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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
-nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
-nazwisko i imię wynalazcy,
- t y t u ł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
-liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188.
W rozdziałach I 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 - A1. Niepodległości 188, skr. poczt.
203,00-950 Warszawa
URZĄD. PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk.13,0. Nakład 970 egz.
Cena 5,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 344/95
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(62)
(71)
(72)
(75)
(86)
(87)

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

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 RP/Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14/ : podania o udzielenie patentu tymczasowego lub tymczasowego
dodatkowego, nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za podania o udzielenie patentu lub
patentu dodatkowego.

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 305916 (22) 94 1117 6(51) A01C15/04
(71) Białas Bogdan, Mirosławiec; Ciepielewski
Ireneusz, Mirosławiec; Beer Ryszard,
Mirosławiec; Borowiec Jan, Mirosławiec
(72) Sobkowiak Bolesław, Sadowski Kazimierz
(54) Pneumatyczny rozsiewacz nawozów
mineralnych i innych materiałów sypkich

uli można uzyskać ule o potrzebnej rodni i miodni. Konstrukcja
ula pozwala na ograniczenie czerwienia matki bez wyszukiwa
nia stosując przestawianie korpusów (3) i krat ogrodowych (4).
Przy zmniejszeniu rodni do pojemności jednego korpusu (3) z
ula można odebrać cały przyniesiony wziątek. U1 pozwala na
optymalny chów pszczół w różnych zasobach pożytkowych i
rodzajach pasiek.

(5 zastrzeżeń)

(57) Pneumatyczny rozsiewacz nawozów mineralnych i in
nych materiałów sypkich składający się z ramy z układem zawie
szenia na ciągniku, zbiornika rozsiewanego materiału, wałko
wych aparatów dozujących, układu hydraulicznego, układu
pneumatycznego z wentylatorem i belki polowej z przewodami
wysiewającymi (16) charakteryzuje się tym, że każdy z wałków
dozujących (5) umieszczony jest wewnątrz cylindrycznej rury
(9), osadzonej swoimi końcami obrotowo w czołowych ścianach
obudowy (3) aparatów dozujących, przy czym cylindryczna rura
(9) ma na swojej pobocznicy otwory wlotowe (10) i otwory
wylotowe (11) dozowanego materiału w ilości przynajmniej po
jednym z każdego z tych otworów na każdą sekcję aparatu
dozującego,

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303333 (22) 94 05 06 6(51) A01K 47/00
(75) Borychowski Bolesław, Warszawa
(54) U1 stojak
(57) U1 składa się z wymiennych elementów: podstawki (1),
dennicy odejmowanej (2), korpusów (3), kraty odgrodowej (4),
powałki z ocieplaczem (5) oraz daszka (6). Przy wykorzystaniu
możliwości usytuowania elementów według siebie oraz wyko
rzystaniu możliwości powtarzania elementów przy zestawianiu

A1(21) 308707 (22) 95 05 20 6(51) A01K 85/12
(75) Maciejewski Krzysztof, Wrocław
(54) Urządzenie sygnalizacyjne do łowienia ryb
(57) Urządzenie sygnalizacyjne do łowienia ryb, zwłaszcza
w nocy, jest utworzone z dzielonej skrzynki, wewnątrz której
umieszczone są: zespół zasilania (2) i zespól sygnalizacji świetl
nej (4) i akustycznej (3).
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Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół sygnaliza
cji (3, 4), a w szczególności jego włącznik (5) jest oparty o
krzywkę (9) zamocowaną obrotowo w skrzynce (1) i zaopatrzoną
w dźwignię (10), zaś skrzynka (1) ma walcowe wgłębienie (11)
wraz z rowkiem (12). Krzywka (9) jest zamocowana w uchach (8)
przytwierdzonych od zewnątrz do skrzynki (1), a w ściance
skrzynki (1) osadzony jest przesuwnie klocek (7) oparty z jednej
strony o krzywkę (9), zaś z drugiej o włącznik (5) zespołu
sygnalizacji (3, 4).

(4 zastrzeżenia)

3

(71) BURGI'S GMBH, Neumarkt/Opf., DE
(72) Weiss Benno
(54) Sposób i urządzenie do przemysłowej
produkcji ciasta ziemniaczanego
(57) Ujawniono sposób obróbki ziemniaków dla przemysło
wej produkcji ciasta ziemniaczanego składający się z obierania
umytych surowych ziemniaków, optyczno-maszynowego oddzie
lania uszkodzonych ziemniaków, czyszczenia oddzielonych wadli
wych ziemniaków, gotowania ziemniaków, ich schładzania oraz
rozdrabniania zimnych, ugotowanych ziemniaków na ciasto zie
mniaczane, który charakteryzuje się tym, że ziemniaki są krojo
ne, a etap opto-maszynowego sortowania następuje dopiero po
etapie krojenia oraz, że wyeliminowany został etap dodatkowe
go czyszczenia ziemniaków.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 303419 (22) 94 05 10 6(51) A41D 13/10
(71) ORPEL Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń, Łódź
(72) Traczykowska Teresa, Kowalczyk Hieronim,
Roguś Stanisław
(54) Rękawice ochronne dla spawacza
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kształtu i budowy
rękawic ochronnych dla spawacza, pięciopalcowych i trójpalcowych, które mają kształt przymkniętej dłoni, a kąt nachylenia
dłoni wynosi około 45°.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303353

(22)94 05 06

6(51) A23K1/18
A23K1/24
(75) Matyka Stanisław, Lublin; Nachmann
Ryszard, Gdańsk
(54) Pastewny preparat
konserwująco-przeciwutleniający

(57) Pastewny preparat konserwująco-przeciwutleniający
charakteryzuje się tym, że zawiera w każdych 100 częściach
wagowych od 2 do 10 części wagowych, najkorzystniej 5
części wagowych mieszaniny BHA i EQ (tert-butyiohydroksyanizolu i 2,2,4-trójmetylo, 1,2-dwuhydro, 5-etoksychinoliny), użytych w najkorzystniejszym stosunku jak 1 : 4, od 30 do
60 części wagowych mieszaniny krótkołańcuchowych kwasów
organicznych, najkorzystniej 50 części wagowych, przeliczonej
na czyste kwasy, takich jak propionowy, mrówkowy i cytrynowy
oraz w pozostałej ilości płynny nośnik obojętny 1,2-propandiol
i wodę technologiczną. W miejsce części płynnego nośnika
obojętnego jest wprowadzona sypka mieszanina koloidalnej
krzemionki z siarczanem sodowym, użyta w stosunku do frakcji
ciekłej najkorzystniej jak 7 : 13 (35 : 65). Organiczne kwasy
cytrynowy, mrówkowy i propionowy są ze sobą zmieszane
najkorzystniej w proporcjach jak 2 : 13 : 33, w przeliczeniu na
czystą substancję.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 310047 (22) 94 01 25 6(51) A23L1/216
(31)93 4304093
(32)93 0211
(33) DE
(86) 94 0125 PCT/DE94/00067
(87) 94 0818 W094/17677 PCT Gazette nr 19/94

A1 (21) 309781 (22) 93 09 30 6(51) A47F 7/024
A47B 81/00
(31) 93 9300023
(32)93 0107
(33) SE
(86) 93 09 30 PCT/SE93/00783
(87) 9407 21 WO94/15500 PCT Gazette nr 17/94
(71) VISUAL SECURITY VISEC
AKTIEBOLAG, Hàssleholm, SE
(72) Johansson Jerzy Kryszof
(54) Szafka zabezpieczająca
(57) Szafka zabezpieczająca zawiera korpus (19) z materiału
o wysokiej wytrzymałości i co najmniej jedne odporne na wła
manie, dające się zamykać drzwi (16).
W celu uczynienia szafki dostatecznie odporną na wła
manie dla przechowywania np. broni palnej, jest ona skonstruo
wana z jednym głównym elementem (10) i co najmniej jednym
końcowym elementem (11) przymocowanym do jednego końca
głównego elementu, co najmniej jednym oknem wystawowym
(15) z płytą szklaną z wstrząsoodpornego, odpornego na wła
mania taftowego materiału szklanego zamontowanego nieru
chomo w korpusie głównego elementu, podczas gdy odporne
na włamanie, dające się zamykać drzwi (16) szafki są przymo
cowane do korpusu (19) końcowego elementu (11) i tworzą co
najmniej część odpowiedniej końcowej ścianki szafki.
Okno wystawowe (15) jest zamontowane w ten sposób,
że jest zaciśnięte pomiędzy obwodową ramťj (23) wykonaną z
materiału o wysokiej wytrzymałości i umieszczoną na zewnętrz
nej stronie korpusu (19) i obwodowym, sztywnym przy skręca
niu kształtownikiem ramowym (21) po wewnętrznej stronie kor
pusu. Rama (23) styka się z zewnętrzną stroną korpusu, a
kształtownik ramowy (21) jest fzymocowany do wewnętrznej
strony korpusu dla utworzenia rowka montażowego dla płyty
szklanej.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 309787 (22) 94 11 25 6(51) A47L 9/06
A47L5/28
(31) 93 9318141
(32) 93 11 26 (33) DE
(86) 94 11 25 PCT/EP94/03898
(87)95 06 01 W095/14421 PCT Gazette nr 23/95
(71) Vorwerk u.Co.Interholding GmbH,
Wuppertal, DE
(72) Gühne Wieland, DE; Braun Thomas, DE;
Marafante Gentile, DE; Tecchiati Mario, FT
(54) Urządzenie do pielęgnacji podłóg, zwłaszcza
odkurzacz, z umieszczonymi zwykle wzdłuż
zewnętrznej krawędzi, skierowanymi do dołu
szczotkami

A1(21) 309725 (22) 93 11 16 6(51) A47J 37/12
(31) 92 977135
(32) 921116
(33) US
(86) 93 1116 PCT/US93/11135
(87) 94 05 26 WO94/10890 PCT Gazette nr 12/94
(71) TEGE Patents Aktiengesellschaft
Allgemeines Treuunternehmen Industrie
and Finanzkontroi Etablissement, Vaduz, LI
(72) Sorensen Richard H.
(54) Gotowanie żywności

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pielęgnacji
podłóg, zwłaszcza urządzenie do odkurzania, przykładowo od
kurzacz (1) lub froterka, z umieszczonymi zwykle wzdłuż zew
nętrznej krawędzi, skierowanymi do dołu szczotkami (11), przy
czym szczotki (11) są zamocowane w listwie mocującej (13), a
listwa mocująca (13) jest osadzona na zasadzie połączenia
kształtowego w otwartym ku dołowi i wyposażonym w rowek
uchwycie urządzenia, który to uchwyt posiada ścianki boczne
(16,19), przy czym na ściankach bocznych (16,19) umieszczo
ne są wystające do wewnątrz występy (17, 24). Aby montaż i
demontaż wyposażonej w szczotki listwy mocującej nie wyma
gał wysiłku, zaproponowano, by występy (24) bocznej ścianki
(19) były przemieszczane w położenie, umożliwiające wyjęcie
listwy mocującej (13).

(8 zastrzeżeń)

(57) Ujawniono urządzenie (10) do przygotowywania, goto
wania i wydawania produktu żywnościowego. Komora uwadniania w urządzeniu (10) łączy określoną ilość odwodnionego
produktu żywnościowego z określoną ilością cieczy uwadniającej dla wytworzenia określonej ilości uwodnionego produktu
żywnościowego, która jest wystarczająca dla wytworzenia indy
widualnej porcji ugotowanego produktu żywnościowego. Na
stanowisku kompresowania uwodniony produkt żywnościowy
jest kompresowany dla wytworzenia mieszaniny o jednorodnej
konsystencji. Na stanowisku przeciskania mieszanina jest prze
ciskana do pieca, zawierającego ośrodek gotujący. Piec gotuje
przeciśniętą mieszaninę dla wytworzenia indywidualnej porcji
ugotowanego produktu żywnościowego, która jest następnie
wydawana przez urządzenie wydające.

(41 zastrzeżeń)

A1(21) 308579 (22) 95 05 12 6(51) A47L 9/28
(31)94 241578
(32)94 0512
(33) US
(71) Electrolux Corporation, Atlanta, US;
Newtronics Pty.Ltd., North Melbourne, AU
(72) Hoekstra Peter, US; Jackson Timothy W.,
US; Moyher George G, US; Conci Odero,
AU
(54) Odkurzacz z elektronicznym układem
sterowania
(57) Odkurzacz zawierający kanister (24) mający część two
rzącą otwór wlotowy (162), silnik zasysający wewnątrz kanistra
dla wciągania powietrza do kanistra przez otwór wlotowy (162),
rurę (30) podłączoną do otworu wlotowego (162) dla kierowania
powietrza do otworu wlotowego, rękojeść (28) oddzielną wzglę
dem kanistra (24) i podłączoną do rury (30), przynajmniej jeden
czujnik wewnątrz kanistra (24) dla pomiaru parametrów odnie
sionych do pracy odkurzacza i dla wytwarzania odpowiednich
sygnałów czujnika i zespół sterujący (32) umieszczony w obrę
bie rękojeści dla odbierania sygnałów czujnika i dla sterowania
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pracą odkurzacza w odpowiedzi na te sygnały czujników, cha
rakteryzuje się tym, że rura (30) zawiera przewody, które usta
nawiają połączenie dwudrogowe, zaś zespół sterujący (32) jest
podłączony elektrycznie do przynajmniej jednego czujnika i
silnika zasysającego przez te przewody.

