłowia
(4). Z góry znajduje się uchylny zespół materacowy (5), wysta
jący nieco powyżej ramy (1), a przestrzeń pod tym zespołem
materacowym (5) stanowi pojemnik na pościel. Korzystnie jest,
jeżeli z boków ramy (1), na przedłużeniu wezgłowia (4), znajdują
się półki (6), zaś w wezgłowiu (4) znajduje się lustro (7) i radio (8).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 99723
(22)94 0215 6(51) A47G 23/06
(75) Piechuta Zbigniew, Lublin
(54) Patera trójpoziomowa
(57) Trzon (4) łączący i mocujący między sobą talerze (1, 2,
3) jest utworzony z połączonych ze sobą złączem gwintowym
odcinka dolnego (5) i odcinka pośredniego (6), które są zakoń
czone z obu stron kołnierzem (8) i mają na swoich obu końcach
albo otwór gwintowany (odcinek 5) lub wkręt bez łba (odcinek
6) oraz z odcinka górnego (7), który z jednej strony posiada
kołnierz (8) i osiowy otwór gwintowany, a z drugiej strony jest
zakończony uchwytem (9). Talerz dolny (1) od strony dolnej
posiada gniazdo stożkowe, w którym jest osadzony wkręt mo
cujący trzon (4) do talerza dolnego. Talerze stanowią zwykłe
handlowe talerze żaroodporne, nietłukące lub porcelanowe, w
których niezależnie od ukształtowania strony spodniej, są wyko
nane w odniesieniu do talerza dolnego, gniazdo stożkowe z
osiowym otworem.
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U1(21) 99688
(22) 94 02 08 6(51) A47J 37/04
(75) Franczyk Antoni, Nowy Sącz
(54) Rożenek do szaszłyków
(57) Rożenek do szaszłyków wykonany jest z pręta płaskie
go, którego prostoliniowy odcinek (1) zakończony jest ostrzem
(2). Po przeciwległej stronie do ostrza (2) rożenka znajduje się
odcinek skręcony (3), połączony z wygiętym uchem (4).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 99736
(22)94 0215 6(51) A47J 37/08
(71) Zakłady Metalowe DEZAMET, Nowa Dęba
(72) Pado Wiesław
(54) Elektryczny opiekacz płytowy
(57) Elektryczny opiekacz płytowy do opiekania kanapek z
chleba z farszem warzywno-mięsnym zapewnia w szybki spo
sób opiekanie kanapek z równoczesnym dzieleniem ich na

U1(21) 99748
(22) 94 02 16 6(51) A47G 25/28
(75) Ciosek Jan, Katowice; Bigdon-Lemmens
Hildegard, Suesterseel, DE; Stasiak Roland,
Sosnowiec
(54) Wieszak
(57) Wieszak, zwłaszcza na ręczniki ma kształt zbliżony do
prostopadłościanu bez górnej ścianki. Przednia ścianka wiesza
ka ma wycięcie (1) o kształcie zbliżonym do trójkąta, z t ' dwa
boki wycięcia (1) wyprofilowane są w kształcie odcinka owalu,
zaś obrzeża (2) wycięcia (1) mają ukośne krawędzie rozszerza
jące się w kierunku wnętrza wieszaka.

(2 zastrzeżenia)
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osiem równych porcji. Opiekacz posiada dwie płyty grzewcze
(1, 2) umieszczone w obudowach górnej (10) i dolnej (11). Płyty
grzewcze od strony roboczej posiadają po osiem wnęk opiekowych, których krawędzie tworzą małe równoramienne trójkąty
prostokątne. Krawędzie (4, 15) dzielą powierzchnię roboczą na
osiem równych części.
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kołnierzami (4) od kielichowego trzpienia (5) z wypukłością (6),
na której osadzony jest kołek (7), przy czym bryła (A) składa się
z trzech połączonych z sobą części (B, C, D). W miejscu połą
czenia odpowiednie części (B, C) mają gwintowane kołki (8, 9)
wchodzące w gwintowane otwory (10, 11) w sąsiednich czę
ściach (C, D), a część dolna (D) ma komorę (12).

(3 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 99677
(22)94 02 07
6(51) A47K 1/04
(75) Wołoch Jan, Łódź; Wołoch Tomasz, Łódź
(54) Miska
(57) Miska z tworzywa sztucznego, w kształcie kulistej cza
szy (1), posiada trwale złączoną z czaszą (1) część kołowego
pierścienia (2), stanowiącego podstawę miski.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 99720
(22) 94 02 15
(75) Tulik Leszek, Gliwice
(54) Wahadełko

6(51) A61B 5/00

(57) Wahadełko służy do radiestezyjnej ochrony zdrowia.
Wahadełko ma postać zawieszonej na sznurku (9) obrotowej
bryły (1) złożonej z czterech szeregowo połączonych półkul (2)
zakończonych stożkiem (3), wewnątrz której znajduje się komo
ra (4) zamknięta koreczkiem (5), zawierająca wkład (6). Wkład
(6) jest substancją zawierającą odpowiednie mikroelementy lub
leki.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 99721
(22)94 0215
(75) Tulik Leszek, Gliwice
(54) Wahadełko

6(51) A61B 5/00

(57) Wahadełko służy do badań radiestezyjnych, zwłaszcza
radiestezyjnej oceny stanu zdrowia i jego ochrony. Wahadełko
ma postać zawieszonej na sznurku (1) bryły (A) ze stożkowym
ostrzem (2) przechodzącym w cygaro (3) oddzielone dwoma

U1(21) 99722
(22) 94 02 15
(75) Tulik Leszek, Gliwice
(54) Wahadełko

6(51) A61B 5/00

(57) Wahadełko służy do badań radiestezyjnych, zwłaszcza
radiestezyjnej oceny stanu zdrowia i jego ochrony. Wahadełko
ma postać zawieszonej na sznurku (1) bryły (A) w kształcie kuli
(2) osadzonej na kołnierzu (3), spod którego wystaje przewężo
ny trzpień (4) przechodzący w trzpień (5) o mniejszej średnicy,
wyposażony w cztery krążki (6), z przewężeniem (7) i zakończo
ny stożkiem (8), przy czym bryła (A) składa się z dwóch połączo
nych ze sobą części (B, C). W miejscu połączenia część górna
(B) może mieć gwintowany kołek (9) wchodzący w gwintowany
otwór (10) w części dolnej (C).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 99706
(22) 94 02 11
6(51) A61B 8/00
(75) Piątkowski Adam, Warszawa; Cieciura
Marek, Warszawa; Bogorodzki Piotr,
Warszawa; Opolski Grzegorz, Warszawa;
Wrotniak Sławomir, Warszawa; Mikulski
Wojciech, Warszawa; Piątkowska-Janko
Ewa, Warszawa; Drapiński Romuald,
Warszawa
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(54) Zintegrowany zestaw diagnostyczny
(57) Zestaw posiada mikrokomputer (MK) z oprogramowa
niem i szyną danych, połączony kablem z drukarką (D), które
umieszczone są na wkładce dolnej, na której umieszczone są
przycisk sieciowy z lampką świetlną oraz gniazdo z bezpieczni
kiem zamocowanej rozłącznie w części dolnej (DW) walizki, w
której są umieszczone zespoły sterujące zestawu, zaś na obro
towo osadzonej jednym bokiem wkładce górnej (G) w pokrywie
walizki (PW), zamocowane są kieszenie (KI, KII, Kill, KIV). Zestaw
wyposażony jest w przybory do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, do badania elektrokardiograficznego serca, do analizy
moczu, pomiaru zawartości cukru we krwi i inne przybory leka
rza, ponadto na jednej z bocznych ścian walizki, umieszczone
są gniazdo elektrod do badania elektrokardiograficznego oraz
gniazdo pneumatyczne i gniazdo sieci zasilającej.
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ażurowym dnem, zaopatrzoną w wyoblenie (7), mocujące trwale
ażurowe wieczko (4) i stanowiące jednocześnie górną krawędź
uszczelniającą. Otwory przelotowe mają przekrój kwadratowy.
Przeciwległe względem wyoblenia (7) pojemnik (1) ukształtowa
ny jest w pierścieniową dolną krawędź uszczelniającą (8).

(5 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 99681
(22)94 02 09 6(51) A61G 17/007
(71) DYMEL Sp. z o.o., Warszawa
(72) Dymel Piotr
(54) Trumna

U1 (21) 99673
(22) 94 02 07 6(51) A61F13/15
(75) Grzywaczewska Danuta, Tarnowskie Góry;
Oleś Franciszek, Ruda Śląska; Paliga Józef,
Tarnowskie Góry; Strychalski Piotr, Katowice
(54) Wkład pochłaniający
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia wkładu
pochłaniającego przed degeneracją pod wpływem czynników
zewnętrznych. Powierzchnie przelotowe pojemnika (1) i wieczka
(4) przykryte są samoprzylepną naklejką (7) zaopatrzoną w
języczek (8) i tekst instrukcji.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 99674
(22) 94 02 07 6(51) A61F13/15
(75) Grzywaczewska Danuta, Tarnowskie Góry;
Oleś Franciszek, Ruda Śląska; Paliga Józef,
Tarnowskie Góry; Strychalski Piotr, Katowice
(54) Wkład pochłaniający
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie kształtowania i zamykania
obudowy wkładu pochłaniającego, przeznaczonego do ochro
ny dróg oddechowych w atmosferze zanieczyszczonej substan
cjami szkodliwymi. Wkład pochłaniający ma termoplastycznie
formowaną puszkę w postaci cylindrycznego pojemnika (1) z

(57) Trumna ma boki (1) jednolite gięte, zbieżne z jednej
strony pod kątem (a), a z drugiej pod kątem (fi). Wszystkie
elementy trumny są złożone prostopadle w stosunku do siebie.
Na złączu dolnym posiada listwę (7) maskująco-wzmacniającą.
Wieko płaskie posiada listwę ustalającą położenie wieka.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 99717
(22) 94 02 14
6(51) A61J 1/06
(75) Szymański Michał, Gliwice; Szymańska
Anna, Katowice
(54) Osłona do otwierania ampułek
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zawleczek (5) połączonych nierozłącznie ze sobą i z płytką
mocującą (8), tworzących drugi element zasadniczy z połącze
niami ruchomymi i nierozłącznymi.