(45 zastrzeżeń)

5

Usuwanie wody z wkładu wycierającego (5) dokonuje
się bez większego wysiłku. Uzyskuje się dużą skuteczność
czyszczenia. Zespołowy przyrząd jest wystarczająco zwrotny,
aby czyścić całkowicie powierzchnie zastawione różnymi przed
miotami, a także naroża pomieszczeń.
(15 zastrzeżeń)

A1(21) 309722 (22)940105 6(51) A61F13/15
(31)93
10
(32)93 0105
(33) DK
(86) 940105 PCT/DK94/00008
(87) 940721 W094/15563 PCT Gazette nr 17/94
(75) Neubert Robert, Hornsiet, DK
(54) Wyrób absorbujący typu pieluszki lub
wkładki

A1(21) 309913

(22)94 01 07 6(51) A47L13/257
A47L13/58
(31)93 4300920
(32)93 0115
(33) DE
(86) 940107 PCT/EP94/00030
(87)9407 21 WO94/15520 PCT Gazette nr 17/94
(71) HENKEL ECOLAB GMBH & CO.OHG,
Dusseldorf, DE
(72) Kresse Franz, Osberghaus Rainer, Schunter
Roland, Fernschild Leo, Kresse Martin,
Jacobi Anne
(54) Zespołowy przyrząd do wycierania podłóg na
mokro i wilgotno

(57) Zespołowy przyrząd składa się po pierwsze z płaskiego
przyrządu do wycierania, który zawiera jednoczęściową płytę
stanowiącą uchwyt (1), mający od dolnej strony usytuowany
wkład wycierający (5), a na przeciwległej stronie płyty umiesz
czony przechylny uchwyt trzonka (4).
Zespołowy przyrząd zawiera ponadto urządzenie do
wyciskania wkładu wycierającego. Dolna strona płytowego
uchwytu (1) wykonana jest jako płaska powierzchnia. Uchwyt
(1) jest niezginalny, a wkład wycierający (5) wykonany jest, z
przylegającej do całej dolnej strony uchwytu (1), ścierki składa
jącej się głównie z bawełny i wiskozy, mającej wsiąkliwość
wynoszącą co najmniej 600%, zwłaszcza co najmniej 1000%
ciężaru własnego. Wkład wycierający (5) przynajmniej na stro
nie zwróconej do podłogi, zawiera pomocnicze środki poślizgo
we (7). Urządzenie do wyciskania stanowi sitowa płyta, przy
stosowana zwłaszcza do zawieszenia w wiadrze. Za pomocą
zespołowego przyrządu eliminuje się kontakt skóry ze środ
kiem czyszczącym.

(57) Higieniczne, absorbujące wyściółki są używane coraz
częściej jako oddzielne wyroby, wykonane z włóknistego,
superabsorbującego materiału w osłonie, która przy zastoso
waniu odpowiednich materiałów jest nieprzepuszczalna dla
wilgoci od zewnątrz, podczas gdy wewnętrzna strona jest prze
puszczalna dla wilgoci, ale nie absorbuje jej, w wyniku czego
wilgotna wyściółka jest odczuwana jako sucha. Wyroby te ob
ciążają systemy oczyszczania w wyniku zawartych w nich two
rzyw sztucznych, zaś według wynalazku proponuje się, że wy
ściółka (12) jest wykonana w sposób ułatwiający mechaniczny i
biologiczny rozkład, a osłona (2) jest skonstruowana tak, że po
użyciu wyściółka jest usuwana z osłony, korzystnie w celu bez
pośredniego spłukania w sedesie. Jeśli chodzi o pieluszki,
osłona (2) może być wykonana ze zmywalnej tkaniny, zawiera
jącej kieszeń lub płat (10) z materiału nieabsorbującego na
stronie wewnętrznej tak, aby nowe wyściółki mogły być umiesz
czane w przyjemnej, ponownie używanej tekstylnej pieluszce.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 308415 (22)95 0428 6(51) A61K 7/06
(31) 94 9405314
(32) 94 05 02
(33) FR
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Cretois Isabelle
(54) Kompozycja do traktowania i ochrony
keratynowych części pozaszkieletowych
oparta na ceramidach i polimerach
winylopirolidonu
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do traktowania i ochro
ny keratynowych części pozaszkieletowych, w szczególności
włosów i rzęs, charakteryzujących się tym, że zawierają w kosme
tycznie dopuszczalnym środowisku przynajmniej jeden ceramid
i/lub glikoceramid i przynajmniej jeden polimer winylopirolidonu
oraz mniej niż 4% wagowych anionowych i/lub amfoterycznych i/lub
obojnaczych substancji powierzchniowo czynnych.
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Wynalazek dotyczy także wykorzystania takich kompo
zycji do nie wymagającego zmywania traktowania keratyno
wych części pozaszkieletowych, w szczególności włosów i rzęs
oraz dotyczy sposobu wykorzystania takich kompozycji do kos
metycznego traktowania.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 308530 (22)95 05 10
6(51) A61K 7/06
(31)94 240862
(32)94 0510
(33) US
(71) NEUTROGENA CORPORATION, Los
Angeles, US
(72) Shah Snehal M.
(54) Preparat zabezpieczający włosy przed
działaniem ciepła i sposób jego użycia
(57) Preparat do kondycjonowania włosów składa się z wod
nej mieszaniny hydrolizatu białka pszenicy i oligosacharydów
pszenicy, aminokwasów pszenicy i pantotenolu, stanowiących
podstawowe składniki czynne, ewentualnie z udziałem dobra
nych dodatków, takich jak eter etylowo-pantotenyiowy, środek
zapachowy, środki konserwujące řtp.
Wynalazek ujawnia także sposób kondycjonowania,
wzmacniania włosów i naprawiania ich uszkodzeń, obejmujący
naniesienie w/w preparatu na uszkodzone włosy, z następują
cym po tym wysuszeniem włosów.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 309776
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 01 05

6(51) A61K 9/16
A61K9/52
A61K 38/00
93 930005
(32) 93 0106
(33) IE
94 0105 PCT/US94/00148
94 07 21 W094/15587 PCT Gazette nr 17/94
Kinerton Limited, Dublin, IE
Shalaby Shalaby W., Jackson Steven A.,
Moreau Jacques-Pierre
Jonowe koniugaty cząsteczkowe z
ulegających degradacji biologicznej
poliestrów i biologicznie czynnych
polipeptydów

(57) Ujawniono kompozycję farmaceutyczną o przedłużo
nym uwalnianiu, sposób wytwarzania tej kompozycji oraz spo
sób wytwarzania z niej mikrocząstki.
Kompozycję stanowi poliester zawierający co najmniej
jedną wolną grupę COOH, jonowo skoniugowany z biologicznie
czynnym polipeptydem zawierającym co najmniej jedną skute
cznie jonogenną grupę aminową, przy czym co najmniej 50%
wag. polipeptydu obecnego w kompozycji jest jonowo skoniugowana z poliestrem.

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 309957

(22) 94 01 06

6(5l) A61K 31/40
C07D 409/06
(31)93 7217
(32)93 0122
(33) US
93 138277
181093
US
(86) 94 01 06 PCT/US94/00096
(87) 94 08 04 W094/16694 PCT Gazette nr 18/94
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US
(72) Cooper Kelvin, GB; Crawford Thomas C,
US; Littman Bruce H., US; Pazoles
Christopher J., US; Ruegeri Sally G., US;
Wilner Keith D., US
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(54) Sól lizynowa
6-chloro-5-fluoro-3-/2-tienoilo/-2-oksindolo-1karbonamidu
(57) Wynaiazek dotyczy soii iizynowej 6-chłoro-5-fiuoro-3/2-tienoilo/-2-oksindolo-1 -karbonamidu, sposobu znoszenia bó
lu oraz leczenia choroby zapalnej z zastosowaniem tej soli, a
także kompozycji farmaceutycznej zawierającej tę sól i farma
ceutycznie dopuszczalny nośnik.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 303316 (22) 94 05 04 6(51) A61K 31/66
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa; Polska
Akademia Nauk-Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych,
Łódź; Polska Akademia Nauk-Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej,
Wrocław
(72) Stec Wojciech J., Radzikowski Czesław,
Szelejewski Wiesław, Kinas Ryszard, Misiura
Konrad, Grynkiewicz Grzegorz, Kuśmierczyk
Halina, Kutner Andrzej, Pilichowska
Sławomira
(54) Środek farmaceutyczny przeciwnowotworowy
(57) Środek farmaceutyczny przeciwnowotworowy zawiera
jący znane dopuszczalne farmaceutycznie nośniki i/lub sub
stancje pomocnicze oraz substancję czynną charakteryzuje się
ty m, że jako substancję czynną zawiera racemiczne i/lub enancjomeryczne pochodne 1,3,2-oksazafosforinanu o wzorze ogólnym
przedstawionym na rysunku, w którym Xi i X2 są takie same lub
różne i oznaczają atom bromu i/lub chloru, przy czym Xi i X2 nie
oznaczają równocześnie atomu chloru.
Środek korzystnie ma postać doustną, a jako substancję
czynną zawiera pochodne 1, 3, 2-oksazafosforinanu w postaci
izomeru S(-).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309915 (22) 94 0113 6(51) A61K 31/70
(31)93 4754
(32)93 0114
(33) US
(86)94 0113 PCT/GB94/00065
(87)940721 W094/15615 PCT Gazette nr 17/94
(71) CANCER RESEARCH CAMPAIGN
TECHNOLOGY,LTD., Londyn, GB
(72) Baer John Colin, Freeman Azadeh Alison,
Newlands Edward Stuart, Watson Amanda
Jean, Rafferty Joseph Anthony, Margison
Geoffrey Paul
(54) Wzmaganie działania temozolomidu na
ludzkie komórki nowotworowe
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wzmagania toksyczności
temozolomidu na ludzkie komórki nowotworowe przez podanie
środka hamującego ATazę, korzystnie O -benzyloguaniny oraz
efektywnej ilości temozolomidu.
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Wynalazek dotyczy także kompozycji farmaceutycznych
zawierających inhibitor ATazy i temozoiomid, zestawów zawiera
jących oba te środki oddzielnie i sposobu badania ludzkich komó
rek nowotworowych, w którym oznacza sie zawartość ATazy w
tych komórkach.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 308426 (22)95 0428 6(51) A61K 31/505
C07D 473/00
(31) 94 1385
(32) 94 05 03 (33) CH
95
245
300195
CH
(71) CBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH
(72) Trader Peter, CH; Furet Pascal, FR; Brill
Wolfgang K.-D., DE
(54) Pochodne pirolopirymidyny, sposób ich
otrzymywania oraz kompozycja
farmaceutyczna zawierająca pochodne
pirolopirymidyny
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania związków wymienio
nych niżej m.in. w terapii schorzeń nowotworowych i innych
schorzeń rozrostowych, takich jak łuszczyca oraz nowych związ
ków tego rodzaju.
Związkami tymi są związki o wzorze 1, w którym n
oznacza od 0 do 5 oraz jeśli n nie oznacza 0, to R oznacza jeden
lub więcej podstawników wybranych spośród chlorowców, alkilów, trójfluorometylu i grup alkoksy, Ri i R2 niezależnie jeden od
drugiego oznaczają alkil albo fenyl, który jest niepodstawiony
lub podstawiony chlorowcem, trójfluorometylem, alkilem łub
grupą alkoksy, jest także możliwe, aby jeden z tych dwóch
rodników Ri i R2 oznaczał wodór albo Ri i Ra razem tworzą
łańcuch alkilenowy zawierający od 2 do 5 atomów węgla, który
jest niepodstawiony lub podstawiony alkilem oraz ich sole.
Związki o wzorze 1 wstrzymują kinazy białkowe, np.
kinazę białka tyrozynowego receptora czynnika rozrostu na
skórka (EGF).