(2 zastrzeżenia)

(57) Osłonę do otwierania ampułek z lekami stanowi kaptu
rek o kształcie stożkowym. Kapturek ma na powierzchni zewnę
trznej ukształtowane fałdy (1) w postaci harmonijki. Osłona
umożliwia, po nałożeniu na ampułkę, bezpieczne jej otwarcie,
nie powodując uszkodzenia naskórka personelu wykonującego
tę czynność.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99704
(22) 94 02 11
6(51) A61L 9/03
(75) Ferenc Marian, Wrocław
(54) Naczynie do rozprowadzania zapachów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem intensywnego uzy
skania zapachów w określonym czasie. Naczynie charakteryzu
je się tym, że ma komorę użytkową (3) utworzoną ze ścian
dolnych (1), nad którą znajduje się komora parowania (2) utwo
rzona ze ścian górnych (4), przy czym w ścianach dolnych (1)
znajdują się otwory wentylacyjne (6) oraz otwór (7) dla włożenia
świecy (8) do komory użytkowej (3). Ponadto w górnej ścianie
(4) komory parowania (2) znajduje się otwór wylotowy (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99750
(22) 94 02 18 6(51) A63H 33/06
(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci klocka
(57) Zabawka w postaci klocka charakteryzuje się tym, że
posiada walcowe czopy o wysokości 1/3 całkowitej wysokości
klocka, których zewnętrzne walcowe powierzchnie są odległe
od zewnętrznych bocznych powierzchni ścian o wielkość gru
bości ściany wraz z prowadzącym żebrem (5), zaś na górnej
powierzchni (6) symetryczne zagłębienia (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99747
(22) 94 02 16
(75) Bruzda Adam, Nowy Sącz
(54) Kombinatka przestrzenna

6(51) A63F 9/16

(57) Kombinatka przestrzenna posiada dwa zasadnicze ele
menty, jak uchwyt (1) z nawlekaczem (2) oraz zespół kółek (4),

U1(21) 99751
(22) 94 02 18 6(51) A63H 33/06
(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci klocka
(57) Zabawka w postaci klocka charakteryzuje się tym, że
posiada walcowe czopy o wysokości stanowiącej 1/2 wysokości
ścian bocznych, zewnętrzne krawędzie walcowych czopów prze
sunięte są względem ścian klocka o wielkość stanowiącą grubość
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ścianki (4) wraz z prowadzącym żebrem (5), a wewnętrzna górna
powierzchnia (6) posiada symetryczne zagłębienia (7) i jest
przedzielona ścianką (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99754

(22) 94 02 18

6(51) A63H 33/06
A63H 3/16

(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci ludzika
(57) Zabawka w postaci ludzika charakteryzuje się tym, że
posiada walcową górną część stanowiącą głowę o półkulistym
zakończeniu (2), z wewnątrz osiowo usytuowanym czopem (3),
którego przewężone zakończenie (4) wprowadzone jest w otwór
(8) korpusu (5), na powierzchni (7) stożkowego górnego ścięcia
(6). Korpus (5), na wewnętrznych bocznych ścianach (9), posia
da pionowe prowadzące żebra (10).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 99752

(22) 94 02 18

6(51) A63H 33/06

(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci klocka
(57) Zabawka w postaci klocka charakteryzuje się tym, że
posiada walcowe czopy o wysokości stanowiącej 1/3 całkowitej
wysokości klocka, zewnętrzne krawędzie bocznych walcowych
czopów są równolegle przesunięte względem zewnętrznych
krawędzi ścian bocznych o wielkość grubości ścianki (4) wraz z
prowadzącym żebrem (5), a wewnętrzna górna powierzchnia
(6), przedzielona pionowymi wewnętrznymi ściankami (7), po
siada zagłębienia (10).

(1 zastrzeżenie)
U1 (21) 99755

(22) 94 02 18

6(51) A63H 33/06

(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci klocka-daszka
(57) Zabawka w postaci klocka-daszka charakteryzuje się
tym, że posiada na górnej zewnętrznej powierzchni rowki (1)
oddzielające wydłużone sześciokątne powierzchnie (2), zaś we
wnątrz tuleje, których dolne czołowe powierzchnie (6) są równo
ległe do zewnętrznych krawędzi (7) obrysu podstawy (4) i połą
czone żebrami (8) między sobą i z wewnętrznymi bocznymi
ścianami (9) podstawy (4).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 99753

(22)94 02 18

6(51) A63H 33/06

(75) Rękowski Ryszard, Szczecin
(54) Zabawka w postaci znaku drogowego
(57) Zabawka w postaci znaku drogowego charakteryzuje
się tym, że w dolnej części górnego płaskiego elementu (1)
posiada mocujący czop (2) o obrysie krzyżowym, zaś na wewnę
trznych powierzchniach ścian (6) podstawy (5) prowadzące
żebra (7).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 99756
(22) 94 02 17 6(51) B01D 27/00
(75) Brzostowicz Andrzej, Włocławek
(54) Wymienny wkład filtru oleju napędowego
(57) Wymienny wkład filtru oleju napędowego składający się
z obudowy, pokrywy, układu filtracyjnego ułożonego w obudo
wie charakteryzuje się tym, że w cylindrycznej obudowie ufor
mowanej z dnem, wyposażonym w otwory dopływowe (7), po
łączonej nierozłącznie z pokrywą (3), wyposażoną w otwory
odpływowe (2), wokół rurki centralnej (4), ułożone są warstwy
filtracyjne (5) połączone szczelnie parami przy zakończeniach
(6) w ten sposób, że przeciwne zakończenia tych par nie są
połączone ze sobą lecz z warstwami zewnętrznymi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99767
(22) 94 02 18
6(51) B23Q 1/25
(71) P. P. Elektrownia TURÓW, Bogatynia
(72) Konopski Adam, Niemirski Mikołaj
(54) Imak obrotowy
(57) Imak obrotowy ełuży do prowadzenia, w dogodnej po
zycji operacji napawania części podzespołów, cięcia rur o du
żych średnicach oraz skórowania bębnów ze zużytej warstwy
gumy.
Imak obrotowy złożony jest z zespołu silnika z przekład
nią (1), przekładni (2) i uchwytu tokarskiego (3) zjednej strony
i z drugiej strony z przesuwnego, obrotowego konika (4), a
pomiędzy nimi umieszczono suport przesuwny (5) z imakiem
jezdnym (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102345 (22) 95 03 24 6(51) B23D 61/12
(71) Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA,
Bielsko-Biała
(72) Gańczarczyk Marian
(54) Brzeszczot dwustronny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest brzeszczot dwu
stronny, służący do cięcia metalu i drewna, stosowany jako
narzędzie wymienne w znanych oprawkach ramowych piłek
ręcznych do metalu.
Brzeszczot dwustronny wykonany jest z płaskownika (1 )
zaopatrzonego na końcach (2, 3) w otwory (4) dla mocujących
go sworzni osadzonych w gniazdach oprawek ramowych piłek
ręcznych do metalu oraz ma równoległe do siebie ostrza (5, 6).
Ostrze (5) ma uzębienie do cięcia metalu, natomiast ostrze (6)
ma zęby przystosowane do cięcia drewna.

(2 zastrzeżeniu)
U1(21) 99675
(22) 94 02 07
6(51) B30B 9/30
(75) Śliwiński Janusz, Chojnice
(54) Komora prasowania, zwłaszcza brykieciarki
(57) Komora charakteryzuje się tym, że utworzona jest z
korpusu (1) w postaci korytka zakrytego płytką (5) osadzoną
ruchowo na sworzniu (4) umieszczonym w korpusie (1), do
którego również zamocowany jest dociskacz (8) płytki (5).

(3 zastrzeżenia)
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wy (4) osadzone są z możliwością przesuwów regulacyjnych w
celu regulacji wzajemnego ich ustawiania. Urządzenie zawiera
pierwszą przekładnię łańcuchową (24) do napędu cylindra (4)
oraz drugą przekładnię łańcuchową (25) napędu rolek podają
cych (18, 19, 20, 21) materiał (16) i walca dociskowego (6).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 99714

(22) 94 02 14

6(51) B41F 35/00

(75) Saar Andrzej, Warszawa
(54) Urządzenie do zmywania, zwłaszcza
nawilżających wałków offsetowych
(57) Urządzenie ma postać głębokiej i wydłużonej niecki (1)
z tylną ścianką (2) uniesioną ku górze oraz wygiętym na zew
nątrz obrzeżem (3).
Urządzenie wyposażone jest w uchylną pokrywę (4)
oraz w umieszczoną poniżej, po przeciwnej stronie, przebiega
jącą na całej długości niecki (1), osłaniającą listwę (5). W dolnej
części niecki (1), na prowadnicach, osadzone są ruchomo po
przeczne belki z wycięciami. W dnie niecki znajduje się otwór
spływowy. Całe urządzenie wsparte jest na nóżkach (10).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99758

(22)94 02 17

6(51) B60C 25/132

(71) Hertman Danuta, Pszenno; Hertman
Tomasz, Pszenno
(72) Hertman Stanisław, Hertman Tomasz
(54) Urządzenie do zdejmowania i zakładania
opon
(57) Urządzenie zawiera ramową podstawę (1), osadzoną
suwliwie na mocowanych do tej podstawy (1) wzdłużnych pro
wadnicach (2) i połączoną z nią wzdłużnym siłownikiem (7)
konsolę (3) z umieszczonym na wsporniku o regulowanej wyso
kości (4) obrotowym uchwytem koła (5) oraz dwie dźwignie
manipulacyjne - przednią (10) i tylną (11), osadzone obrotowoprzesuwnie na wspólnym, zamocowanym do ramowej podsta
wy (1) wzdłużnym wałku prowadzącym (8) i wspierające się

U1(21) 102052

(22) 95 02 10

6(51) B41L 19/00

(75) Ciemiński Mirosław, Koszalin
(54) Urządzenie drukujące fleksograficzne
(57) Urządzenie składa się z konstrukcji nośnej, zespołu
napędowego oraz mechanizmów drukujących.
Kolumny boczne (2) konstrukcji nośnej (1) posiadają
wysięgniki (3) z wycięciami (8), w których umieszczone są
łożyska (9) wałka nakładającego (10). W rowkach wewnętrznych
(11) wysięgników (3) umieszczone są łożyska (12) duktora (13).
Cylinder drukowy (4) znajduje się ponad walcem dociskowym
(6) i łożyskowany jest w oprawach (5) umieszczonych w kolu
mnach (2). Wałek nakładający (10), duktor (13) i cylinder druko
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w pozycji pracy na wspólnym, mocowanym do ramowej podsta
wy (1) zębatkowym wałku blokującym (9). Obie dźwignie mani
pulacyjne (10, 11) zakończone są dwupozycyjną głowicą (13).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 99692
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ny wężyk (3) współpracujący z główką odpowietrznika samo
chodowego (5) obciskany przy wykorzystaniu listwy zaciskowej.

(2 zastrzeżenia)

(22) 94 02 08

6(51) B60K 17/10
B60K 17/14
(71) Gdańska Stoczna Remontowa,
Gdańsk-Ostrów
(72) Zachacz Czesław, Trzciński Czesław, Jeliński
Polikarp, Wiśniewski Władysław, Grabowski
Benedykt
(54) Zespół napędowy jazdy podnośnika
samochodowego

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji zespołu
napędowego z możliwością pewnego działania podnośnika
samochodowego w warunkach silnego zapylenia.
Zespół napędowy zawiera przekładnię zębatą (3) napę
dzaną silnikiem hydraulicznym (1) przenoszącą moment obro
towy na mechanizm różnicowy (2) pojazdu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99738
(22) 94 02 17 6(51) B62D 33/04
(75) Wadas Karol, Olsztyn
(54) Nadwozie dostawczego pojazdu
samochodowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowe nadwo
zie dostawczego pojazdu samochodowego, zwłaszcza samocho
du "LUBUN", umożliwiające zamknięcie przestrzeni ładunkowej.
Posiada ono nadbudowę (1) o kształcie zbliżonym do
prostopadłościanu, mającego wysokość i szerokość równą wy
sokości i szerokości kabiny kierowcy.
Nadbudowa (1) ma w tylnej ścianie otwór drzwiowy,
zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi (2), a w przedniej części
prawej ściany bocznej, otwór drzwiowy zamykany drzwiami
żaluzjowymi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99739
(22) 94 02 17 6(51) B62D 33/04
(75) Wadas Karol, Olsztyn
(54) Nadwozie dostawczego pojazdu
samochodowego
U1(21) 99679
(22)94 02 07 6(51) B60T11/30
(75) Niewęgłowski Krzysztof, Końskie
(54) Odpowietrzacz hydraulicznych układów
samochodowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji odpowietrzacza hydraulicznych układów samochodowych, umożliwia
jącego łatwe i szybkie odpowietrzenie układu hydraulicznego,
zwłaszcza hamulcowego.
Odpowietrzacz hydraulicznych układów samochodo
wych ma przezroczystą rurkę kontrolną (1), posiadającą na
jednym końcu zawór (2), zaś na drugim jej końcu ma przyłączo

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowe nadwo
zie dostawczego pojazdu samochodowego, zwłaszcza samocho
du 'LUBUN", umożliwiające zamknięcie przestrzeni ładunkowej.
Posiada ono nadbudowę (1) o kształcie zbliżonym do
prostopadłościanu, mającego wysokość i szerokość równą wy
sokości i szerokości kabiny kierowcy.
Nadbudowa (1) ma w tylnej ścianie otwór drzwiowy,
zamykany drzwiami żaluzjowymi (2), a w przedniej części pra
wej ściany bocznej, otwór drzwiowy zamykany drzwiami płyto
wymi (4), zawieszonymi na zawiasach, mocowanych do krawę
dzi górnej otworu drzwiowego.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Pokrywa kabiny ciągnika z okapnikiem
(57) Pokrywą (1) kabiny jest płyta (2) z maty szklanej nasą
czonej i utwardzonej żywicą. Obrzeżem płyty jest rynienka (5) z
okapnikiem (8) natomiast podsufitka (3) wystająca ponad płytę
(2) jest wzmocniona żebrami (7) i ma od wewnątrz parzyste
metalowe elementy mocowania.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 99740
(22) 94 02 17 6(51) B62D 33/04
(75) Wadas Karol, Olsztyn
(54) Nadbudowa dostawczego pojazdu
samochodowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowa nadbudo
wa dostawczego pojazdu samochodowego, zwłaszcza samochodu
"LUBUN", umożliwiająca zamknięcie przestrzeni ładunkowej.
Nadbudowała, wewnątrz korpusu posiada wmontowa
ną rurową ramę (3), w której dolnych częściach, na ścianach:
przedniej i bocznych utworzona jest z rur kratownica (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99729
(22)94 0214 6(51) B62D 33/06
(75) Czajka Jerzy, Koźmin Wlkp
(54) Pokrywa kabiny ciągnika
(57) Pokrywę (1) stanowi płyta (3) z maty szklanej nasyconej
żywicą ze ściętymi stożkowo odcinkami (8) boków. Krawędź
płyty (3) tworzy rynienkę (4). Z płyty (3) wystaje kopuła podsufitki
(2) z elementami i uszczelką.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 99741
(22) 94 02 17 6(51) B62D 33/04
(75) Wadas Karol, Olsztyn
(54) Nadbudowa dostawczego pojazdu
samochodowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowa nadbudo
wa dostawczego pojazdu samochodowego, zwłaszcza samochodu
"LUBUN", umożliwiająca zamknięcie przestrzeni ładunkowej.
Korpus (1) nadbudowy posiada podłogę (4) z podłużnie
ukształtowanymi bruzdami, o zarysie trapezowym w przekroju
poprzecznym.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99710
(22) 94 02 11
6(51) B65D 5/08
(75) Sokołowski Henryk, Września
(54) Opakowanie zbiorcze w postaci pudełka
U1(21) 99728
(22) 94 02 14 6(51) B62D 33/06
(75) Czajka Jerzy, Koźmin Wlkp

(57) Opakowanie zbiorcze w postaci pudełka jest stosowane
do pakowania produktów spożywczych sypkich lub wyrobów
przemysłu lekkiego znajdujących się w jednostkowych opako
waniach.
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Opakowanie zbiorcze składa się z elementu pierwszego
(1), posiadającego wycięcie (2) i wypust (3) oraz elementu
drugiego (4), posiadającego zakładkę (5), wypust (6), wycięcie
(7) oraz okienko (8). Na większych płaszczyznach elementu pier
wszego (1) i elementu drugiego (4) znajduje się perforacja (9).

(1 zastrzeżenie)
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wej wewnętrznej powierzchni i z drugiej części (8) stożkowo
ściętej, łączącej się z zakończeniem pierwszej części (7), skie
rowanej promieniowo do wewnątrz i kończącej się kołową wolną
krawędzią. Podczas osadzania zamknięcia na szyjce pojemnika
druga część (8) stożkowo ścięta styka się z wolnym końcem
szyjki i zagina się w kierunku pierwszej części (7) żebra (6)
tworząc gazoszczelne uszczelnienie pomiędzy szyjką pojemni
ka i zamknięciem (1).

(U zastrzeżeń)

U1(21) 99700
(22) 94 02 09
6(51) B65D 6/20
(75) Zimnol Wiesława, Konopiska-Aleksandria
(54) Składany pojemnik turystyczny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany poje
mnik turystyczny, znajdujący zastosowanie szczególnie w tury
styce rowerowej.
Posiada kształt prostopadłościanu wykonanego z dru
tów stalowych, tworzących konstrukcję siatkową. Składa się ze
ścianek bocznych połączonych ze sobą zawiasami (4) oraz z
ramki tworzącej dno (1), która połączona jest zawiasowo tylko z
jedną, poziomą krawędzią bocznej ścianki (2). Zaś na drugiej,
przeciwległej swej krawędzi posiada zaciskowy zaczep (5) utrzy
mujący dno (1) w pozycji poziomej. Ponadto pojemnik w swej
górnej części posiada także uchwyty ułatwiające przenoszenie
go oraz haczyk spinający ramki po złożeniu pojemnika.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99724
(22) 94 02 15 6(51) B65D 41/32
(75) Wroniecka Bożena, Sosnowiec; Starosta
Jarosław, Będzin
(54) Nakładka na korek
(57) Nakładka na korek zamykający butelkę z szampanem
posiada korpus z nawiniętą taśmą (4). Korpus utworzony jest
przez obrotową bryłę (1) do nawijania taśmy (4), zaczep (3) do
mocowania nakładki na korku (5) oraz ograniczniki (2) zapobie
gające zsuwaniu się taśmy (4) z korpusu. Wystrzał korka (5)
powoduje rozwijanie się taśmy (4).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 99666
(22) 94 02 07 6(51) B65D 39/08
(71) PRECISION VALVE AUSTRALIA PTY
LTD, Ingleburn, AU; DrU1tt Rodney
Malcolm, North Luffenham, GB
(72) DrU1tt Rodney Malcolm, GB; Tansey
Charles Martin, AU
(54) Zamknięcie pojemników z napojami
gazowanymi
(57) Zamknięcie pojemników z napojami gazowanymi wy ko
nané jest jako jednoczęściowe. Zamknięcie składa się z przykry
wki (4) i płaszcza (2). Zamknięcie ma pierścieniowe uszczelnia
jące żebro (6) wystające do dołu z dolnej strony przykrywki (4).
Żebro (6) składa się z pierwszej części (7) o zasadniczo walco
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U1(21) 102483 (22) 95 04 12 6(51) B65D 83/06
(75) Hohenberg Karol, Białe Błota
(54) Pojemnik do przypraw
(57) Pojemnik, składający się z walcowego zbiornika i przy
krywki, ma w przykrywce (2), we wgłębieniu (3), przycisk (4),
który połączony jest od spodu z prętem dozującym (7), mającym
w części dolnej ukształtowany tioczek (8), który przystosowany
jest do zamykania otworu uformowanego w dolnej éciance
zbiornika (1).

(5 zastrzeżeń)
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U1(21) 99708
(22) 94 02 10
6(51) B66B 7/06
(71) Elektrownia Bełchatów z/s Rogowcu,
Bełchatów
(72) Mamiński Waldemar, Kudaj Andrzej
(54) Przeciwobrotowy uchwyt swobodnego końca
liny
(57) Przeciwobrotowy uchwyt swobodnego końca liny ma
zastosowanie, zwłaszcza do wciągarek remontowych i innych
dźwignic.
Przeciwobrotowy uchwyt ma postać zawiesia gruszko
wego, zawierającego górny (1) i dolny korpus (2), wzajemnie
skręcone, przy czym w korpusie górnym zawiesia umieszczony
jest klinowy zacisk liny nośnej. Zewnętrzna część (3) zacisku
klinowego oparta jest o łożysko oporowe (9), osadzone w kor
pusie zawiesia.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99711
(22)94 0212 6(51) B65D 85/42
(75) Szymański Michał, Gliwice; Szymańska
Anna, Katowice
(54) Osłona do otwierania ampułek
(57) Osłona do otwierania bezpiecznego ampułek z lekami
składa się z dwóch kapturków o kształcie cylindrycznym, kap
turka szerszego (1) i kapturka węższego (2). Kapturek szerszy
(1) jest połączony z kapturkiem węższym (2) tulejką z fałdami
(3), co umożliwia, po nałożeniu osłony na ampułkę, jej bezpie
czne otwarcie, nie powodując uszkodzenia naskórka personelu
wykonującego tę czynność.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102451 (22) 95 04 10
6(51) B66C 1/12
(75) Sala Marian, Rybnik; Gmur Bonifacy,
Pszczyna
(54) Zacisk klinowy dla lin okrągłych
(57) Zacisk klinowy służy do mocowania lin okrągłych na
belkach zrębowych, w czasie prowadzenia robót szynowych.
Korpus (1) zacisku klinowego ma wydłużone obie pod
stawy (9) o trapezowe przystawki, połączone na końcu czołową
płytą (8). W części przedniej korpusu (1) osie obu par rolek (3),
lozmieszczonych symetrycznie z obu stron, rozstawione są w
odstępie odpowiadającym krańcowym położeniom pary kli
nów (2).
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W części tylnej podnośnik klinów (6) został ustawiony
współosiowo do trzymanej liny, wprost pod pionowym prowad
nikiem prowadzącego układu (4), zapewniającego równoległe
prowadzenie pary klinów (2). Zacisk klinowy nadaje się również
do mocowania poszczególnych lin urządzeń wielolinowych,
stosowanych w szybach o dużych głębokościach.
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cza (4), zawierający stopień (8) o zwiększonej średnicy zewnę
trznej w stosunku do pozostałej części trzpienia dociskacza (3).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 99680