(17zastrzeżeń)
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A1(21) 308416 (22) 95 04 28 6(51) A61K 38/19
(31) 94 9405486
(32)94 05 04
(33) FR
(71) SANOFI, Paryż, FR
(72) Bayol Alain, Breul Thierry, Dupin Patrice,
Faure Philippe
(54) Stabilny, liofilizowany środek zawierający
proteinę i zestaw do dozowania
(57) Wynalazek dotyczy stabilnego liofilizowanego środka
farmaceutycznie dopuszczalnego zawierającego proteinę, roz
twór buforowy, alaninę i mannit, w którym stosunek R - masa
mannřlu/masa alaniny jest zawarty pomiędzy 0,1 a 1.
Proteiną jest korzystnie biologicznie aktywna proteina
jak hormon, w szczególności hGH, »nzym lub cytokina. Wyna
lazek obejmuje również zestaw dozujący zawierający poprze
dnio zdefiniowany środek.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 309986 (22) 94 01 19 6(51) A61K 49/00
(31) 93 8172
(32) 93 0125
(33) US
93 148284
081193
US
(86) 940119 PCT/US94/00422
(87) 94 08 04 W094/16739 PCT Gazette nr 18/94
(71) SONUS PHARMACEUTICALS, INC.,
Bothell, US
(72) Quay Steven C.
(54) Koloidy zdolne do przemiany fazowej jako
środki kontrastowe do ultrasonografii
(57) środki zwiększające kontrast w uttrasonograficznej pro
cedurze diagnostycznej stanowią koloidalne dyspersje typu
ciecz w cieczy, to jest emulsje lub mikroemulsje, w których
rozproszona faza ciekła jest cieczą o temperaturze wrzenia
poniżej temperatury istoty żywej, której obraz chce się uzyskać
i która zatem ulega przemianie fazowej ze zdyspergowanej
cieczy w zdyspergowany gaz lub pianę kulistą, po podaniu
istocie żywej.
Ciekły stan fazy rozproszonej pozwala na wytwarzanie
wyjątkowo trwałych, farmaceutycznie dopuszczalnych emulsji o
wielkości cząstek zazwyczaj poniżej 1000 nm. Stan gazowy w
temperaturze ciała pozwala na uzyskanie mikropęcherzyków, które stanowią skuteczne ultrasonograficzne środki
kontrastujące.
Opisano sposoby wytwarzania takich dyspersji i sposób
obrazowania ultrasonograficznego.

(33 zastrzeżenia)

A1(21) 310007 (22) 93 12 15 6(51) A61K 38/00
(31) 92 995659
(32) 921218
(33) US
(86) 93 1215 PCT/US93/12237
(87) 94 07 07 W094/14461 PCT Gazette nr 15/94
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Chance Ronald Eugene, Fan Li
(54) Analogi insuliny
(57) Analogi insuliny człowieka posiadające w pozycji 26
łańcucha B resztę Ala, Gly, Val, Leu, Ile i Pro oraz ewentualnie
posiadające modyfikacje w innych pozycjach, wykazują zmo
dyfikowane właściwości fizykochemiczne i farmakokinetyczne.
Analogi te są użyteczne w leczeniu hiperglikemii, ponie
waż są stabilne i wykazują niską tendencję do samoagregacji.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309723 (22) 94 0105 6(51) A61L 2/18
(31) 93 9300366
(32) 93 0109
(33) GB
(86)940105 PCT/GB94/00010
(87)94 07 21 W094/15465 PCT Gazette nr 17/94
(71) SOLVAY INTEROX LIMITED, Cheshire,
GB
(72) Malone Joseph William Gerard
(54) Kompozycje i ich zastosowanie
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji zawierających rozcieńczo
ne wodne roztwory niższych alifatycznych nadkwasów, przydatnych
do dezynfekowania m.in. aparatury medycznej, zwłaszcza metalo
wych elementów takiej aparatury.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarza
nia takiej kompozycji, polegający na zmieszaniu pierwszego
roztworu wodnego zawierającego niższy alifatyczny nadkwas z
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drugim roztworem wodnym zawierającym nadtlenek wodoru,
inhibitor korozji oraz stabilizator nadtlenku i/lub stabilizator nadkwasu. Pierwszy i drugi roztwór mogą tworzyć dwuskładnikowy
zestaw do wytwarzania takich kompozycji.

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 303388

(22)94 05 09

6(51) A63B 37/00
A63B 71/02
(75) Wilczewski Tadeusz, Czarna Białostocka
(54) Kula sportowa

(57) Kula sportowa wykonana z tworzyw sztucznych w for
mie metodą wtryskową w całości lub z segmentów służy do gry
sportowej.
Powłoka (1 ) kuli sportowej składa się z płaszcza wewnę
trznego i płaszcza zewnętrznego połączonych szkieletem żeber
kowym. Płaszcz wewnętrzny jest dnem (12) wnęk (7), z których
każda posiada cztery małe otwory-okienka (5). Szkielet żeber
kowy zapewnia trwałość konstrukcji i w budowie swojej posiada
wnęki (7) w kształcie stożka prostego ściętego, ostrosłupa fore
mnego lub sześciokąta foremnego zbieżnego rozmieszczonych
symetrycznie kątowo. Osie symetrii wnęk (7) skierowane są do
środka kuli. Wyjścia wnęk (7) w kierunku zewnętrznym kuli
tworzą w płaszczu zewnętrznym duże otwory-okienka (6) w
kształcie koła, kwadratu lub sześciokąta. Wnęki (7), małe (5) i
duże (6) otwory-okienka służą do obserwacji i przepływu powie
trza z wnętrza i do wnętrza kuli sportowej. W dnie (12) każdej
wnęki (7) są cztery małe otwory-okienka (5), a ich wyjścia do
wnętrza kuli zakończone są kołnierzami. Kołnierze zabezpiecza
ją buty zawodnika przed poślizgiem w ruchu wewnątrz kuli
sportowej. Zawodnik do wnętrza kuli wchodzi i wychodzi przez
właz-okienko (10).
Głównym zastosowaniem wynalazku kuli sportowej jest
rozwój sprawności fizycznej młodzieży i dorosłych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309951 (22)94 01 26 6(51) A63H 3/46
(31) 93
95
(32) 93 0127 (33) DK
(86) 940126 PCI7DK94/00043
(87) 94 08 04 W094/16788 PCT Gazette nr 18/94
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(71) LEGO A/S, Billund, DK
(72) Ruzskai Frank, Landling Bent, Vatakar
Synn0ve
(54) Ręce dla lalki
(57) Wynalazek dotyczy lalki mającej obrotowe ręce, które
wystają z jej korpusu. Ręce (31), (32) są obrotowo sprzężone ze
sobą tak, że mają ograniczony zakres obrotu względem siebie.
Zapewnia to realistyczne ruchy, a przy tym nawet mała lalka
spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310052

(22)940131

6(51) A63H 27A0
G09F 21/06
(31)93 9301810
(32)93 0129
(33) GB
(86) 940131 PCT/GB94/00185
(87) 9408 04 W094/16789 PCT Gazette nr 18/94
(71) SELF SEALING SYSTEMS LIMITED,
Londyn, GB
(72) Lang Philip Edward
(54) Udoskonalenia dotyczące balonów

(57) Szyjka balonu lateksowego jest wstępnie obrabiana
przez odświeżenie obszaru powierzchni wewnętrznej szyjki.
Odświeżany obszar obejmuje zasadniczo całkowicie wewnętrz
ny obwód szyjki. Odświeżanie składa się z czyszczenia powie
rzchni lateksowej za pomocą rozpuszczalnika, na przykład izopropanolu. Szyjka balonu jest uszczelniana przez dociśnięcie,
korzystnie zaciskanie i/albo rozciąganie, przeciwległych obsza
rów odświeżanej powierzchni do bezpośredniego kontaktu mię
dzy nimi w celu wytworzenia wiązania lateks-lateks bez zapo
trzebowania na dodatkowe pokrycie klejące. Usuwalna taśma
ochronna jest umieszczana nad odświeżanym obszarem dla
ochrony odświeżanego obszaru przed utratą właściwości wią
żących. Przedstawiono także urządzenie i sposób przygotowy
wania takich balonów oraz urządzenie i sposób do nadmuchi
wania i uszczelniania balonów.

(36 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
A1(21) 310004 (22) 94 0113 6(51) B01D 15/04
(31) 93 8956
(32) 93 0126
(33) US
(86)94 0113 PCT/US94/00275

(87) 94 08 04 W094/16792 PCT Gazette nr 18/94
(71) Henkel Corporation, Plymouth Meeting, US
(72) Kozak William G., Topping Joseph C.

Nr 23 (571) 1995

BIULETYN U R Z Ę D U PATENTOWEGO

(54) Sposób utrzymania stabilnej kąpieli
autoosadzającej mieszanki przez okresowe
oddzielanie z mieszanki poszczególnych
jonów metali
(57) W jedny m z rozwiązań wynalazek dotyczy układu zauto
matyzowanego dla zapewnienia co najmniej periodycznego
usuwania jonów metali i zanieczyszczeń z kąpieli chemicznej,
który obejmuje: pierwszy zbiornik zawierający kąpiel chemicz
ną, kolumnę jonowymienną (IEX) zawierającą materiał jonowy
mienny dla usuwania zanieczyszczeń w postaci jonów metali ze
wspomnianej kąpieli chemicznej, pierwszy środek cyrkułowania
reagujący na pierwsze sygnały kontrolne dla zaciągania kąpieli
chemicznej z pierwszego zbiornika, przepuszczenia jej przez
kolumnę IEX i zawrócenia poddanej obróbce kąpieli chemicznej
z kolumny IEX z powrotem do pierwszego zbiornika, pierwszy
środek pomiaru przewodnictwa umieszczony we wspomnianej
kąpieli chemicznej w pierwszy m zbiorniku, aby zapewnić pierwszy
sygnał przewodnictwa wskazujący na przewodnictwo wspomnia
nej kąpieli chemicznej, drugi środek pomiaru przewodnictwa
zanurzony we wspomnianej kąpieli chemicznej zawróconej z
obróbki w kolumnie IEX do pierwszego zbiornika, aby zapewnić
drugi sygnał przewodnictwa wskazujący na przewodnictwo ką
pieli chemicznej poddanej obróbce oraz środek - kontroler
zaprogramowany w pierwszym stanie działania dla wytwarzania
pierwszego sygnału kontrolnego i podczas wynikłego cyrkuło
wania kąpieli chemicznej wykrywający różnicę między pier
wszym i drugim sygnałami przewodnictwa, zmniejszając ją do
wstępnie określonej wartości minimalnej, dla zakończenia wspo
mnianych pierwszych sygnałów kontrolnych, by wyłączyć pier
wszy środek cyrkułowania.

(63 zastrzeżenia)
A1(21) 308817 (22)95 05 27 6(51) B01D 27/02
(75) Sieradzki Angelika, Wrocław
(54) Wkład filtra do płynów, zwłaszcza do wody
pitnej
(57) Wkład filtra do płynów, zwłaszcza do wody pitnej, ma
kształt regularnej bryły geometrycznej, korzystnie walca (1),
zamkniętego z obu stron pokrywami (2) z otworami. Wewnątrz
walca (1) jest umieszczony sorbent (3). Wkład charakteryzuje się
tym, że walec (1) ma rowkowaną pobocznicę. Rowki (4) są
usytuowane po stronie zewnętrznej i wewnętrznej pobocznicy.

(6 zastrzeżeń)
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wlotem (1) i wylotem powietrza (9), przegród (3,6 i 7) dzielących
filtr na komory (2), (5 i 8), wypełnionego wodą (4) do poziomu
(11). Zanieczyszczone powietrze przechodząc z komory (2) do
komory (5) pod przegrodą (3), ocierając się o lustro wody (11)
topi zanieczyszczenia, jednocześnie wytwarzając bryzę wodną
w komorze (5). W bryzie wodnej powietrze dodatkowo oczysz
cza się z lekkich pyłów. Wolne od zanieczyszczeń i bryzy wodnej
powietrze przedostaje się do komory (8) i opuszcza filtr wylotem
(9)-

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 308282 (22)95 04 21 6(51) B01D 53/02
(31)94 240048
(32)9405 09
(33) US
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US
(72) McKeigue Kevin, LaCava Alberto
(54) Sposób rozdzielania wieloskładnikowej
mieszaniny gazowej
(57) Sposób rozdzielania wieloskładnikowej mieszaniny ga
zowej charakteryzuje się tym, że obejmuje przepuszczenie tej
mieszaniny przez pierwszą część adsorbentu z ciśnieniem wy
starczająco wysokim aby adsorbować przynajmniej jeden bar
dziej preferencyjnie adsorbowany składnik wieloskładnikowej
mieszaniny gazowej, regenerowanie drugiej części tego adsor
bentu z wystarczająco niskim ciśnieniem cząstkowym tego przy
najmniej jednego bardziej preferencyjnie adsorbowanego skład
nika dla desorbowania go z adsorbentu, przy czym przepuszcza
się tę wieloskładnikową mieszaninę gazową przez pierwszą
część adsorbentu, a drugą część adsorbentu poddaje się od
działywaniu wspomnianego wystarczająco niskiego ciśnienia
cząstkowego w nieciągłych sekcjach adsorbentu, tworzących
pierwszą i drugą część adsorbentu, następnie wyprowadza się
strumień produktu wzbogacony przynajmniej jednym mniej pre
ferencyjnie adsorbowanym składnikiem mieszaniny wieloskład
nikowej z najmniej nasyconej sekcji, a drugą część adsorbentu
poddaje się oddziaływaniu wspomnianego wystarczająco ni
skiego ciśnienia cząstkowego przez wprowadzenie strumienia
oczyszczającego zawierającego strumień produktu do sekcji
regenerowanej, przy czym w sposób ciągły i równoczesny
przemieszcza się masy adsorbentu pomiędzy pierwszą i drugą
częścią adsorbentu, a to ustawiczne i równoczesne przemiesz
czanie mas adsorbentu przeprowadza się z częstotliwością
wystarczającą do utrzymania sekcji tworzących pierwszą i drugą
część adsorbentu jako kolejno mniej nasyconych i kolejno bar
dziej zagęszczonych, odpowiednio, bardziej preferencyjnie adsorbowanymi składnikami.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 303423 (22) 94 05 12 5(51) B01D 47/00
(75) Lesiak Władysław, Warszawa
(54) Wodny filtr oczyszczania powietrza
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny filtr dla oczyszcza
nia powietrza. Filtr składa się ze szczelnego pojemnika (10), z