(22) 94 02 07

6(51) B67C 7/00

(71) Zakład Badawczo-Rozwojowy POLMOS,
Konin
(72) Robak Jerzy
(54) Głowica do zamykania butelek
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica do zamy
kania zakrywkami aluminiowymi z pierścieniem zabezpieczają
cym, butelek szklanych lub plastikowych z główką gwintowaną
stosowaną, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, zawierająca
dociskacz, którego korpus (4) ma kształt tulei z profilowanym
dwustopniowym gniazdem dociskającym (5) usytuowanym od
strony roboczej korpusu dociskacza (4) oraz posiada gwint (6)
do połączenia z trzpieniem dociskacza (1) głowicy, a ponadto
zawiera trzpień dociskacza (3) usytuowany w otworze dociska-

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

U1(21) 99691

(22) 94 02 08

6(51) E01F 9/00

(75) Dąbczyński Zdzisław, Tuchów
(54) Wyprofilowane tarcze tablic z pochwytem
(57) Wyprofilowane tarcze tablic z pochwytem mają zastoso
wanie w drogownictwie. Wykonanie według tej technologii i
rozwiązań konstrukcyjnych jest gwarancją niezniszczalności w
przypadku próby zniszczenia przez wygięcie. Tarcza tablicy
posiada wyprofilowanie (1) w części dolnej i współpracuje z
półobejmą (2) o takim samym wyprofilowaniu. Krawędź górna
(b) półobejmy (2) znajduje się powyżej krawędzi (a) znaku
tablicy (1). Rozwiązanie to jest istotne, gdyż na linii występują
cego zginania są dwie grubości blach. Zastosowano dodatkowe
wzmocnienie o kształcie kątownika (4) z profilu, do którego
uchwytem (5) są zamocowane boki pionowe tarczy (1). Mocowanie
do słupka odbywa się za pośrednictwem pochwytu (3). Zastosowa
no uniwersalne rozwiązanie przez wprowadzenie rozstawu otworów
mocujących (6) w tarczy i półobejmie (7) w pochwycie (3).

U1(21) 99701

(22)94 02 09

6(51) E03B 7/09

(71) Jordanowska Fabryka Armatury SA,
Jordanów
(72) Gacek Władysław, Nowak Robert
(54) Uszczelka
(57) Uszczelka ma wewnątrz dwie łukowe wypukłe powierz
chnie (3) uszczelniające, połączone ze sobą łukową wklęsłą
powierzchnią (4).

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

U1(21) 99737

(22) 94 02 17

(75) Jeżewski Bogdan, Oława

6(51) E03C 1/308
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(54) Urządzenie do czyszczenia odpływowych
przewodów sanitarnych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do czy
szczenia odpływowych przewodów sanitarnych, a zwłaszcza od
pływu i syfonu umywalki, zlewozmywaka lub wanny.
Urządzenie jest utworzone z rury (1), wewnątrz której
umieszczony jest dwustronny tłok (2) z tłoczyskiem (3) i rękoje
ścią (7). Rura (1) jest zamknięta, od strony rękojeści (7), pokry
wką (4) z otworem dla tioczyska (3), zaś z drugiej strony rura (1)
jest zamknięta kształtką (5) o postaci stożka zakończonego
walcową końcówką (6), na którą nałożona jest ssawka (12) o
kształcie czaszy. Urządzenie charakteryzuje się tym, że tłok (2)
ma kołową tarczę (10) z walcowym rdzeniem (9) w środku, o
długości większej od szerokości tłoka (2). Zewnętrzna średnica
końców rury (1 ) jest większa od zewnętrznej średnicy pozostałej
części rury (1). Natomiast ssawka (12) ma rowki (13) od strony
wewnętrznej i od strony zakończenia kulistej czaszy. Walcowa
końcówka (6) ma na zewnętrznej powierzchni rowek (14), a
ssawka (12) ma pierścieniowy występ w części połączenia z
walcową końcówką (6).

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 99732
(22) 94 02 16
6(51) E04B 5/00
(75) Mikołajczuk Kazimierz Zdzisław, Wesoła;
Mikołajczuk Mirosław, Warszawa
(54) Pustak stropowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji pu
staka do układania stropów gęstożebrowych o rozpiętości mo
dularnej belek powyżej 6 m. Pustak (1) ma kształt wielokątnej
bryły z ożebrowaniami (2) w formie odwróconej litery "Y".

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99762
(22) 94 02 18
6(51) E04B 5/00
(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
BESKID, Bielsko-Biała
(72) Cios Kazimierz, Zuzek Rudolf
(54) Warstwowy strop międzypictrowy
budownictwa
U1(21) 99761

(22)94 02 18

6(51) E04B 1/74
E04B 2/72
(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
BESKID, Bielsko-Biała
(72) Cios Kazimierz, Zuzek Rudolf
(54) Warstwowa ściana budownictwa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest warstwowa ściana
dla budownictwa mająca zastosowanie we wszystkich rodza
jach budownictwa, a zwłaszcza budownictwa ogólnego i to
zarówno jako ściana zewnętrzna jak i wewnętrzna. Warstwę
zewnętrzną stanowi warstwa izolacyjna tynkowa (1), a następnie
warstwa prasowanej płyty cementowo -wiórowej (2), impregno
wany szkielet drewniany w postaci ramy wypełnionej wełną
mineralną (3), izolacja dyfuzyjna z folii PC 4, prasowana płyta
cementowo-wiórowa (2), płyta gipsowo-kartonowa (5) oraz war
stwa wykończeniowa (6).

(1 zastrzeżenie)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest warstwowy strop
międzypiętrowy budownictwa mający zastosowanie w każdej
dziedzinie budownictwa.
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Warstwa wykończeniowa stropu (1) połączona jest z
warstwą jastrychu (2), z górną prasowaną płytą cementowo-wićrową (3), belkami drewnianymi (4), których przestrzenie wypeł
nione są wełną mineralną (5), nad którą znajduje się pustka
powietrzna (6), warstwą izolacyjno-dyfuzyjną z folii PC (7), z
ramą wykonaną z kontrłat (8), doiną prasowaną płytą cementowo-wićrową (3), dolną warstwą wykończeniową stanowiącą ko
rzystnie płytę suchego tynku (9).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 102022 (22) 95 02 07
6(51) E04C 5/02
(31) 94 1910
(32) 94 02 08
(33) CZ
(71) UNISPOL Rokycany s.r.o., Rokycany, CZ
(72) FialaOtmar
(54) System podłogowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest system podłogo
wy z laną powierzchnią, umożliwiający instalowanie dużej liczby
sieci kablowych pod powierzchnią podłogi. Zgodnie ze wzorem
system jest złożony z połączonych ze sobą, uformowanych
elementów podłogowych (1), z których każdy ma na swej górnej
powierzchni sieć przecinających się rowków (3), a w miejscach
przecięcia znajdują się wydrążone miski (2), których podstawy
spoczywają na powierzchni pierwotnej podłogi. Ponadto te ele
menty podłogowe (1) mają warstwę górnej powierzchni z lanego
materiału.
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Bieg schodowy utworzony jest z nośnej pionowoosiowej tulei (1), z utwierdzonym do niej poziomoosiowym spocznikiem, stanowiącym przestrzenny twór blachownicowy, w którego
bocznych ściankach (3) są wykonane przelotowe montażowe
otwory (4), którego przednia część zawiera krótką pionową tuleję
osadczą (6), przeprowadzoną przez przednią trójkątną ściankę
(8) spocznika i przez jego obydwie trójkątne ścianki boczne (3).
Tuleja osadcza (6) spoczywa na poziomej płycie nośnej spocz
nika, na której zewnętrznej powierzchni jest osadzona okładzina
stopnia (10). W części przylegającej bezpośrednio do nośnej
tulei (1) i do tulei osadczej (6) jest usytuowane nośne żebro (9)
o kształcie przekroju poprzecznego ceowym.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 99725
(22) 94 02 15 6(51) E04F 15/10
(75) Poprzeczko Piotr, Warszawa; Pawlicki
Juliusz, Warszawa; Kucharski Jerzy,
Warszawa
(54) Mata gumowa
(57) Mata gumowa, składająca się z dowolnej ilości modu
łów z otworami przelotowymi, charakteryzuje się tym, że stosu
nek objętości materiału (1) użytego do jej wyprodukowania do
objętości macierzowo ułożonych otworów (2) wynosi 1:3.

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

U1(21) 101331 (22) 94 10 05 6(51) E04F 15/14
(75) Cendrowicz Paweł, Łódź; Janas Wojciech,
Łódź
(54) Kształtownik oddzielający
(57) Wzór użytkowy dotyczy kształtownika oddzielającego,
stosowanego zwłaszcza do rozdzielania warstw podłogowych
wykonanych na miejscu budowy z mas twardniejących. Kształ
townik mający kształt zbliżony do kątownika zawiera podstawę
(1) oraz boczną ścianę (2) prostopadłą do podstawy (1) i zakoń
czoną występem (3) skierowanym równolegle do podstawy (1).

U1(21) 99727
(22) 94 02 14 6(51) E04F11/00
(75) Zdunek Włodzimierz, Dzierzgoń
(54) Bieg schodowy

(2 zastrzeżenia)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji biegu schodowego prefabrykowanego, bardzo lek
kiego, jako segmentu konstrukcji iekkich schodów niemonolitycznych, zwłaszcza schodów nieprostoliniowych.

U1(21) 99731
(22) 94 02 14
6(51) E04G 1/08
(71) Elektrownia im. T. Kościuszki, Połaniec
(72) Kosowicz Marian, Bialik Andrzej,
Chrzanowski Stefan, Hun Jerzy

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Podest remontowy
(57) Podest remontowy rozwiązuje zagadnienie remontu ele
ktrod i mycia elektrofiltrów w elektrowni. Podest remontowy ma
konstrukcję wsporczą (1) wypełnioną kratą pomostową wspartą
na słupie oraz na przyściennej konstrukcji kratownicowej, połą
czoną przegubowo segmentowymi podestami uchylnymi (5)
wspartymi na dodatkowej podporze podestowej w pozycji roz
łożonej. Wydłużone skrajne boki łączone są ze sobą rozłącznie
w pozycji złożonej za pomocą haczyków (13).

(3 zastrzeżenia)
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W szczelinie między słupkiem (1), a drągiem (6) umie
szczony jest klin (9) działający na krawędzie tulei (4) i przesuwki
(5) blokowanej trzpieniem (10) wsuniętym w otwór (8).

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 99687
(22) 94 02 08 6(51) E04H 13/00
(75) Gołębiewski Andrzej, Rumia; Pacan Marian,
Rumia
(54) Kwatera cmentarna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji kwatery,
którą stanowi segmentowa obudowa składająca się z moduło
wych jednostek (1) zestawionych w układzie pionowym.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99759
(22) 94 02 18 6(51) E04G 17/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe
MONTEX Sp. z o.o., Lublin
(72) Strzęciwilka Tadeusz
(54) Stojak bariery ochronnej
(57) Stojak umożliwia montowanie barier ochronnych, szcze
gólnie dla prac prowadzonych na wysokościach. Stojak zawiera
jący słupek (1) z podstawą (2) i gniazdami (3) do mocowania
barierek (20) posiada przytwierdzoną tuleję (4) oraz nasuniętą
przesuwkę (5), w których osadzony jest suwliwie drąg (6) z
przytwierdzoną stopą (7) oraz wykonanymi otworami (8).

U1(21) 99705
(22)94 0211
6(51) E05B 3/02
(75) Juszczak Zbigniew, Sieradz
(54) Uchwyt do zamka drzwiowego
(57) Uchwyt do zamka drzwiowego zaopatrzony jest w gniaz
do osadcze (1) z końcówką o przekroju wielokąta, która jest
wpasowana w otwór gałki (2) i połączona z nią wkrętem (3). Drugi
koniec gniazda osadczego (1) oparty jest na osłonie (4). Gałka (2)
posiada na obwodzie wyżłobienia.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99672
(22) 94 02 07
(75) Kaczor Edward, Kalisz

6(51) E05F 11/06
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(54) Prowadnica bramy żaluzjowej
(57) Prowadnica składa się ze słupa (1) oraz wspartej na nim
belki (3) złączonych połączeniem rozłącznym.

(4 zastrzeżenia)
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połączonych wzdłuż krawędzi, przy czym profil jednego to nie
pełny okrąg (2) stanowiący wpust (3) segmentu, a profil drugie
go to odwrócona wydłużona litera U, która ramionami obejmuje
końcówki (4,5) niepełnego okręgu (2), a której grzbietto również
niepełny okrąg (15) lecz o mniejszej niż okrąg (2) średnicy

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 99693

(22) 94 02 08

6(51) E06B 9/52

(75) Maryśka Ewa, Tczew; Maryśka Czesław,
Tczew
(54) Ramka okienna
(57) Ramka okienna składa się z elementów montażowych
(1) zespolonych narożnikami (2) oraz napiętej siatki (4). Element
montażowy (1) ma w przekroju poprzecznym kształt czworokąta
z wybraniami na ściankach wewnętrznych i zewnętrznym kąto
wym profilem z ukształtowanym występem, w który wprowadzo
ny jest wałek sprężysty mocujący siatkę (4) do ramki.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 99670

(22) 94 02 07

6(51) E06B 3/52

(75) Kaczor Edward, Kalisz
(54) Segment przysłony żaluzjowej
(57) Segment przysłony żaluzjowej, który ma powłokę (1) z
zamkniętą przestrzenią, zakończony jest záslepkami (4), które
częścią grubości wciśnięte są w tą przestrzeń, a pozostałą
częścią wystają poza profil powierzchni zewnętrznej powłoki (1)
stanowiąc dwoma równoległymi płaszczyznami (5, 6) powierz
chnie współpracujące z prowadnicą (9).

( 3 zastrzeżenia)

U1(21) 99760

U1(21) 99671

(22) 94 02 07

6(51) E06B 3/52

(75) Kaczor Edward, Kalisz
(54) Segment żaluzji
(57) Segment żaluzji w postaci blaszanej powłoki charakte
ryzuje się tym, że powłoka składa się z dwóch elementów

(22) 94 02 18

6(51) E21C 31/02

(71) Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR SA,
Katowice
(72) Srokosz Zygmunt, Parysiewicz Witold, Klag
Tomasz, Matuszyk Jan, Knyć Józef,
Błażewicz Andrzej, Pawlus Andrzej, Styrski
Bogusław, Wowro Konrad
(54) Mechanizm wychyłu ramienia kombajnu
górniczego
(57) Mechanizm wyposażony jest w wahacz (9), który jest
belką, przy czym jeden jej koniec jest prosty i połączony z
tłoczyskiem siłownika hydraulicznego, a koniec (11) ukształto
wany w formie wideł wyposażony jest w dwa ramiona (12), które
łączą go z uchem (13) ramienia wychylnego (2). Do zewnętrznej
części ucha (13) mocowana jest w sposób rozłączny wkładka
(14), która ściśle dolega do powierzchni zewnętrznej ucha (13)
oraz do powierzchni wewnętrznej ramienia (12) końcówki (11)
wahacza (9).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 99712

(22) 94 02 12

6(51) E21D 11/14

(75) O pała Albert, Chorzów; Puchacewicz
Zbigniew, Katowice; Lebda-Wyborny
Zbigniew, Siemianowice; Babiarz Marian,
Katowice; Matuszyk Jan, Orzesze
(54) Górnicza obudowa osłonowa do cienkich
pokładów
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pnicy (1) od dolnej powierzchni (7) spągnicy (2). Ponadto stro
pnica (1) ma na końcu bezpiecznik (11) osadzony w stropnicy
(1) za pośrednictwem płyt (22).

(8 zastrzeżeń)

(57) Górnicza obudowa osłonowa jest zaopatrzona w dwie
pary stojaków (9,10) rozpartych między stropnicą (1) i spągnicą
(2). Jedna para stojaków (10) jest usytuowana w sąsiedztwie
odzawałowej osłony (3), druga para (9) jest od strony końca
spągnicy (2) zwróconego ku ścianie wyrobiska.
Odzawałową osłonę (3) łączą ze spągnicą (2) lemniskatowe łączniki (17).
Obudowa według wzoru ma tę cechę, że przy najniż
szym położeniu stropnicy (1) jest zachowana proporcja h:Hmin
= 0,6 -5- 0,7, gdzie h jest odległością dolnej krawędzi (4) stro
pnicy (1) od górnej krawędzi (5) spągnicy (2), a Hmin jest wyso
kością obudowy, czyli odległością górnej powierzchni (6) stro-

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1(21) 99745
(22) 94 02 16
6(51) F16K 3/30
(71) INTER-BEFA Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(72) Machalica Jan, Badura Marian, Sadlik Piotr,
Maga Piotr, Loranc Stanisław
(54) Zasuwa klinowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasuwa klinowa z
pierścieniowym uszczelnieniem klina w korpusie.

Zasuwa posiada pierścieniowe prowadzenie klina, gdzie
dolna część (3) korpusu (1) ma kołnierzowe króćce (10) stanowią
ce z nim jednolitą całość.
W górnej części (2) korpusu (1) w gnieździe (12) umie
szczona jest wkrętka (13), której dolna zewnętrzna część (3)
zaopatrzona jest w gwint (15) i w której otworze (16) posadowio
na jest szyjka (17) trzpienia (8) zaopatrzonego w stopę (18)
spoczywającą na pierścieniowej podkładce (19), przy czym po
między szyjką (17), a otworem (16) trzpienia (3) umieszczone są
uszczelki (20) osadzone wewnątrz obwodowych rowków (21).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 99746

(22) 94 02 16

6(51) F16K 3/30

(71) INTER-BEFA Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(72) Machalica Jan, Badura Marian, Sadlik Piotr,
Maga Piotr, Loranc Stanisław
(54) Zasuwa klinowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasuwa klinowa z
pierścieniowym uszczelnieniem klina w korpusie.
Zasuwa posiada pierścieniowe prowadzenie klina, gdzie
dolna część (3) korpusu (1) ma króćce (10) stanowiące z nim
jednolitą całość, przy czym średnice zewnętrzne i długości króć
ców (10) dostosowane są do wymiarów kielichów łączących ich
rur, a zakończenia ich mają stożkowe ścięcia (11 ) o zaokrąglonych
krawędziach.
W górnej części (2) korpusu (1) w gnieździe (12) umie
szczona jest wkrętka (13), której dolna zewnętrzna część zaopa
trzona jest w gwint (15) iw której otworze (16) posadowiona jest
szyjka (17) trzpienia (8) zaopatrzonego w stopę (18) spoczywa
jącą na pierścieniowej podkładce (19), przy czym pomiędzy
szyjką (17), a otworem (16) trzpienia (8) umieszczone są uszczelki
(20) osadzone wewnątrz obwodowych rowków (21).

(3 zastrzeżenia)
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drzewnego. Palenisko to, utworzone z komory załadowczej i
komory spalania, posiada komorę załadowczą (1) oddzieloną
od komory płomieniowej (2) pierścieniem osadczym (3) z cen
tralnym otworem w kształcie kotia, osadzonym osiowo na po
krywie dyszy (4), przy czym na pierścieniu osadczym (3)
umocowana jest pokrywa zabezpieczająca (5) w kształcie
ceownika, a pod nią w obudowie dyszy (6) osadzona jest
dysza (7), do obudowy dyszy (6) doprowadzony jest przewód
powietrzny (8), który od strony wlotu zaopatrzony jest w zawór
zamykający klapowy (9), przewód powietrzny (8) łączy się z
kanałem powietrznym (10), pod dyszą (7) osadzony jest po
pielnik (11), wewnątrz wyłożony cegłą szamotową (12) i osa
dzony na prowadnicach w kształcie płaskowników, pod
popielnikiem (11) utworzona jest komora dopalania (14), łą
cząca się z rurowym wymiennikiem ciepła (15) przewodu
kominowego, przy czym podstawa komory dopalania wyłożo
na jest cegłą szamotową (16).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99719

(22) 94 02 10

6(51) F17C 13/06

(71) MG Chorzów Sp. z o.o., Chorzów
(72) KuliberdaJan
(54) Pierścień do mocowania kołpaków do
wysokociśnieniowych butli stalowych
(57) Pierścień składa się dwóch elementów to jest z podsta
wowego pierścienia (3) z gładkim poboczem, zamocowanego
trwale do szyjki (1) butli (2) oraz z wymiennej tulei (5) zaopatrzo
nej po stronie zewnętrznej w gwint (6), którą nasuwa się na
podstawowy pierścień (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 99730
(22) 94 02 14 6(51) F22B 13/02
(75) Kfenovsky Jan, Bruntal, CZ
(54) Palenisko kotła do spalania drzewa w
procesie pirolizy
(57) Palenisko kotła do spalania drzewa w procesie pirolizy
umożliwia uzyskanie ciepła przez spalanie wytworzonego gazu

U1(21) 99709
(22) 94 02 11 6(51) F25D 13/00
(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych
SA, Świdnica
(72) Dworenko-Dworkin Aleksander, Bylicki
Wiesław, Raszkiewicz Wiesław
(54) Suszarko-schładzarka bębnowa
(57) Suszarko-schładzarka bębnowa zawiera osadzony na
rolkach obrotowy bęben (1) dzielący się na długości na za
mkniętą ścianą przednią współprądową część suszącą z wlotem
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powietrza od czoła z przodu i zamkniętą komorą wysypową (5)
przeciwprądową część schładzającą (10) z wlotem powietrza od
czoła z tyłu oraz wspólny wyciąg wykorzystanego powietrza
technologicznego (7) do tyłu przez czołowy otwór wylotowy
bębna (1). Posiada ona sprzężony z nieruchomą ścianą prze
dnią zespół nadmuchu gorącego powietrza oraz sprzężony z
komorą wysypową (5) zespół nadmuchu zimnego powietrza (8),
przy czym oba zespoły nadmuchu powietrza składają się każdy
z tworzących wspólnie jedną zamkniętą całość prostokątnych
segmentów - segmentu wejściowego (14) z przepustnicą wloto
wą (15), segmentu filtracji (17) i segmentu z wentylatorem nadmuchowym (18), a w zespole nadmuchu gorącego powietrza
dodatkowo i ustawionego na końcu segmentu z nagrzewnicą.