A1(21) 308569 (22) 95 05 11 6(51) B01D 53/14
(31)94 241266
(32)94 0511
(33) US
(71) THE BABCOCK& WILCOX COMPANY,
Nowy Orlean, US
(72) Gohara Wadie F., Feeney Steve
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(54) Sposób przekształcania dwuobiegowego
układu odsiarczania gazu piecowego w układ
jednoobiegowy
(57) Sposób przekształcania dwuobiegowego układu od
siarczania gazu piecowego w jednoobiegowy układ odsiarcza
nia, polega na tym, że stosuje sie: dwuobiegowy układ odsiarcza
jący zawierający obudowę (5) mającą wlot (100) do wprowadzania
gazu piecowego i wylot (101) do wyprowadzania gazu piecowego,
górne środki natryskowe wewnątrz obudowy, wypełnienie we
wnątrz obudowy (5), pierścień mający wewnętrzny otwór umie
szczony współosiowo wokół wewnętrznej średnicy obudowy
(5), kadź mająca środkowy otwór i umieszczoną poniżej tego
pierścienia, dolne środki natryskujące wewnątrz obudowy (5)
poniżej kadzi dla natryskiwania zawiesiny i powierzchnię absor
pcyjną poniżej dolnych środków natryskujących, zbiornik zasi
lający (10) zawiesinę, umieszczony na zewnątrz obudowy, pier
wszy przewód doprowadzający zawiesinę, pierwszą pompę
(30) do pompowania zawiesiny poprzez pierwszy przewód za
silający do górnych środków natryskujących, drugi przewód
zasilający zawiesinę, drugą pompę do pompowania zawiesiny
z obszaru absorpcyjnego i przewód powrotny (62) podłączony
do kadzi, -zastępuje się wypełnienie tacą (42) mającą liczne
otworki; usuwa się przewód powrotny z kadzi do zbiornika
zasilającego (10); rozłącza się drugi przewód zasilający od
dolnych środków natryskujących i ponownie przyłącza się drugi
przewód zasilający do zbiornika zasilającego (10); -usuwa się
dolne środki natryskujące z obudowy (5).
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pływem cieczy płuczącej przed dodaniem jonów wapniowych.
Urządzenie zawiera płuczkę wieżową gazu (2) mającą środki (5,
6, 7, 9) do wywołania cyrkulacji cieczy płuczącej (3)., przewód
(11) do odprowadzania częściowego przepływu (10) cieczy
płuczącej, naczynie (16) dodawania jonów wapniowych (17),
naczynie (18) do osadzania wytrąconego siarczanu wapniowe
go, naczynie (22) do dodawania jonów węglanowych, naczynie
(24) do osadzania węglanu wapniowego, przewód (26) do za
wracania zregenerowanej cieczy płuczącej do płuczki wieżowej
gazu (2) i przewód (25) do zawracania wytrąconego węglanu
wapniowego po stronie dopływu do naczynia (18) do osadzania
siarczanu wapniowego. Urządzenie wyróżnia się przewodem
(19) przewidzianym do zawracania do obiegu wytrąconego
siarczanu wapniowego i otworem do naczynie (14) umieszczo
nym po stronie dopływu do naczynia (16) do dodawania jonów
wapniowych.

(10 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309949 (22)940119 6(51) BŐID 53/50
(31) 93 9300168
(32)93 0121
(33) SE
(86) 94 0119 PCI7SE94AXXB3
(87) 9408 04 W094/16797 PCT Gazette nr 18/94
(71) ABB Fläkt AB, Sztokholm,SE
(72) Ragnarsson Sven
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania gazów
zawierających dwutlenek siarki
(57) Ujawniono sposób i urządzenie do oczyszczania gazów
zawierających dwutlenek siarki, takich jak gazy spalinowe. Gazy
te są poddawanie obróbce w wieżowej płuczce gazu (2) dla
pochłaniania dwutlenku siarki w wodnej cieczy płuczącej (3),
korzystnie NaOH. Z cieczy płuczącej jest odprowadzony czę
ściowy przepływ (10) do regenerowania przez dodawanie jonów
wapniowych (17) dla wytrącania i usuwania siarczanu wapnio
wego. Wynalazek odróżnia się tym, że wytrącony siarczan wa
pniowy jest zawracany (19) i mieszany (14) z częściowym prze-

A1(21) 309953 (22) 94 01 21 6(51) B01D 53/73
(31)93
74
(32)93 0121
(33) DK
(86) 94 0121 PCT/DK94/00041
(87) 94 08 04 W094/16796 PCT Gazette nr 18/94
(71) FLS MiljØ A/S,Valby,DK
(72) Jensen Bjarne Henning
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania
produktów resztkowych i instalacji
oczyszczania gazów spalinowych
(57) Pomiędzy instalacją do prowadzenia procesu odsiar
czania na mokro (1) dla gazów spalinowych i połączoną insta
lacją uzdatniania ścieków (2) do oczyszczania wody używanej
w procesie odsiarczania na mokro, wstawione jest urządzenie
wymywające do oczyszczania niebezpiecznych produktów re-
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sztkowych doprowadzonych przewodem (6) z instalacji oczyszcza
nia gazów spalinowych do prowadzenia procesu odsiarczania na
sucho tub metodą półsuchą za pomocą ścieków doprowadzonych
przewodem (5) z instalacji (1). Niebezpieczne produkty resztkowe
dostarczone przewodem (6) miesza się ze ściekami doprowadzo
nymi przewodem (5) w pojemniku, po czym mieszanina przeka
zywana jest do strefy filtracji (4), w której sole rozpuszczalne i
dające się wymyć metale ciężkie są oddzielane od powstałego
placka filtracyjnego, a wymieniony filtrat jest przekazywany do
instalacji uzdatniania ścieków (2) z tym, że wymyty placek
filtracyjny, obecnie w postaci produktu resztkowego bezpiecz
nego w składowaniu, przekazywany jest na miejsce składowa
nia przewodem (9).

(7 zastrzeżeń)
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Zaproponowano, by najpierw przy zachowaniu w przy
bliżeniu stałej prędkości przepływu pozostałości na membra
nach doprowadzić do zwiększenia stężenia. Następnie ciśnie
nie przechodzenia przez moduły membranowe (1,2) utrzymuje
się na starym poziomie lub dalej zwiększa, redukując jednocześ
nie prędkość przepływu strumienia pozostałości do chwili uzy
skania żądanego stopnia zagęszczenia pozostałości. Aby moż
na było zrealizować ostatni etap redukcji, pompy do tłoczenia
pozostałości (8) zostały wyposażone w urządzenie do regulacji
liczby obrotów. W celu zapobieżenia zatykaniu się membran w
modułach membranowych (1, 2) urządzenie zostało wyposażo
ne w specjalne rozdzielcze ilościowe (10) do pozostałości po
procesie filtracji lub też każdej grupie modułów membranowych
przypisana została własna pompa tiocząca
(25 zastrzeżeń)

A1(21) 308456 (22)95 05 04 6(51) BOIF11/02
(31)94 9408816
(32)94 0504
(33) GB
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB
(72) Race Michael Jack, Pickworth Godfrey Brain
(54) Urządzenie do rozpuszczania gazu w płynie

A1(21) 309784 (22) 94 1117 6(51) B01D 61/14
(31) 93 3608
(32) 9312 03 (33) CH
(86) 94 1117 PCT/CH94/00221
(87) 95 06 08 WO95/15209 PCT Gazette nr 24/95
(71) BUCHER-GUYER AG,
MASCHINENFABRIK, Niederweningen,
CH
(72) Hartmann Eduard
(54) Sposób i urządzenie do zagęszczania
mieszanin ciał stałych i cieczy z
zastosowaniem technologii membranowej

(57) Urządzenie do rozpuszczania gazu w płynie według
wynalazku charakteryzuje się tym, że ma kanał (12) do przecho
dzenia przezeń płynu, środek (14) doprowadzający gaz dla
wprowadzania pęcherzyków gazu do płynu przepuszczanego
przez ten kanał, urządzenie wytwarzające ultradźwięki (20) do
wytwarzania ultradźwięków i środek kierujący (20) do kierowa
nia ultradźwięków do jakiegokolwiek płynu przechodzącego
przez ten kanał (12) tak, aby wytworzyć "kawitację indukowaną
dźwiękowo" jakichkolwiek znajdujących się tam pęcherzyków
dla rozdzielania tych pęcherzyków na mniejsze pęcherzyki,
łatwiej rozpuszczalne w płynie.

(11 zastrzeżeń)

(57) Do zagęszczania pozostałości po procesie ultra- lub
mikrofiltracji przy klarowaniu soków owocowych stosowane są
urządzenia z modułami membranowymi (1, 2), pracujące na
zasadzie przeciwprądu z obiegiem pozostałości po procesie
filtracji.

A1(21) 310054 (22) 93 12 03 6(51) B01J 20/26
(31)92 9203646
(32)9212 03
(33) SE
(86)931203 PCT/SE93/01050
(87) 94 0609 W094/12275 PCT Gazette nr 13/94
(71)Eka Nobel AB, Bohus, SE
(72) Möller Per, SE; Sanchez Domingo, ES;
Allenmark Stig, SE; Andersson Shalini, SE
(54) Chiralne adsorbenty, sposób ich
wytwarzania oraz związki stanowiące osnowę
tych adsorbentów i sposób wytwarzania tych
związków
(57) Wynalazek dotyczy optycznie czynnych adsorbentów
na osnowie usieciowanych polimerów zawierających w szcze
gólności optycznie czynne pochodne kwasów dikarboksylowych, diamin, dioli lub hydroksykwasów, które są kowalencyjnie
związane z nośnikiem. Pochodne kwasu winowego można polime
ryzować za pomocą polimeryzacji rodnikowej lub przez hydrosililowanie w obecności stałego nośnika Optycznie czynne adsorbenty
są stosowane w chromatograficznym rozdzielaniu racemicznych
mieszanin enancjomerów.

(24 zastrzeżenia)
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A1(21) 309955 (22) 94 0113 6(51) B01J 23/00
(31) 93 4301469
(32)93 0121
(33) DE
(86) 94 0113 PCT/EP94/00083
(87) 94 0804 W094/16815 PCT Gazette nr 18/94
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) Fetzer Thomas, Buechele Wolfgang, Irgang
Matthias, Otto Bernhard, Wistuba Hennann,
Buerger Gert
(54) Katalizatory o wysoko zdyspergowanym
podziale składnika aktywnego
(57) Przedmiotem wynalazku są katalizatory wytworzone
przez zjednoczenie M-AI2-O4, przy czym M oznacza pierwia
stek z I, Vil i VIII grupy pobocznej układu okresowego pierwia
stków, z cyną, ołowiem, pierwiastkiem z II grupy głównej lub
pobocznej układu okresowego pierwiastków w postaci tlenku,
soli albo w postaci prostej i kaicynowanie w temperaturach od
300 do 1300°C i ciśnieniach od 0,1 do 200 barów, jak również
sposób ich wytwarzania.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303370 (22) 94 05 09 6(51) B01J 38/00
(71) UOP, Des Plaines, US
(72) Kojima Masami, Kocal Joseph A
(54) Sposób regeneracji katalizatora
(57) Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji stałego katali
zatora alkilowania, przy czym katalizator ten zawiera 1) produkt
reakcji halogenku metalu mającego aktywność jako katalizator
typu Friedła-Craftsa łub mieszaniny takich halogenków ze związa
nymi powierzchniowo grupami hydroksylowymi trudnotopliwego
nieorganicznego tlenku i 2) zerowartościowy metal aktywny w
reakcji uwodornienia lub mieszaninę takich metali. Stosowany jest
on jako katalizator w procesie wytwarzania alkilatów, składników
paliwa silnikowego, przy czym ulega dezaktywacji. Sposób
regeneracji obejmuje usunięcie z katalizatora prawie całej ilości
ciekłych węglowodorów, działanie wodorem pod cząstkowym
ciśnieniem od 6,9 do 3790 kPa w ciągu 1 do 20 h w temeperaturze od 10 do 300°C. Możliwa jest wielokrotna regeneracja bez
widocznego zmniejszenia aktywności.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 309783
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 11 09