(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 99664 (22) 94 02 07 6(51) F28D 1/047
F28F 1/26
(7D Patena Bogdan, Kraków
(72) Patena Bogdan, Ratajczyk Tadeusz
(54) Segment wymiennika ciepła, zwłaszcza
grzejnika centralnego ogrzewania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
w konstrukcji grzejnika połączeń lutowanych lub zgrzewanych.
Segment stanowi integralna periodycznie żebrowana
rura (1) bimetalowa ukształtowana metodą walcowania na zim
no, która ma na swym nieużebrowanym odcinku łukowe wygię
cie (K) stanowiące jej monolityczną część.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 99676

(22) 94 02 07

6(51) G01R 11/04
H05K5/00
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL
Sp. z O.O., Zamość
(72) Rabiega Ryszard, Plechawska Jolanta
(54) Szafka złącza licznikowego

(57) Szafka złącza licznikowego zawierająca obudowę (1.) w
kształcie prostopadłościanu, wykonana z żywic, ma pokrywę (2)
zawierającą okienko (3) oraz dwa zamki (4), zaś na tylnej ścianie
(9) na zewnątrz obudowy, przy podstawach górnej i dolnej, w
przeciwległych rogach ma zamocowane cztery płytki wzmacnia
jące, ponadto wewnątrz obudowy na tylnej ścianie (9), przy
podstawie górnej osadzona jest tablica (8) pod zegar sterowa
nia, zaś poniżej w środkowej części ściany, tablica licznikowa
(7), natomiast przy podstawie dolnej szyna zerowa (6) przy czym
podstawa dolna wyposażona jest w trzy tuleje wyprowadze
niowe (5).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 99699
(22) 94 02 09 6(51) G02B 27/02
(75) Sobaszek Wiesław, Rzeszów
(54) Czytnik optyczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest czytnik optyczny ułatwia
jący odczytywanie zapisów lub wykonywanie innych czynności.
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Czytnik zbudowany jest z wymiennej soczewki powię
kszającej (1) osadzonej w uchwycie (2) połączonym z przegu
bem kulistym (3) (łącznikiem (4) z jednoramiennym cięgnem (5)
i ramieniem wspornikowym (6) połączonych z sobą przegubem
(7). Ramię wspornikowe osadzone jest na słupku (8), który
przymocowany jest do imadełka (9).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 99682

(22) 94 02 09

6(51) G07C 5/08

(71) Gąsior Adam, Mielec; Gąsior Henryk,
Mielec; Gąsior Roman, Mielec; Rączka
Edward, Mielec; Rączka Zdzisław, Mielec;
Rączka Józef, Mielec; Mikowski Bogdan,
Mielec
(72) Graniczka Wacław, Mroczka Janusz,
Krawiec Aleksander, Katarzyński Roman,
Kasprzak Leszek
(54) Urządzenie do sterowania i kontroli obsługi
pojazdów komunikacji pasażerskiej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterowania
i kontroli obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej.
W obudowie urządzenia złożonej z podstawy (1) i po
krywy (11), do podstawy (1) przymocowana jest płyta główna (2)
elektroniki i akumulator wewnętrzny (3). Na płycie (2) osadzony
jest moduł (4) mikrokontrolera z kieszenią (5) mieszczącą wsu
waną półprzewodnikową kartę pamięciową (6) i obok niego
kieszeń (7) mieszczącą wsuwany klucz identyfikacyjny (8) kie
rowcy. Otwory wsuwowe kieszeni (5, 7) umieszczone są w
wycięciach w przedniej ściance podstawy (1). W otworach w
tylnej ściance podstawy (1) umieszczone jest złącze zewnętrzne
(9) i wyłącznik sieciowy. Do pokrywy (11) przymocowana jest
płytka (12) klawiatury, a do niej moduł (13) wyświetlacza. Przez
otwory w przedniej pochyłej ściance pokrywy (11) wysunięte są
klawisze (15) klawiatury, wyświetlacz i diody wskaźnikowe. Z
płytą główną (2) bezpośrednio połączone są moduł (4), kieszeń
(7) i złącze (9), a przez złącza wewnętrzne (17) płytka (12). Z
modułem (4) połączona jest bezpośrednio kieszeń (5), a z płytką
(12) moduł (13) i diody. Akumulator (3) połączony jest buforowo
z siecią zasilającą, a do złącza (3) przyłączona jest trćjprzewodowa magistrala zdalnego sterowania urządzeniami obsługi
pasażerów oraz czujniki parametrów pracy i obsługi pojazdu.
Ponadto na płycie (2) mocowany jest i połączony z nią przez
złącza (17) moduł (18) drukarka (19), a w pokrywie wyprofilowa
ne jest wgłębienie (20) na rolkę papieru do drukarki (19) osło
nięte osłoną (21).

(1 zastrzeżenie)
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Rączka Józef, Mielec; Mikowski Bogdan,
Mielec
(72) Graniczka Wacław, Mroczka Janusz,
Krawiec Aleksander, Katarzyński Roman,
Kasprzak Leszek
(54) Urządzenie do sterowania i kontroli obsługi
pojazdów komunikacji pasażerskiej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterowania
i kontroli obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej.
W obudowie urządzenia złożonej z podstawy (1) i po
krywy (11), do podstawy (1) przymocowana jest płyta główna (2)
elektroniki i akumulator wewnętrzny (3). Na płycie (2) osadzony
jest moduł (4) mikrokontrolera z kieszenią (5) mieszczącą wsu
waną półprzewodnikową kartę pamięciową (6) i obok niego
kieszeń (7) mieszcząca wsuwany klucz identyfikacyjny (8) kie
rowcy. Otwory wsuwowe kieszeni (5, 7) umieszczone są w
wycięciach w przedniej ściance podstawy (1). W otworach w
tylnej ściance podstawy (1) umieszczone jost złącze zewnętrzne
(9) i wyłącznik sieciowy. Do pokrywy (11) przymocowana jest
płytka (12) klawiatury, a do niej moduł (13) wyświetlacza. Przez
otwory w przedniej pochyłej ściance pokrywy (11) wysunięte są
klawisze (15) klawiatury, wyświetlacz i diody wskaźnikowe. Z
płytą główną (2) bezpośrednio połączone są moduł (4), kieszeń
(7) i złącze (9), a przez złącza wewnętrzne (17) płytka (12) moduł
(13) i diody. Akumulator (3) połączony jest buforowo z siecią
zasilającą, a do złącza (9) przyłączona jest trójprzewodowa
magistrala zdalnego sterowania urządzeniami obsługi pasaże
rów oraz czujniki parametrów pracy i obsługi pojazdu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99768

(22) 94 02 19

6(51) G09B 1/00
B43L 1/02

(75) Węgrzyniak Ignacy, Dębica
(54) Tablica małego ucznia
(57) Tablica składa się z kasety utworzonej z listew bocznych
połączonych z listwami wzdłużnymi (4, 5), przy czym listwy
boczne są wyższe od listew wzdłużnych (4, 5) i wystają na
zewnątrz poza listwę (4). Pomiędzy wystającymi listwami bocz
nymi poza listwę (4) znajduje się, połączona obrotowo z tymi
listwami, listwa (6), z którą połączona jest pryta tablicy, tworząc
zamknięcie kasety. W rowku obwodowym znajdującym się na
dole w listwach bocznych i wzdłużnych (4, 5) jest umieszczona
płyta dna (7).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99683

(22) 94 02 09

6(51) G07C 5/08

(71) Gąsior Adam, Mielec; Gąsior Henryk,
Mielec; Gąsior Roman, Mielec; Rączka
Edward, Mielec; Rączka Zdzisław, Mielec;
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(22) 94 02 18

(54) Wieszak ekspozycyjny na szybę

6(51) G09B 23/18

(57) Wieszak jest utworzony z dwóch elementów: -elementu
mocującego (1) z plastiku lub innego materiału służącego do
umiejscowienia wieszaka na krawędzi szyby; -korpusu (2) z
przezroczystego tworzywa połączonego z elementem (1) wraz
z hakami, uchwytami (3) lub półkami (4), służącymi do ekspo
nowania oferowanych produktów.
(2 zastrzeżenia)

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Bończak Bazyli, Sawicki Stanisław, Bednarek
Stanisław
(54) Przyrząd do pokazu warunków powstawania
prądu indukcyjnego zgodnie z regułą Lenza
(57) Przyrząd ma poziomą belkę (1) nieferromagnetyczną i
nie przewodzącą prądu elektrycznego z przymocowanymi do
niej od spodu na obu końcach pionowymi nieferromagnetycznymi a przewodzącymi prąd elektryczny pierścieniami (2, 3), z
których pierścień (3) ma przerwę (4). Beika (i) pośrodku jest od
spodu podparta na ostrzu (5) pionowej igiicy (6) nieferromagnetycznej.
(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102521

(22) 95 04 21
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6(51) G09F 19/00

(75) Dąbrowski Sławomir, Warszawa

DZIAŁU

ELEKTROTECHNIKA

U1(21) 99684

(22) 94 02 09

6(51) H01F 27/00

(71) Głogowski Jerzy, Warszawa
(72) Przytuła Andrzej
(54) Transformator lub dławik małej mocy
(57) Transformator lub dławik małej mocy z cewką bez kor
pusu lub z cewką nawiniętą na korpusie bez kołnierzy posiada
uzwojenie (?) umieszczone na wąskich listwach (4), ograniczo
ne wzdłużnie występami usytuowanymi w pobliżu końców tych
listew. Cewka lub transformator posiada na listwach (4) dodat
kowe występy, które stanowią ograniczenie wzdłużne dla sekcji
uzwojenia (7).
(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99685

(22) 94 02 09

6(51) H01F 27/24
H01F 27/28

(71) Głogowski Jerzy, Warszawa
(72) Przytuła Andrzej
(54) Transformator małej mocy
(57) Transformator małej mocy posiada rdzeń płaszczowy
utworzony z dwóch niezależnych pakietów (1, 2) złożonych z
kształtek magnetycznych dwukolumnowych. Uzwojenie (3) jest
nałożone na dwie znajdujące się blisko siebie kolumny (4, 5)
tych pakietów. Pomiędzy uzwojeniami (3) a kolumnami (4, 5)
znajduje się cienka wartswa izolacji (6, 7). Kolumny (4, 5) są
odsunięte od siebie i zablokowane klinami (12).
(3 zastrzeżenia)
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(22) 94 02 07

6(51) H01R 4/30

(71) Chojnacki Janusz, Łódź
(72) Chojnacki Janusz, Kałużka Zdzisław
(54) Zacisk przewodu elektrycznego
(57) Zacisk przewodu elektrycznego (4), przeznaczony do
łączenia przewodu (4) z płytką (5) drukowaną, stanowi łukowo
wygięta prostokątna płytką z przelotowym nagwintowanym otwo
rem, ze złączonym z nią w pobliżu jednego z jej naroży, oporo
wym prętem (3).
Przyłączenie elektrycznego przewodu (4) do płytki (5)
wymaga wykonania w płytce (5) dwóch otworów, jednego na
śrubę (6) wkręcaną w gwintowany otwór w płytce zacisku i
drugiego na oporowy pręt (3). Łączony przewód (4) jest umie
szczany między płytką zacisku a płytką (5) z obwodem druko
wanym.

(1 zastrzeżenie)
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symetrii dłuższych ramion obydwu rożków (1 » 2) są usytuowane
wzdłuż jednej linii, równoległej do osi symetrii wymienionego
izolatora (6).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 99765

(22) 94 02 18

6(51) H02B 1/015
H02B 1/40
(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL,
Ząbkowice Śląskie
(72) Krzyżan Henryk, Kołtuniuk Mieczysław,
Mazur Bogdan
(54) Zestaw rozdzielnic

(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że poszczególne modu
ły (1, 2, 3, 6) zestawu połączone są dwoma wspornikami wypo
sażonymi w otwory mocujące odpowiadające otworom w tylnej
ściance modułów (1, 2, 3, 6) co umożliwia mocowanie poszcze
gólnych modułów (1, 2, 3, 6) do wspornika oraz w otwory
umożliwiające mocowanie zmontowanego zestawu do konstru
kcji nośnej lub ściany.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99757

(22) 94 02 17

6(51) H01T 4/00

(75) Kotowski Andrzej, Kielce
(54) Iskiernik izolatora odciągowego linii
średnich napięć
(57) Iskiernik ma dwa rożki (1,2), z których każdy jest ukształ
towany w postaci dużej litery L i końcem krótszego ramienia
połączony trwale z obejmą (3, 4). Rożki (1, 2) za pomocą
przynależnych im obejm (3, 4) są tak osadzone na górnym
kołpaku (5) i dolnym kołpaku (7) wiszącego izolatora (6), że osie

U1(21) 99743

(22) 94 02 15

6(51) H02G '700

(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
BELOS, Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Alfred, Lewandowski Józef
(54) Podwójne zawiesie dystansowe
(57) Podwójne zawiesie dystansowe składa się z podstawy
(1) w kształcie wycinka pierścienia, na której powierzchni zew
nętrznej równolegle do osi krzywizny osadzono kształtowe ra
miona (3), pomiędzy którymi osadzono dwa haki (4).
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Pomiędzy kształtowymi ramionami (3) na powierzchni
zewnętrznej podstawy osadzono tulejkę (5) z przelotowym gwin
towanym otworem (6). Wszystkie części zawiesia połączone są
ze sobą trwale.

Nr 17 (565) 1995

Druty stalowe (5) osadzone w zaczepach (6) stanowią
siatkę konstrukcyjną oprawy.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99695
U1 (21) 99744
(22) 94 02 15 6(51) H02G 7/00
(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
BELOS, Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Alfred, Lewandowski Józef
(54) Podwójne zawiesie dystansowe
(57) Podwójne zawiesie dystansowe składa się z podstawy
(1) w kształcie płaskownika, na której powierzchni zewnętrznej
równolegle do osi pionowej podstawy osadzono kształtowe
ramiona (3) pomiędzy którymi osadzono dwa haki (4). Pomiędzy
kształtowymi ramionami (3) na powierzchni zewnętrznej podsta
wy osadzono tulejkę (5) z przelotowym gwintowanym otworem
(6). Wszystkie części zawiesia połączone są ze sobą trwale.

(22) 94 02 08

6(51) H02G 9/02
E02D 29/14
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo EKOŻEL
Sp. z o.o., Tułowice
(72) Herman Mieczysław, Gałkowski Henryk
(54) Oprawa pokrywy do studni kablowych

(57) W korpusie (1) symetrycznie osadzony jest wietrznik (5)
z otworami (6). Wzdłużne osiowe żebro (3) łączy korpus (1) z
wietrznikiem (5) tak, jak i poprzeczne osiowo żebro (4). Z zacze
pów żeliwnych (9) wyprowadzone są druty stalowe (8) a trans
port oprawy umożliwiają otwory eksploatacyjne (7).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 99694

(22) 94 02 08

6(51) H02G 9/02
E02D 29/14
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo EKOŻEL
Sp. z o.o., Tułowice
(72) Herman Mieczysław, Gałkowski Henryk
(54) Oprawa pokrywy do studni

(57) W żeliwnym korpusie (1) symetrycznie na żebrach osio
wych (2) osadzony jest wietrznik (3) z otworami (4). Żebro (2)
składa się z trzech odcinków, żebra prostopadłego (2a) i żebra
łącznika (2b).

U1(21) 99713
(22) 94 02 14 6(51) H04M 1/02
(71) MIWI Sp. z o.o., Łódź
(72) Michalak Janusz, Kulawiński Wiesław,
Jarecki Michał, Królikowski Krzysztof
(54) Aparat telefoniczny
(57) Aparat telefoniczny posiada korpus w kształcie integral
nie złączonych z sobą, pięciościennego graniastosłupa (1) i
płyty (2). Dwie naprzeciwległe ściany graniastosłupa (1) są
trójkątne zaś dwie naprzeciwległe ściany płyty (2) stanowią
część powierzchni walcowej. Na jednej ze ścian płyty (2) jest
numeryczna klawiatura, zaś w jednej ze Ścian graniastosłupa (1)
są otwory na sterujące dźwignie (4) a nadto w ścianie tej jest
zamocowany prętowy uchwyt (5) słuchawki.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 99804
(22)94 0217
6(51) H05B 3/06
(71) Eckerfeld Erika, Heiligenhaus, DE;
Schieferstein Monika, Velbert, DE
(72) Eckerfeld Alfred
(54) Elektryczny grzejnik przeprywowy
(57) Elektryczny grzejnik przepływowy zawiera blok kanało
wy (10), który jest utworzony z prostych kanałów grzejnych (144,
146, 148, 150, 152, 154), w których znajdują się nieizolowane
skrętki grzejne (122, 124, 126, 128, 130, 132). Kanały grzejne
(144, 146, 148, 150, 152, 154), przez które przepływa ciecz,
wchodzą w części czołowe bloku kanałowego (10), a końce
skrętek grzejnych (122, 124,126, 128, 130,132) są połączone z
częściami łączącymi, które są obustronnie uszczelnione i wypro
wadzone z tego bloku.

(23 zastrzeżenia)
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941110
941114
941108
941112
941107
941110
941103
941114
941114
941108
931112
941108
941110
941108
940823
941104
941110
941028
941103
941104
941104

C07K
C07K
C07K
C07K
C07K
C08F
C08F
C08G
C08G
C08J
C08K
C08L
C09C
C09C
C09K
C09K
C10M
CUD
CUD
CUD
CUD
CUD
C11D
CUD
CUD
CUD
C12C
C12G
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12P
C12Q
C12Q
C22B
C25B
C25C
D02G
D04B
D04C
D06L
D06N
D21C
D21F
D21F
E01B

14/47
14/59
14/70
14/75
14/75
02/00
02/14
65/00
65/32
09/28
05/11
69/00
03/10
03/10
05/04
05/04
173/02
01/14
03/00
03/08
03/20
03/39
03/39
03/39
03/42
17/06
05/02
01/02
01/14
07/00
15/12
15/12
15/12
15/16
15/37
15/56
15/57
15/62
15/63
15/82
15/86
21/02
01/02
01/68
21/06
03/08
07/00
03/00
21/16
01/02
03/06
03/04
09/10
01/32
11/04
29/24
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2

1
WO 9513430
WO 9513431
WO 9513432
WO 9513433
WO 9513434
WO 9513435
WO 9513438
WO 9513439
WO 9513440
WO 9513441
WO 9513442
WO 9513443
WO 9513445
WO 9513448
WO 9513450
WO 9513451
WO 9513452
WO 9513453
WO 9513461
WO 9513472
WO 9513478
WO 9513479
WO 9513487
WO 9513489
WO 9513490
WO 9513494
WO 9513498
WO 9513500
WO 9513502
WO 9513503
WO 9513505
WO 9513507
WO 9513508
WO 9513510
WO 9513513
WO 9513517
WO 9513521
WO 9513523
WO 9513529
WO 9513531
WO 9513534
WO 9513541
WO 9513542
WO 9513543
WO 9513548
WO 9513549
WO 9513554
WO 9513555
WO 9513558
WO 9513576
WO 9513577
WO 9513578
WO 9513579
WO 9513582
WO 9513585
WO 9513586

A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518

JP 9400215
AU 9400692
US 9412887
GB 9402437
GB 9402476
AU 9400699
NO 9400176
SE 9401055
EP 9403620
EP 9303124
US 9310892
FI 9400501
FI 9400502
DK 9400425
NO 9400175
IT 9400157
AU 9400691
EP 9403730
US 9412168
US 9413074
CA 9400619
CA 9400624
US 9412926
CN 9400088
NL 9400281
FR 9401287
US 9412980
FR 9401296
FI 9300461
US 9412592
SE 9401044
US 9311103
NO 9400178
US 9412723
NL 9400276
US 9412959
CA 9400611
HU 9400050
GB 9402412
EP 9403700
GB 9402453
EP 9403598
EP 9403701
EP 9403702
US 9412890
US 9411271
AU 9400693
US 9411549
US 9412805
US 9413072
FI 9400491
US 9400011
US 9411793
US 9412212
US 9400049
EP 9403654

3
940214
941109
941109
941107
941111
941114
941107
941109
941104
931108
931112
941109
941109
941110
941108
940927
941110
941111
941025
941110
941108
941114
941110
941107
941109
941107
941110
941107
931108
941104
941107
931108
941108
941114
941107
941110
941107
941111
941103
941108
941108
941031
941108
941108
941109
941004
941110
941011
941104
941109
941101
940103
941017
941103
940103
941104

E02B
E02D
E02F
E02F
E03F
E04B
E04B
E04B
E04C
E04D
E04H
E05B
E05C
E06B
E06B
E06B
E21B
E21D
F01N
F03B
F15B
F16B
F16D
F16F
F16F
F16L
F21S
F21V
F23C
F23D
F24D
F24J
F24J
F25D
F41A
G01B
G01C
G01F
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01V
G01V
G02B
G02B
G02C
G05G
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F