6(51) B05B 15/12
B05B 15/04
93 4338450
(32) 93 11 11 (33) DE
941109 PCT/EP94/03689
95 0518 W095/13143 PCT Gazette nr 21/95
EISENMANN MASCHINENBAU KG,
Böblingen, DE
Heine Werner, Flothmann Wieland, Range
Carsten, Schmid Siegfried
Urządzenie do wychwytywania nadmiaru
medium natryskowego w kabinach
natryskowych

(57) Urządzenie posiada wewnątrz kabiny natryskowej (1) za
przeznaczonymi do powlekania detalami (3), patrząc w kierunku
prowadzenia natrysku (2), przynajmniej jeden, obracający się
wokół pionowo ustawionej osi wzdłużnej (5), cylindryczny kor
pus wychwytujący (4), przy czym każdemu korpusowi wychwy
tującemu (4) przypisany jest system (9, 10, 11) do zbierania
nagromadzonego nadmiaru substancji natryskowej.
(22 zastrzeżenia)

A1(21) 308674 (22) 95 05 17
6(51) B07B 1/28
(71) IBIS Ltd. International Bakery Industries
Spomasz Sp. z o.o., Bydgoszcz
(72) Włodarski Czesław, Kalinowski Czesław,
Kotecki Edward
(54) Urządzenie do przesiewania materiałów
sypkich
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że rama sita (8)
podwieszona jest na co najmniej dwóch elementach sprężys
tych do górnej ścianki korpusu (1), pod którą usytuowany jest
odbieralnik przytwierdzony trwale do bocznych ścianek korpu
su (1), przy czym rama sita (8) od strony mocowania wibratora
ma przytwierdzony kształtownik o przekroju kwadratowym lub
prostokątnym, do którego zamocowany jest trwale swym gór
nym końcem pionowy wspornik (11), zamocowany jednocześ
nie dolnym końcem za pomocą otworu przelotowego (12) do
wibratora (11), który stanowią co najmniej dwie masy (14) osa
dzone rozłącznie na jednym wałku (15) i których osie główne są
równoległe do siebie i usytuowane w jednej płaszczyźnie pro
stopadłej do osi wałka (15), przy czym na jednym końcu wałka
(15) osadzone są nieobrotowo widełki (16) połączone płaskimi
elemenatmi (17) z materiału elastyczno-sprężystego z widełkami
(18) osadzonymi nieobrotowo na wałku (19) zamocowanym
obrotowo w obudowie (20) przytwierdzonej do korpusu (1), a
wałek (19) napędzany jest silnikiem za pomocą przekładni z
cięgłem bez końca.

(18 zastrzeżeń)
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A1 (21) 308414 (22) 95 04 28 6(51) B23B 45/16
(31) 94 4415348
(32) 94 05 02 (33) DE
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI
(72) Manschte Erwin, DE; Selb Michael, AT;
Schinkitz Dirk, AT
(54) Narzędzie wiertnicze i/lub przecinakowe
(57) Narzędzie wiertnicze i/lub przecinakowe zawiera w obu
dowie (30) rurę prowadzącą (36) i mechanizm uderzeniowy (28),
przy czym rura prowadząca (36) wraz z mechanizmem uderzenio
wym (28) jest przestawna, podparta na elementach tłumiących,
wobec obudowy (30).
Poprzez element wyrównujący przestawienie osiowe
(33), ruch obrotowy z zamocowanego na stałe w obudowie (30)
silnika napędowego (31) jest przenoszony nawał korbowy (34)
mechanizmu uderzeniowego (28), przestawny wobec wału na
pędowego (32) silnika napędowego (31).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308519 (22) 95 05 09 6(51) B23D 79/12
(31) 94 4416773
(32) 94 05 10 (33) DE
(71) Mannesmann Aktiengesellschaft,
Düsseldorf, DE
(72) Hausler Karl Heinz, Henze Werner
(54) Urządzenie do wiórowej obróbki
powierzchniowej
(57) W urządzeniu środki prowadzące dla przedmiotu obra
bianego są przewidziane co najmniej na stronie wejściowej
przedmiotu obrabianego (1) do głowicy narzędziowej (3) i są
ukształtowane jako szczęki mocujące (6, 7) płasko przylegają
cego do powierzchni przedmiotu obrabianego (1), które prze
chwytują z regulowaną siłą docisku część obwodu przedmiotu
obrabianego (1).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308522 (22)95 05 09
6(51) B23C 3/00
(31) 94 4416771
(32) 94 05 10 (33) DE
(71) Mannesmann Aktiengesellschaft,
Dusseldorf, DE
(72) Esser Karl-Joseph
(54) Sposób i urządzenie do wiórowej obróbki
prętów, rur lub tulei rurowych
(57) Sposób wiórowej obróbki polega na ty m, że co najmniej
jedno narzędzie (8, 9) obraca się współosiowo wokół nierucho
mo zamocowanego obrabianego przedmiotu (5) w płaszczyźnie
nachylonej do osi wzdłużnej obrabianego przedmiotu (5) i swoi
mi ostrzami obrabia wiórowo jednocześnie dwa przeciwległe
obszary powierzchni obrabianego przedmiotu (5).

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 303424 (22)94 0512 6(51) B25B 23/00
(75) Rybak Krzysztof, Bełchatów
(54) Mechanizm napędu ręcznego-, w
szczególności korba
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm napędu ręcz
nego, w szczególności korba, przeznaczony zasadniczo do
nadawania ruchu obrotowego dowolnym narzędziom, przykła
dowo takim jak wkrętak, klucz nasadowy.
Mechanizm napędu ręcznego, w szczególności korba,
charakteryzuje się tym, że wzdłużna oś symetrii (A) jego ramie
nia napędowego (1), z osadzonym na nim obrotowo elementem
uchwytowym (4), jest usytuowana pod kątem ostrym (a) wzglę
dem osi symetrii (B) ramienia napędzanego (2), przy czym
wewnętrznie skierowane ku sobie końcówki tych ramion (1, 2)
są ze sobą połączone wykorbieniem (3).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303350 (22) 94 05 05 6(51) B30B 15/04
(75) Gamrat Jerzy, Bielsko-Biała
(54) Prowadnica stojaka prasy hydraulicznej,
zwłaszcza kształtowników wyciskanych na
gorąco
A1(21) 309893 (22) 94 01 20 6(51) B29C 45/42
(31)93 9300055
(32)930120
(33) BE
(86) 940120 PCT/BE94/00007
(87) 94 08 04 W094/16871 PCT Gazette nr 18/94
(71) SERVIPLAST, Destelbergen, BE
(72) De Cuyper Dirk
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
przedmiotów pustych, zwłaszcza kształtek z
tworzywa sztucznego
(57) Ujawniono sposób wytwarzania przedmiotów z tworzyw
sztucznych, zwłaszcza kształtek (50) wstępnych, w którym suro
wiec do wytwarzania przedmiotów jest wtryskiwany do formy, w
której przedmioty są cNodzone w celu spowodowania stward
nienia wtryeniętego tworzywa z utworzeniem przedmiotu stałe
go, przy czym wytwarzane przedmioty z formy są wyjmowane
za pomocą dwóch elementów chwytających (42) oraz urządze
nie do stosowania tego sposobu.

(6 zastrzeżeń)

(57) Prowadnica stojaka prasy hydraulicznej nadaje się do
stosowania, dla wytwarzania kształtowników i prętów z alumi
nium lub jego stopów, wyciskanych na gorąco.
Prowadnica stojaka przedniego prasy hydraulicznej,
posiada obudowę pryzmową (11) przytwierdzoną do podstawy
wsporczej (6), zaopatrzonej w przelotowy otwór elipsowy (5), w
którym centrycznie i prostopadle osadzona jest tulejka stożkowa
(4), wnikająca w cylindryczny człon (3). We wnętrzu obudowy
pryzmowej (11) osadzone są segmenty ślizgowe pionowe, seg
ment ślizgowy górny (14) przytwierdzony rozłącznie do osadzo
nej ścianki pochyłej trapezowej górnej (9) i segment ślizgowy
dolny (15) połączony rozłącznie ze ścianką pochyłą trapezową
dolną (10), które tworzą przelotowy otwór pryzmowy (D). Prze
lotowy otwór elipsowy (5) posiada odsądzenie otaczającego go
wokół, dla łagodnego przemieszczenia się kształtowanego ma
teriału, z otworu tulei stożkowej (4) do przelotowego otworu
pryzmowego (D) obudowy pryzmowej (11), przy czym segmen
ty ślizgowe pionowe i segment ślizgowy górny (14) oraz seg
ment ślizgowy dolny (15), kształtujące zbieżną ku wylotowi
powierzchnię wewnętrzną przelotowego otworu pryzmowego
(D), wykonane są z grafitu.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 309887
(31) 93

37

(86) 94 0 1 1 4

A1(21) 309850
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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(22) 94 0114

6(51) B32B 19/06
E04B 1/78
93
36
(32) 93 0114 (33) DK
94 0114 PCT/DK94/00028
94 07 21 W094/16163 PCT Gazette nr 17/94
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK
Brandt Kim, Holtze Erik
Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego
z włókien mineralnych, urządzenie do
wytwarzania materiału z włókien
mineralnych oraz płyty izolacyjne z włókien
mineralnych

(57) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego z włókien
mineralnych polega na tym, że prowadzi się etapy, w których:
a) wytwarza się pierwszy włóknisty materiał z włókien
mineralnych określający pierwszy wzdłużny kierunek równo
legły do materiału z włókien mineralnych oraz drugi poprze
czny kierunek równoległy do pierwszego materiału z włókien
mineralnych, przy czym pierwszy materiał z włókien mineral
nych zawiera włókna mineralne ustawione głównie w drugim
poprzecznym kierunku oraz zawiera pierwszy utwardza!ny
czynnik wiążący,
b) przesuwa się pierwszy materiał z włókien mineral
nych w pierwszym wzdłużnym kierunku pierwszego materiału z
włókien mineralnych,
c) zagina się pierwszy materiał z włókien mineralnych
równolegle do pierwszego kierunku wzdłużnego i prostopadle
do drugiego poprzecznego kierunku tworząc drugi włóknisty
materiał z włókien mineralnych, przy czym drugi nietkany mate
riał z włókien mineralnych zawiera element centralny i przeciw
ległe warstwy powierzchniowe pokrywające z obu stron element
centralny, element centralny zawiera włókna mineralne
ustawione zasadniczo prostopadle do pierwszego kie
runku wzdłużnego i drugiego kierunku poprzecznego,
a warstwy powierzchniowe zawierają włókna ustawione za
sadniczo w drugim poprzecznym kierunku,
d) przesuwa się drugi materiał z włókien mineralnych w
kierunku wzdłużnym,
e) wytwarza się trzeci nietkany włóknisty materiał z
włókien mineralnych określający trzeci kierunek równoległy
do materiału z włókien mineralnych, przy czym trzeci materiał
z włókien mineralnych zawiera włókna mineralne ustawione
głównie w trzecim kierunku oraz zawiera drugi utwardza!ny
czynnik wiążący, a ponadto trzeci materiał z włókien mineral
nych jest materiałem z włókien mineralnych o większej zwartości
w porównaniu z drugim materiałem z włókien mineralnych,
f) łączy się trzeci materiał z włókien mineralnych z dru
gim materiałem z włókien mineralnych powierzchniowo w celu
wytworzenia czwartego złożonego materiału z włókien mineral
nych oraz
g) utwardza się pierwszy i drugi utwardzał ny czynnik
wiążący uzyskując związanie włókien mineralnych czwartego
materiału z włókien mineralnych, wytwarzając w ten sposób
materiał izolacyjny z włókien mineralnych.
(35 zastrzeżeń)

(22) 94 0 1 1 4

6(51) B32B 19/06
E04B 1/78
(32) 93 0 1 1 4
(33) D K

PCT/DK94/00029

(87) 94 07 21 W094/16164 PCT Gazette nr 17/94
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK
(72) Brandt Kim, Holtze Erik
(54) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego
z włókien mineralnych, instalacja do
wytwarzania materiału z włókien
mineralnych i płyta izolowana włóknami
mineralnymi
(57) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego z włókien
mineralnych obejmuje etapy wytworzenia najpierw pierwszego,
nietkanego materiału z włókien mineralnych wyznaczającego
wzdłużny kierunek równoległy do materiału z włókien mineral
nych i kierunek poprzeczny równoległy do pierwszego materiału
z włókien mineralnych. Pierwszy materiał z włókien mineralnych
zawiera pierwszy czynnik wiążący utwardzany pod wpływem
ciepła. Materiał ten jest przesunięty w kierunku wzdłużnym i cięty
równolegle do kierunku wzdłużnego i prostopadle do kierunku
poprzecznego tak, aby wytworzyć wielość równoległych pa
sków. Paski te zostają przewrócone tak, aby obrócić włókna
mineralne każdego z pasków od układu w kierunku poprze
cznym do układu prostopadłego do kierunku wzdłużnego i
kierunku poprzecznego. Przewrócone paski są następnie złą
czone tak, aby wytworzyć drugi nietkany materiał zawierający
włókna mineralne ułożone prostopadle do kierunku wzdłużnego
i poprzecznego. Drugi materiał z włókna mineralnego jest nastę
pnie przesunięty w kierunku wzdłużnym. W dalszym etapie
wytwarza się trzeci nietkany materiał z włókien mineralnych,
który zawiera drugi czynnik wiążący utwardzany pod wpływem
ciepła. Następnie dokonuje się złączenia trzeciego materiału z
włókien mineralnych z drugim materiałem z włókien mineral
nych i utwardzenia pierwszego i drugiego utwardzającego się
czynnika wiążącego.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 309895

(22) 94 0114

6(51) B32B 19/06
E04B 1/78
(31) 93
35
(32) 93 0114 (33) DK
(86) 94 0114 PCT/DK94/00027
(87)9407 21 W094/16162 PCT Gazette nr 17/94
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK
(72) Brandt Kim, Holtze Erik
(54) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego
z włókien mineralnych, instalacja do
wytwarzania materiału izolacyjnego z
włókien mineralnych oraz płyta izolowana
włóknami mineralnymi

(57) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego z włókien
mineralnych obejmuje etapy, w których po pierwsze wytwarza
się pierwszy włóknisty materiał z włókien mineralnych, będący
luźno ściśniętym materiałem o małym ciężarze powierzchnio
wym. Pierwszy materiał z włókien mineralnych zawiera włókna
mineralne ustawione w kierunku wzdłużnym. Po drugie, pier
wszy materiał jest przesuwany w kierunku wzdłużnym materiału
i fałdowany poprzecznie do kierunku wzdłużnego i równoległe
do kierunku poprzecznego pierwszego materiału z włókien mi
neralnych tak, by wytworzyć drugi materiał z włókien mineral
nych zawierający włókna mineralne ustawione zasadniczo
prostopadle do kierunków, wzdłużnego i poprzecznego. Na
stępnie, pofałdowany materiał z włókien mineralnych jest utwar
dzany dia związania włókien mineralnych ze sobą tak, by wy-
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tworzyć materiał izolacyjny z włókien mineralnych zawiera
jący element centralny, który zawiera włókna mineralne
ustawione zasadniczo prostopadle do kierunku wzdłużne
go materiału.

(46 zastrzeżeń)

A1(21) 309919 (22) 94 11 16 6(51) B32B 27/08
(31) 93 153602
(32) 93 1116
(33) US
(86) 94 11 16 PCT/US94/13369
(87) 95 05 26 W095/13918 PCT Gazette nr 22/95
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC.,
Deerfield, US
(72) Rosenbaum Larry A., Anderson William,
Woo Lecon, Laurin Dean, Buan Angeles
Lillian, Ling Michael T.K., Ding Yuan-Pang
Samuel, Hayward Denise S., Hoppesch
Joseph P., Nebgen Gregg, Westphal Stanley
(54) Struktury folii oparte na polimerach
wielowarstwowych do wyrobów o jakości
medycznej
(57) W jednym z rozwiązań wynalazek dotyczy struktury
wielowarstwowej, w skład której wchodzi warstwa powierzchnio
wa, składająca się z kopolimeru polipropylenu z kopolimerem
blokowym styrenowoetyienowobutynowostyrenowym w ilości
od 0 do 20% ciężaru warstwy powierzchniowej i warstwa wrażli
wa na działanie częstotliwości radiowej ("RF"). przylegająca do
warstwy powierzchniowej.
Pierwszym składnikiem warstwy RF jest polimer na ba
zie propylenu, drugim składnikiem niepropylenowa poliolefina,
trzecim polimer wrażliwy na działanie częstotliwości radiowej
RF, a czwartym środek zapewniający jednorodne mieszanie
polimerów.
W alternatywnych wykonaniach przewidziano m.in. za
stosowanie dodatkowych warstw, takich jak np. warstwa rdze
niowa, warstwa utworzona z materiału odpadowego, warstwa
zaporowa.

(55 zastrzeżeń)

A1(21) 303422 (22) 94 05 12 6(51) B41F15/46
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
TAMPO-GRANIT Spółka z o.o., Warszawa
(72) Feliksiak Jacek, Bartkiewicz Maciej
(54) Urządzenie do druku tamponowego
(57) Urządzenie mające podstawę (1), na której osadzony
jest zespół ruchu poziomego utworzony z wózka (2), na którym
zamocowany jest przesuwnie zespół ruchu pionowego tampo
nu i zespół rakii (9) charakteryzuje się tym, że z podstawą (1)
połączony jest rozłącznie moduł pneumatyczny poprzez szyb
kozłącza pneumatyczne i szybkozłącza elektryczne.
Z podstawą (1) połączony jest także rozłącznie poprzez
szybkozłącza elektryczne moduł elektryczny wyposażony w za
silacz i sterownik.
Zespół rakli (9) utworzony jest ze wspornika, w którym
mocowany jest wałek będący osią obrotu korpusu, w którym
ułożyskowane są obrotowo dwie płytki.
Osie obrotu płytek są w jednakowej odległości od osi
korpusu.
Wałek posiada otwór, przez który przechodzi trzpień z
jednej strony zakończony kołnierzem, zaś drugi jego koniec jest
połączony z ruchomą dźwignią, dociskającą poprzez kołnierz
trzpienia płytki.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309896
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 01 13

6(51) B43K 8/24
B43K5/17
93 9300662
(32) 93 0114 (33) GB
94 0113 PCT/GB94/00073
94 07 21 W094/15799 PCT Gazette nr 17/94
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US
Talbot John Mitchell
Przyrząd znakujący

(57) Przyrząd znakujący na przykład z filcową końcówką ma
chowaną końcówkę znakującą (4) przenoszoną przez część
znakującą (5) umieszczoną wewnątrz cylindrycznej osłony oraz
obracającą osłonę, połączoną pomiędzy częścią znakującą i
częścią cylindryczną, tworzącą uszczelniające otoczenie wokół
końcówki (4), kiedy końcówka jest schowana. Na chowanej
końcówce, część znakująca obraca się przekręcając osłonę i
zamykając uszczelniające otoczenie tej końcówki.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 303361 (22)94 05 07
6(51) B60K 6/04
(75) Czerwińska Halina, Kłaj; Czerwiński Janusz,
Kłaj
(54) Samochodowy akumulator energii
kinetycznej
(57) Samochodowy akumulator energii kinetycznej jest sprzę
żony ze skrzynią biegów samochodu i posiada w obudowie (1),
sprężynę lub sprężyny (2) napinane poprzez ruch obrotowy
wałka (5) przenoszenia napędu, zaopatrzonego w sprzęgło (6)
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z zapadką (7). Gromadzenie energii kinetycznej w akumulatorze
energii odbywa się w momencie hamowania samochodu i nie
wyklucza możliwości użycia hamulców.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 305590 (22) 94 10 25
6(51) B60N 2/06
(23) MTP-Motoryzacja 94 30 04 94
(71) Fabryka Samochodów Osobowych Zakład
Tapicerki Samochodowej, Grójec
(72) Buchacz Jerzy, Sikorski Jan, Kukułka
Marian, Bylica Kazimierz
(54) Mechanizm prowadzenia fotela, zwłaszcza do
pojazdów samochodowych
(57) Mechanizm prowadzenia fotela, zwłaszcza do pojaz
dów samochodowych, zawierający szkielet i zespoły prowadnic,
z których prowadnica stała mocowana jest do podłogi pojazdu,
a prowadnica ruchoma do szkieletu fotela oraz elementy toczne
w postaci rolek umieszczone pomiędzy prowadnicami, chara
kteryzuje się tym, że rolki (4) osadzone są w koszykach prowa
dzących (5).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303375

(22)940510

6(51) B60K 23/02
B60T7/06
(75) Jędrzejowski Leszek, Wrocław
(54) Mechanizm wychylania dźwigni sprzęgła i
hamulca samochodowego

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm wychylania
dźwigni sprzęgła i hamulca samochodowego przeznaczonego
do montażu w samochodach dla inwalidów z niedowładem
kończyn dolnych.
Mechanizm wychylania dźwigni sprzęgła i hamulca samo
chodowego, charakteryzuje się tym, że jest utworzony ze sprzęgło
wej naciskowej dźwigni zaopatrzonej w zaczep oparty o dźwignię
sprzęgła, a sprzęgłowa naciskowa dźwignia jest połączona po
przez zespół dźwigni i przekładnię z obrotową kolumną (12) oraz
ma ramiona oparte o dźwignię hamulca a ramiona są połączone
poprzez wałek (23) i zespól zębaty z przesuwnym trzpieniem
(13) osadzonym wewnątrz obrotowej kolumny (12). Przekładnia
jest utworzona z dwu stożkowych kół zębatych (10,11) zazębio
nych ze sobą, z których jedno jest osadzone na końcu obrotowej
kolumny (12), a drugie stożkowe koło zębate (11 ) jest osadzone
na końcu obrotowego wałka (7).

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 305591 (22)9410 25
6(51) B60N 2/16
(23) MTP-Motoryzacja 94 30 04 94
(71) Fabryka Samochodów Osobowych - Zakład
Tapicerki Samochodowej, Grójec
(72) Buchacz Jerzy, Korab Marian, Krajewski
Wojciech, Bylica Kazimierz, Kukułka Marian
(54) Mechanizm podnoszenia siedziska fotela,
zwłaszcza samochodowego
(57) Mechanizm podnoszenia siedziska fotela, zwłaszcza
samochodowego, zawierający szkielet siedziska, prowadnice
po bokach szkieletu, z których prowadnice stałe związane są z
podłogą pojazdu, a prowadnice ruchome ze szkieletem siedzi
ska, przy czym tylna część szkieletu siedziska mocowana jest
do prowadnic ruchomych na sworzniach obrotowych, charakte
ryzuje się tym, że prowadnice ruchome (2), umieszczone po
bokach szkieletu siedziska (1), połączone są w przedniej części
prostopadłą lub prawie prostopadłą do nich listwą wspornika
(5), stanowiącą wspornik ramion podnoszących (8), osadzo
nych dolnymi końcami na sworzniach dolnych (7) w listwie
wspornika (5), a górnymi końcami na sworzniach górnych (13)
w nakrętkach (12). Nakrętki (12) mają gwinty o przeciwnych
zwojach i umieszczone są na śrubie napędowej (10), mającej
po obu stronach gwinty o przeciwnych zwojach odpowiednio
do nakrętek (12). Śruba napędowa (10) osadzona jest obrotowo
w panewkach (9), umieszczonych po obu bokach szkieletu
siedziska (1) i zaopatrzona jest z jednej strony w pokrętło (11).

(4 zastrzeżenia)
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(22) 94 05 11

6(51) B60P 3/35
B62D 63/06
(75) Pomykała Włodzimierz, Zajączkowo
(54) Przyczepa turystyczna

(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji przyczepy,
którą stanowi trzysegmentowe nadwozie, o cienkościennej bu
dowie składające się z prostopadłościennej podstawy (1) z
ukształtowanymi na zewnętrznych powierzchniach ścianek bo
cznych oporowymi krawędziami (4) pod wychylny segment (3)
zamocowany dolną krawędzią poprzez przegub (2) znajdujący
się w górnej przedniej części prostopadłościennej podstawy (1),
zaś w górnej krawędzi zawierający wystające poza boczne
ścianki prowadzące czopy (5) przemieszczające się po prowad
nikach (6) ukształtowanych na wewnętrznych powierzchniach
bocznych ścianek wychylnego osłonowego segmentu (7) zamo
cowanego poprzez przegub (8) w dolnej tylnej części prosto
padłościennej podstawy (1), w której wokół trzech bocznych
dolnych krawędzi ukształtowana jest oporowo-uszczełniająca
kryza (9).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303312 (22)94 05 02 6(51) B60P 3/025
(75) Gołda Wojciech, Bielsko-Biała
(54) Przewoźne stoisko handlowe
(57) Przewoźne stoisko handlowe zapewnia zwarty układ dla
transportu oraz dogodną szeregową zabudowę w miejscu pro
wadzenie sprzedaży. Podwozie (1) posiada płytę (2), na której
osadzone są segmenty (3, 4) kiosku (5). Wewnątrz płyty (2)
umieszczony jest mechanizm (12) przemieszczania płyty (2)
względem osi (13) kół (14) jezdnych znajdujących siew bocz
nych wybraniach płyty (2) i dyszel.
Opisane stoisko nadaje się szczególnie do tworzenia
modułowej zabudowy szeregowej w miastach, do obsługi festy
nów oraz imprez masowych.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 309988

(22) 94 10 10 6(51) B60R 11/04

(31) 93 9318170

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

(32) 93 1126

(33) DE

941010 PCT/EP94/03339
95 0601 W095/14591 PCT Gazette nr 23/95
Steinheil Optronik GmbH, Ismaning, DE
Kroker Gerhard, Buhn Hellmuth
Urządzenie do mocowania kamery

(57) Urządzenie służy do mocowania kamery (8), której sta
nowisko robocze znajduje się powyżej poziomu dachu pojazdu
(1). Ponadto kamera zamocowana jest na końcu (9) sztywnej
ramy (10), która na swoim drugim końcu (11) jest wychylana na
zamocowanym w pojeździe stojaku (12), przy czym kamera jest
wychylana z trwale zamocowanego w pojeździe stanowiska
przez otwarte drzwi na jej stanowisko robocze.