08/08
29/02
03/76
05/14
05/04
01/34
01/68
02/96
05/04
01/04
17/00
13/10
09/18
01/58
09/15
09/58
10/24
21/00
07/02
03/12
11/07
05/10
27/11
05/00
15/30
11/08
01/02
21/08
07/00
14/20
11/00
02/18
03/00
17/06
03/10
03/10
09/10
01/84
21/41
21/86
27/42
33/55
33/55
33/74
01/30
01/38
06/25
06/38
01/04
09/47
01/16
03/03
11/10
12/00
17/21
17/30
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1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9513591
9513594
9513596
9513597
9513599
9513617
9513619
9513622
9513627
9513629
9513631
9513633
9513642
9513643
9513647
9513651
9513652
9513655
9513656
9513658
9513659
9513661
9513662
9513663
9513664
9513665
9513666
9513668
9513669
9513670
9513671
9513673
9513674
9513675
9513677
9513680
9513682
9513683
9513684
9513685

A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2

87

950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518
950518

US
DE
US
GB
US
US
GB
US
DK
US
US
US
GB
US
US
US
US
US
US
US
US
NL
US
US
US
US
US
US
US
US
US
FI
GB
US
US
GB
JP
KR
JP
US

9411119
9401342
9412298
9402503
9413110
9310835
9402478
9412851
9400427
9412847
9411177
9413106
9402443
9411765
9411809
9412949
9411468
9411764
9411763
9411718
9411717
9400270
9411178
9411290
9411766
9410956
9411469
9410950
9411470
9413025
9410904
9400506
9402492
9413070
9412919
9402445
9401868
9400151
9400214
9413026

3
940930
941104
941026
941114
941114
931110
941111
941108
941111
941108
941003
941114
941108
941017
941107
941110
941011
941017
941017
941014
941014
941104
941003
941006
941017
940929
941011
940929
941011
941114
941108
941110
941111
941110
941108
941108
941107
941101
940214
941114

G06K
G07C
G07D
G07D
G08B
G21F
H01B
H01H
H01L
H01M
H01P
H01R
H02G
H02J
H02K
H03C
H03F
H03G
H03K
H03L
H03L
H03M
H04B
H04B
H04B
H04B
H04B
H04B
H04B
H04B
H04B
H04J
H04L
H04L
H04L
H04N
H04N
H04N
H04N
H04Q

09/00
05/08
03/14
07/00
05/36
01/00
15/00
85/04
39/24
02/02
05/18
13/50
15/00
07/00
07/02
03/00
01/34
07/00
05/14
07/08
07/18
07/30
01/02
01/04
01/04
01/38
01/40
07/00
07/00
07/08
07/19
03/06
05/14
07/04
27/22
07/14
07/24
09/31
13/00
07/22

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 17/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

302152
302153
302164
302165
302171
302172
302173
302175
302177
302178
302179
302180
302181
302185
302186
302187
302188
302189
302190
302191
302192
302193
302194
302199
302200
302201
302202
302203
302204
302205
302206
302214
302215
302216
302217
302218
302220
302221
302224
302225
302226
302227
302228
302229
302231
302232
302235
302239
302240
302241

B23K
G09B
G01N
B65G
F28D
C07D
E21F
B30B
G01N
H04M
E21C
F16L
G05D
E04B
F02B
F04B
B01J
D04H
G05F
G01H
A01B
G10K
G10K
E01C
G01F
H02B
A47B
C08J
C07C
F01K
E03C
F03B
C03B
G08G
A01C
E04B
B65G
C07C
E01F
E21F
E21C
E21C
H01M
F41H
B65C
H01T
GUB
F01N
H01B
G01K

302243
302244
302245
302246
302248
302249
302252
302254
302256
302257
302258
302259
302262
302269
302270
302271
302274
302275
302277
302278
302279
302282
302292
302293
302294
302295
302296
302343
306447
306471
307043
307045
307080
307111
307112
307114
307115
307143
307145
307146
307149
307158
307159
307160
307190
307199
307200
307202
307224
307251

A23L
A61K
E01D
E04G
F16B
A01G
E21F
B65D
B01F
B30B
G01M
C05G
C07C
C07F
C10L
E05B
C01B
C07C
A23K
C10K
A47H
B65D
G06F
B64C
B30B
E21C
E21C
C08F
E04F
E04F
A47C
F16K
C23F
E05B
B01F
A47L
B27N
E04D
B60N
G06F
B65D
C03B
A61K
G09F
C07D
E03B
C07D
C09B
C01B
C03B

307252
307253
307254
307255
307282
307283
307284
307286
307287
307294
307295
307323
307324
307326
307328
307330
307380
307484
307495
307496
307497
307509
307515
307533
307537
308531
308532
308533
308534
308535
308536
308537
308538
308539
308540
308541
308542
308543
308544
308545
308546
308547
308548
308549
308550
308551
308552
308553
308554
308555

B23K
A23B
A23B
C07D
C22B
B32B
C07D
C07D
G06F
A61F
A01N
C07D
C09B
A61K
C07D
A61F
A47F
C10L
F16K
B28B
B61D
C09G
C11C
C08G
E21D
A61K
A61K
H04N
F16K
A61K
A61K
C07C
C08L
A61K
B65G
C12N
C25D
A61K
CUD
C07D
F04F
H02H
C08J
C09D
C07D
A61K
F42B
C07C
C07C
C12N

12
51
48
17
46
24
41
13
48
55
41
46
49
37
42
43
11
34
49
47
2
52
52
35
47
54
5
30
20
42
37
43
19
51
2
37
17
20
36
42
40
40
53
46
15
53
52
42
53
48

4
7
35
39
44
2
41
15
11
13
48
20
21
29
31
39
18
20
4
31
6
15
50
15
13
40
40
29
38
38
5
45
33
39
10
6
12
37
14
50
16
19
8
52
24
37
28
30
18
19

11
3
3
23
33
13
26
24
51
7
3
27
31
8
27
7
5
31
45
12
14
31
32
29
41
8
8
56
45
9
9
21
30
9
17
33
34
10
32
22
44
54
30
31
25
9
47
21
22
32
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1
308636
308638
308639
308640
308641
308643
308644
308645
308667
308668
308669
308670
308671
308672
308673
308740

2
B62M
C07D
H04L
G02B
C23C
C07D
C07D
C01B
C07D
C07K
C07D
A01N
C07D
A46B
A61K
E04B
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3

1

2

3

1

2

3

14
26
55
49
33
28
23
18
25
29
27
3
25
4
8
37

308741
308742
308743
308744
308745
308746
308747
308748
308749
308750
308751
308752
308753
308754
308755
308756

B03B
C12N
B60L
F16B
E04D
F16L
A23L
A61K
E01C
B66C
A23L
A01N
A61B
C07D
B65D
A23L

11
32
13
44
38
46
4
10
35
18
4
2
6
22
16
4

308757
308758
308759
308760
308761
308762
308763
308764
308765
308766
308767
308768
308769
308770
308771

C07D
E02B
C07C
CUD
F04B
B63B
E02F
H02H
H03K
B65D
A61K
B05D
D21G
A61K
H02G

23
36
20
32
43
15
36
54
55
16
7
11
34
10
54

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 17/1995

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

99664
99666
99670
99671
99672
99673
99674
99675
99676
99677
99678
99679
99680
99681
99682
99683
99684
99685
99687
99688
99691
99692
99693
99694
99695
99699
99700
99701
99703
99704
99705

F28D
B65D
E06B
E06B
E05F
A61F
A61F
B30B
G01R
A47K
H01R
B60T
B67C
A61G
G07C
G07C
H01F
H01F
E04H
A47J
E01F
B60K
E06B
H02G
H02G
G02B
B65D
E03B
A47C
A61L
E05B

76
67
73
73
72
60
60
63
76
59
79
65
69
60
77
77
78
78
72
58
69
65
73
80
80
76
67
69
57
61
72

Nr
zgłoszenia

1
99706
99708
99709
99710
99711
99712
99713
99714
99717
99718
99719
99720
99721
99722
99723
99724
99725
99727
99728
99729
99730
99731
99732
99736
99737
99738
99739
99740
99741
99743
99744

Int.CI6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

2

3

1

2

3

A61B
B66B
F25D
B65D
B65D
E21D
H04M
B41F
A61J
A46B
F17C
A61B
A61B
A61B
A47G
B65D
E04F
E04F
B62D
B62D
F22B
E04G
E04B
A47J
E03C
B62D
B62D
B62D
B62D
H02G
H02G

59
68
75
66
68
74
80
64
61
57
75
59
59
59
58
67
71
71
66
66
75
71
70
58
69
65
65
66
66
79
80

99745
99746
99747
99748
99750
99751
99752
99753
99754
99755
99756
99757
99758
99759
99760
99761
99762
99763
99765
99766
99767
99768
99804
101331
102022
102052
102345
102451
102483
102521

F16K
F16K
A63F
A47G
A63H
A63H
A63H
A63H
A63H
A63H
B01D
H01T
B60C
E04G
E21C
E04B
E04B
G09B
H02B
A22C
B23Q
G09B
H05B
E04F
E04C
B41L
B23D
B66C
B65D
G09F

74
74
61
58
61
61
62
62
62
62
63
79
64
72
73
70
70
78
79
57
63
77
81
71
71
64
63
68
68
78

SPIS
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I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ D
DZIAŁ E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁ H

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
10
18
34
35
42
47
53
88

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁ H

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

57
63
69
74
76
78
90

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE

82

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych ROCZNY WY
KAZ PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELONYCH PRZEZ UP RP
W 1993 R. ukaże się z opóźnieniem. Przewidujemy jego wydanie w III
kwartale b.r. - równocześnie z Wykazem za 1994 r.
Jednocześnie informujemy, że aktualnie istnieje możliwość otrzyma
nia ROCZNEGO WYKAZU PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELO
NYCH PRZEZ UP RPW1993 R. na dyskietce.
W przypadku zainteresowania taką formą wydania, prosimy o przysłanie
dyskietki 3,5" (z ponownym zamówieniem).
Koszt ROCZNEGO WYKAZU PATENTÓW NA WYNALAZKI UDZIELONYCH
PRZEZ UPRPW1993 R. na dyskietce wynosi 30,00 zł.
Koszt ROCZNEGO WYKAZU WZORÓW UŻYTKOWYCH NA KTÓRE UP RP
UDZIELIŁ PRA W A OCHRONNEGO W1993 R. na dyskietce wynosi 10,00 zł.
(Ewentualne dodatkowe informacje związane z wydawnictwami na dyskietkach
można uzyskać pod nr tel.: 25-64-99).

KOMUNIKAT
Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw informuje,
że ukazały się drukiem
"Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy UP RP
w latach 1993 -1994"
Część I (podstawowe tezy oraz orzeczenia z 1993 r.)
Cena 1 egzemplarza wynosi 4,50 zł.

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

-

5,00zł
6,50 zł
1,00 zł
1,50 zł

Powyższe zmiany cen będą obowiązywały:
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 01 1996 r.
- dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 09 1995 r. tj.
BUP
WUP

-

od nr 18/95
od nr 9/95

Koszt prenumeraty w 1996 r. wynosi:
BUP
130,00 zł
WUP
78,00 zł
IUPRP
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.