(10 zastrzeżeń)
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( 2 2 ) 9 4 04 30

6(51) B60R 25/00
B60R 25/08
(71) PROMECH Spółka z o.o., Rawicz
(72) Rak Rudolf
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazd
mechaniczny przed kradzieżą

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia skuteczno
ści mechanicznego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
Urządzenie zbudowane jest z korpusu (1) w postaci
elementu skrzynkowego i pokrywy (2) uchylnej zamocowanej
na trzpieniu (20) osadzonym w ścianach bocznych (21) korpusu
(1). Wewnątrz korpusu (1) umieszczony jest zatrzask (11) skła
dający się z elementu roboczego (12) zakończonego elemen
tem blokującym (13) z noskiem (14) i sprężyny dociskowej (15)
osadzonej na elemencie roboczym (12). Ściana przednia (23)
pokrywy (2) zakończona jest poziomą półką (24) skierowaną do
wewnątrz, a blacha maskująca (3) dna korpusu (1) ma skiero
waną na zewnątrz półkę (5) położoną również poziomo. W
ścianie przedniej (23) i półce (24) pokrywy (2) wykonane jest
wybranie (25) otwarte od strony półki (24), natomiast na przej
ściu ściany górnej (26) w ścianę czołową (27) korpusu (1)
znajduje się wybranie (28). W części tylnej (6) korpusu (1)
znajduje się zamek (7) oraz przesuwnik (9), który połączony jest
poprzez kołek (10) z elementem roboczym (12).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 308422 (22)95 04 28 6(51) B60R 21/16
(31)94 4415374
(32)94 05 02 (33) DE
(71) TRW Repa GmbH, Alfdorf, DE
(72) Acker Dominique, Kuhn Adolf M.
(54) Moduł poduszki gazowej
(57) Moduł poduszki gazowej (10) systemu zabezpieczania
pasażerów w pojazdach zawiera składaną po lewej stronie
ścianki obudowy (12) poduszkę gazową (14) oraz umieszczony
po przeciwnej stronie tej ścianki obudowy (12) generator gazu
(16). Poduszka gazowa (14) jest wzdłuż otaczającego otwór
do jej nadmuchiwania (18) obrzeża wyposażona w zawinięcie,
które podchodzi pod wykonaną na ściance obudowy (12)
krawędź (26). Na ściance obudowy (12) wykonany jest ponadto
sprężysty uchwyt zaciskowy (24) dla generatora gazu (16), w
którym to uchwycie jest on zatrzaskiwany, tworząc jednocześnie
szczelne połączenie z poduszka gazową (14).

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 309952 (22)940125 6(51) B60R 25/08
(31)93 9666
(32)93 0127
(33) US
(86) 94 0125 PCT/CA94/00046
(87) 94 0804 W094/16925 PCT Gazette nr 18/94
(75) MacWilliam Mark Wayne, Toronto, CA
(54) Sposób zabezpieczenia przed kradzieżą i
urządzenie do blokowania hamulców pojazdu
(57) Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą zainstalo
wane jest w przewodzie hamulcowym pojazdu, który przenosi
płyn hamulcowy.
Urządzenie to zawiera zawór kulowy (60) obrotowy po
między pierwszym położeniem, w którym blokuje on przepływ
płynu, a drugim położeniem, w którym umożliwia on przepływ
płynu w obu kierunkach.
Zawór kulowy (60) jest dociskany sprężyście do gniaz
da (38) zaworowego tak, że nawet kiedy jest zamknięty, może
działać jako zawór kontrolny, umożliwiając przepływ płynu ha
mulcowego tylko do kół.
Zawór (60) może być łatwo przełączany pomiędzy pier
wszym a drugim położeniem i może być blokowany w pier
wszym położeniu. Przez umożliwianie przepływu płynu hamul
cowego tylko w kierunku do kół, hamulce kół raz włączone nie
mogą być zwolnione.

(22 zastrzeżenia)
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kątowniki blokujące skręcone po rozłożeniu podłogi. Łódź za
opatrzona jest w ławki (6) mocowane w prowadnicach (12), przy
czym do tylnej ławki przymocowany jest stelaż (7) służący do
zawieszenia silnika lub steru.
Rozłożenie łodzi polega na rozsunięciu obu burt (2) i
rozparciu ich obu przegubowo połączonymi częściami podłogi
(4) zamocowanymi przegubowo do dolnych części burt (2) i
ustaleniu tego położenia przez skręcenie śrubami blokad.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 309987

(22) 94 1122

6(51) B62D 21/12
B62D 21/18
(31) 93 9303887
(32) 931124
(33) SE
(86) 941122 PCT/SE94/01108
(87)95 06 01 WO95/14603 PCT Gazette nr 23/95
(71) SCANIA CV AKTIEBOLAG,Södertälje, SE
(72) Bergström Lars, Eklund Hans, Pettersson
Johnny

(54) Podwozie autobusu
(57) Dla ułatwienia przyjmowania przez przedział kierowcy
wysokiego położenia w podwoziu autobusu (1), moduł prze
działu kierowcy (3) jest przymocowany do górnego boku modu
łu przekładni kierownicy (13), który z kolei tworzy część modułu
koła przedniego (2).
Wykonanie modułu przekładni kierownicy (13) jako two
rzącego część modułu koła przedniego (2) oznacza, że moduł
koła przedniego (2) może być zaprojektowany jako kompletny
pod względem geometrii sterowania i podobnie, niezależnie od
umieszczenia modułu przedziału kierowcy (3).
Ten sam moduł koła przedniego (2) może być również
zastosowany do podwozia z nisko umieszczonym przedziałem
kierowcy, co ułatwia wytworzenie rozmaitych rodzajów autobu
sów z zasadniczo tych samych elementów składowych.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 303314 (22) 94 05 04
6(51) B63B 7/06
(75) Pieniążek Witold Jeremi, Warszawa
(54) Przenośna łódź turystyczna
(57) Przenośna łódź turystyczna zbudowana jest z dna (1 ) z
wodoszczelnej tkaniny przymocowanej do dwóch sztywnych
burt (2) oraz ze sztywnej, dwuczęściowej podłogi (4) połączonej
przegubami (5) w osi symetrii łodzi oraz zamocowanej przegu
bami (3) do dolnych części burt (2). W osi podłogi znajdują się

A1(21) 310043 (22)94 0124 6(51) B63B 25/22
(31)93 930351
(32)93 0127
(33) FI
(86) 94 0124 PCT/FI94/00028
(87) 9408 04 W094/16937 PCT Gazette nr 18/94
(75) Rapeli Pekka, Vantaa, FI
(54) Statek do przewozu jednostek ładunkowych
(57) Statek towarowy do transportu różnych pojazdów koło
wych takich, jak samochody, a ponadto równocześnie kontene
rów oraz drobnicy na paletach lub równoważnych jednostek
ładunkowych, składa się z: kadłuba posiadającego dno (103),
burty (3) oraz potencjalny pokład wytrzymałościowy, przy czym
wspomniany kadłub, mający postać konstrukcji skorupowej,
przenosi głównie siły działające na statek; mechanizmu napę
dowego statku; otworów (10A, 13,14) w kadłubie do manipulo
wania ładunkami, przeznaczonych do wprowadzania jednostek
ładunkowych do przestrzeni ładunkowej i wyprowadza ich z
niej; oraz urządzeń do manipulowania ładunkami, zaopatrzo
nych w mechanizmy do przemieszczania ładunków w przestrze
ni ładunkowej.
Przestrzeń ładunkowa statku składa się z co najmniej
dwóch różnych typów sekcji przestrzeni ładunkowej takich, że
pierwsza sekcja przestrzeni ładunkowej jest złożona z jednej lub
więcej przestrzennych konstrukcji kratownicowych (4,5,6,10Q,
stanowi samonośny zespół i jest przymocowana elastycznie do
kadłuba statku w taki sposób, że odkształcenia tego kadłuba
podczas rejsu nie są w całości przenoszone na przestrzenną
konstrukcję kratownicową; natomiast druga sekcja przestrzeni
ładunkowej składa się ze stojaków (7) na kontenery i/lub stoja
ków na platformy paletowe, wyposażonych w prowadnice, na
które ładuje się i rozładowuje, odpowiednio, kontenery i ciężkie
ładunki na paletach, głównie w kierunku pionowym. Wspomnia
ne pierwsze sekcje przestrzeni ładunkowej i wspomniane drugie
sekcje przestrzeni ładunkowej, znajdują się blisko siebie, co
najmniej w pewnym stopniu, w celu uzyskania możliwości prze
mieszczania do góry lekkiego ładunku zawierającego pojazdy
kołowe i w celu umieszczenia ładunków ciężkich, złożonych z
kontenerów oraz drobnicy i towarów masowych, w dolnych
częściach statku, co umożliwia przynajmniej częściową elimina
cję balastu wodnego.
(24 zastrzeżenia)
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A1(21) 308424 (22)95 04 28
6(51) B65D 1/36
(31)94 9407529
(32)940506
(33) DE
(71) Melitta Haushaltsprodukte GmbH und. Co.
Kommanditgesellschaft, Minden, DE
(72) Wittenschlager Lutz, Seele Christian
(54) Tacka do opiekania na ruszcie
(57) Przedmiotem wynalazku jest tacka do opiekania (1) z
jednego kawałka folii metalowej. Tacka (1) ma obwodowe wy
winięte obrzeże (2) i powierzchnię opiekania (3), która składa
się z wielu równoległych do siebie żłobków (4) i znajdujących
się między nimi liniowych wypukłości (5). Każdą z wypukłości
(5) w strefie jej wierzchołka zaopatrzono w wycięcia (6), przy
czym stosunek szerokości (B) wycięć (6) do odstępu międzywierzchołkowego wypukłości (5) wynosi w przybliżeniu 1:4 lub
jest nieco mniejszy. Dzięki temu znacznie zwiększyła się ilość
wycięć (6) na danej powierzchni opiekania, co daje w efekcie
znacznie lepsze rezultaty opiekania.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310044 (22)940125 6(51) B63B 25/22
(31) 93 930351
(32) 93 0127
(33) FI
(86) 94 01 25 PCT/FI94/00033
(87) 940804 W094/16938 PCT Gazette nr 18/94
(75) Rapeli Pekka, Vantaa, FI
(54) Regulowana paleta transportowa
(57) Wynalazek dotyczy palety (1) do transportu ładunków
drobnicowych, składającej się z zasadniczo prostokątnej i pła
skiej podstawy (2) o stałych wymiarach, na której umieszczany
jest ładunek drobnicowy przeznaczony do przetransportowania
i którą zaopatrzono w człony mocujące (5) służące do przytwier
dzenia ładunku do palety na okres transportu. Jeśli zachodzi
potrzeba zwiększenia pola powierzchni ładunkowej, paleta
transportowa posiada części przedłużające (3) składające się
z elementów płaskich i stałych (10) palety transportowej (1)
przeznaczone do przemieszczenia na zewnątrz (D1) od stałej
powierzchni ładunkowej (A1) utworzonej przez podstawę (2);
grubość tych elementów w kierunku prostopadłym do powierz
chni ładunkowej (4) podstawy jest równa lub mniejsza od gru
bości podstawy (2) w tym samym kierunku, a ich powierzchnia
(6) jest skierowana do ładunku zarówno w wysuniętym jak i we
wsuniętym położeniu części przedłużających umieszczonych
pomiędzy płaszczyznami tworzącymi powierzchnię górną i do
lną palety transportowej, przez co podstawa (2) i wysunięte
części przedłużające wspólnie tworzą powiększoną powierz
chnię ładunkową (A1+A2) palety zasadniczo na tej samej
płaszczyźnie.
(16 zastrzeżeń)

A1(21) 309891 (22) 94 01 14
6(51) B65D 6/24
(31) 93
49
(32) 93 0115
(33) DK
(86) 94 0114 PCT/DK94/00024
(87)94 07 21 W094/15845 PCT Gazette nr 17/94
(71) R.D.IMPEX ApS,Middelfart,DK;
CONTAINER CENTRALEN A/S, Odense
V,DK
(72) Mogensen Erling Kristen, S0rensen Kent
Weel, Jensen Berno Holmgaard, Ingvartsen
Peder Hans
(54) Podstawa kontenera z trzema prostopadłymi
elementami mocującymi w narożnikach
(57) Podstawa (5) kontenera jest przystosowana do monto
wania na niej różnych typów burt dzięki nowej konstrukcji na
rożnika. Narożnik ten charakteryzuje się możliwością wprowa
dzania środków sprzęgających w dwóch, prostopadłych do
siebie poziomych kierunkach oraz w kierunku pionowym. Uzy
skano to dzięki parze profili rurowych (10, 11) z otwartymi
końcami, w które wchodzą środki sprzęgające oraz dzięki na
stępnemu profilowi rurowemu (12) biegnącemu prostopadle do
profili rurowych (10,11). Następny profil rurowy kończy się na
tym samym poziomie co dolna ścianka boczna w zasadzie
poziomych części rurowych i jest przymocowany do ich dolnych
krawędzi ścian. Wszystkie profile rurowe są rozmieszczone w taki
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sposób, że nie uniemożliwiają wprowadzania środków sprzęga
jących do żadnego z profilii w narożniku.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 309921 (22) 94 02 09 6(51) B65D 41/34
(31) 93 9301410
93 9307012

(32) 93 02 09
1006 93

(33) FR
FR

(86) 94 02 09 PCT/FR94/00144
(87) 94 0818 WO94/18084 PCT Gazette nr 19/94
(71) LE MOULAGE AUTOMATIQUE,
Chateau Thierry, FR
(72) Carvalheiro Jose, Franchet Alain, Guerrazzi
Vincent, Pellerano Pierre Batiste
(54) Nakręcany korek z pierścieniem
zabezpieczającym

A1(21) 308452 (22)95 05 04 6(51) B65D 41/02
(31)94 9405634
(32)94 05 06
(33) FR
(71) RICALS.A.,Longvic,FR
(72) Guglielmini Bernard
(54) Kapsla do zamykania naczynia
posiadającego szyjkę z jedną kryzą
mocowania
(57) Kapsla, odlewana w całości w jednej formie, posiada
pierścień (7) z wewnętrznym zgrubieniem (10) umożliwiającym
zatrzaskowe zamocowanie na szyjce (1 ) zamykanego naczynia,
korek (8) połączony za pomocą zawiasy (15) z wyżej wymienionym
pierścieniem (7) i wyposażony w pierścień uszczelniający (13)
oraz w pasek zabezpieczający przed nieuprawnionym otwarciem
łączący (do chwili oderwania go przy pierwszym otwarciu) korek
z pierścieniem. W celu umożliwienia zamknięcia naczynia posia
dającego szyjkę (1) z jedną kryzą mocowania (3), korek (8)
posiada pierścieniową powierzchnię przylegania (12) opierają
cą się na górnym obrzeżu (5) szyjki i otaczającą pierścień
uszczelniający (13), będący przedłużeniem powierzchni przyle
gania (12) i mający długość (l) co najmniej równą odległości (hi)
między dolnym brzegiem (4) kryzy mocowania (3) i górnym
obrzeżem (5) szyjki naczynia, natomiast zawiasa jest przesunię
ta w stosunku do pierścieniowej powierzchni przylegania (12) w
kierunku pierścienia (7) o wartość (hž) co najmniej równą wy
mienionej odległości (hi).

(57) Przedmiotem wynalazku jest element zamykający do
pojemnika z wystającym brzegiem, stanowiący gwintowany ko
rek (2) przedłużony w dolnej jego części pierścieniem zabezpie
czającym (3), połączonym z korkiem za pomocą połączenia (4)
o malej rezystancji mechanicznej. Wspomniany pierścień (3)
zawiera pierścieniowaty pas stanowiący odkształcalne połącze
nie (18), w którego dolnej części znajduje się wewnętrzny pier
écieniowaty występ (13), którego górna płaszczyzna (13a) jest
prostopadła lub prawie prostopadła do osi (1 a) korka, a w górnej
części wspomnianego pasa znajduje się zewnętrzny pierécienio
waty występ (7) mający stanowić połączenie między wspomnia
nym występem wewnętrznym (13) a wspomnianym połączeniem
(4) o małej rezystancji mechanicznej. Górna powierzchnia (8)
zewnętrznego pierścieniowatego występu (7) znajdująca się bli
sko korka tworzy z osią (1a) korka kąt ostry (a). Wewnętrzna
dolna powierzchnia (13b), wspomnianego wewnętrznego wy
stępu (13) pierścienia zabezpieczającego (3), oddalona od kor
ka (2), tworzy z osią (1a) korka kąt ostry (y) i przechodzi w
kierunku dolnego i wolnego brzegu pierścienia (3), w nachyle
nie centrujące (15) tworzące z osią (1a) korka kąt ostry (<$) i kąt
ten jest różny od wspomnianego kąta, który tworzy powierzch
nia dolna (13b) występu (13) tak, aby w czasie nakręcania
korka na pojemnik, pierścień (3) rozciągał się przez kontrolo
wane odkształcenie pierścieniowatego pasa łączącego (18) w
momencie przechodzenia przez krawędź, co pozwala na od
powiednie ustawienie, w wyniku obrotu, dolnej części pier
ścienia (3).

(12 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309922 (22)94 02 09 6(51) B65D 41/34
(31)93 9301410
(32)93 0209
(33) FR
93 9307012
10 06 93
FR
(86) 9402 09 PCT/FR94/00145
(87) 94 0818 WO94/18085 PCT Gazette nr 19/94
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(71) LE MOULAGE AUTOMATIQUE,
Chateau Thierry, FR
(72) Carvalheiro José, Franchet Alain, Guerrazzi
Vincent, Pellerano Pierre Batiste
(54) Element zamykający do pojemnika
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest element zamykający do
pojemnika posiadającego gwintowaną zewnętrznie szyjkę, sta
nowiący gwintowany korek (1), którego dolna część jest połą
czona z pierścieniem zabezpieczającym (2) za pośrednictwem
połączenia (12) o małej rezystancji mechanicznej; wspomniany
pierścień posiada wewnętrzny występ (20) elastycznie odkształcalny, który zaczepia się o zewnętrzną dolną krawędź wspomnia
nej szyjki w wyniku nakręcania (V) korka (1) dzięki występowaniu
zewnętrznego zgrubienia (21) oddzielonego od wspomnianego
pierścienia za pomocą strefy (22) elastyczne odkształcalnej w
sposób kontrolowany.
Zgodnie z ideą wynalazku, górna powierzchnia wypu
kłości (21) i dolny brzeg ścianki bocznej korka (1) zawiera co
najmniej jeden ząb (23) i/lub co najmniej jedno wgłębienie (13),
a wspomniany ząb ma chwilowo wchodzić we wspomniane
wgłębienie w czasie nakręcania (V) korka, kiedy wspomniany
występ opiera się o krawędź w celu uniknięcia przesunięcia
korka (1) względem pierścienia (2), co umożliwia nałożenie
pierścienia w celu jego zblokowania bez uszkodzenia połącze
nia (12).
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(14, 14') i (15, 15'). Sekcje są od siebie oddzielone żłobkami i
są w nich wykonane otwory, które się ze sobą pokrywają po
zagięciu wykroju do kształtu uchwytu, a przez te otwory prze
chodzą szyjki (3) i przykrywki (8) butelek. Wykrój oraz uchwyt
mają usytuowane w środkowej sekcji (11,11') zaginane klapki
(27. 27', 27"), a w pośrednich sekcjach (12,12', 13,13') pod
trzymujące klapki (24, 24', 24"). Klapki wciska się w kierunku
przykrywki (8) butelek (2) lub kołnierza (4), lub zewnętrznej
sekcji (14,14') i szyjki (3) dla przeciwdziałania ruchom butelek
względem uchwytu. Klapki podtrzymujące podtrzymują i bloku
ją zasadnicze klapki w położeniu eksploatacyjnym.

(10 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308393 (22)95 04 27 6(51) B65D 75/36
(31) 94 94810260
(32) 94 05 04
(33) EP
(71) CIBA-GEIGY AG,Bazyleja,CH
(72) Borghorst Sharla, DE; Baumann Erich, DE;
Golby John, DE; Hagmann Peter, DE;
Herbrechtsmeier Peter, DE; Kretzschmar
Otto, DE; Seiferling Bernhard, DE; De
Lucchi Michèle, IT; Fritze Torsten, IT; Cubo
Masahiko, IT
(54) Opakowanie pęcherzowe soczewki optycznej

A1(21) 309956 (22)94 02 03 6(51) B65D 71/46
(31) 93 9300339
(32)930204
(33) SE
(86) 9402 03 PCT/SE94/Ö0095
(87) 94 0818 WO94/18089 PCT Gazette nr 19/94
(71) DALWELL AB, Bäckefors, SE
(72) Hansen Finn R.
(54) Uchwyt transportowy, zwłaszcza do kilku
butelek
(57) Przedstawiono uchwyt transportowy (10, 10') dla rzę
dów butelek (2) mających zwężające się ku górze szyjki (3) i
górną walcową część (7), z zewnętrznym gwintem dla nakręca
nej przykrywki (8), lub zakrywki mocowanej do górnego kołnie
rza butelki. Uchwyt jest wykonany z zasadniczo płaskiego wy
kroju z falistej tektury, składającego się z pięciu podłużnych
sekcji, a mianowicie ze środkowej sekcji (11, 11'), z której
podłużnymi krawędziami łączą się dwie pośrednie sekcje (12,
12') i (13,13'), z którymi dalej łączą się dwie zewnętrzne sekcje

(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie pęcherzowe
soczewki optycznej, zwłaszcza miękkiej, hydrofilowej soczewki
kontaktowej.
Opakowanie jest złożone z części podstawowej (B) i
warstwy przykrywającej (D). Część podstawowa (B) zawiera
wnękę (C), która mieści miękką hydrofilową soczewkę kontakto
wą (L) i sterylny wodny roztwór (S) do przechowywania oraz
zasadniczo płaski kołnierz (1), który rozciąga się na zewnątrz
wokół wnęki (C). Warstwa przykrywająca (D) jest złączona roz
łącznie z kołnierzem (1) w obszarze zamknięcia (2) rozciągają
cym się wokół obwodu wnęki (C). Kołnierz (1) ma rozciągający
się w jedną stronę od wnęki (C) poprzez obszar zamknięcia (2)
obszar uchwytowy (3), który jest przykryty przez odpowiedni
obszar uchwytowy (4) warstwy przykrywającej (D), ale nie jest z
nim złączony. Wnęka (C) zawiera komorę główną w kształcie
czaszy kulistej i łączącą się z nią z boku komorę pomocniczą
mającą kształt korytka zwężającego się ze wszystkich stron od
komory głównej, przy czym komora główna przechodzi gładko
w komorę pomocniczą, a komora główna i komora pomocnicza
razem mają w płaszczyźnie kołnierza (1) kroplowy kształt (14),
którego wierzchołek jest zwrócony do obszaru uchwytowego (3)
kołnierza (1). W obszarze uchwytowym (3) kołnierza (1) przewi
dziany jest owalny otwór (15), przez który usytuowany powyżej
obszar uchwytowy (4) warstwy przykrywającej (D) jest unoszony
z kołnierza. W obszarze uchwytowym (3) kołnierza (1) umiesz
czony jest element wsporczy (16) usytuowany pod kątem do
płaszczyzny kołnierza (1). Po obu stronach wnęki (C) przy
krawędzi kołnierza (1) umieszczony jest usytuowany pod kątem
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element uchwytowy (18) do ułatwiania manipulowania opako
waniem pęcherzowym. Część podstawowa (B) jest tak ukształ
towana, że opakowania pęcherzowe można parami układać
swymi stronami dolnymi jedno w drugie, przy czym zawsze
wnęka (C) jednego opakowania pęcherzowego wchodzi w stre
fę obszaru uchwytowego (3) drugiego opakowania pęcherzo
wego.

(11 zastrzeżeń)
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A1(21) 309943 (22) 94 Ol 07 6(51) B65D 90/40
(31)93 4301797
(32)93 0123
(33) DE
93 4301798
23 01 93
DE
93 4301838
23 01 93
DE
93 4301839
23 01 93
DE
93 4324726
23 07 93
DE
93 4325219
28 07 93
DE
93 4325807
31 07 93
DE
93 4325884
02 08 93
DE
(86) 940107 PCT/DE94/00009
(87) 94 08 04 W094/16972 PCT Gazette nr 18/94
(75) Schiwek Helmut, Duisburg, DE
(54) Zbiornik bezpieczny do substancji
wybuchowych i/lub zagrażających środowisku
(57) W bezpiecznych zbiornikach, np. w cysternach, zbior
nikach na olej, zbiornikach na substancje niebezpieczne, zbior
nikach w samolotach, można transportować duże ilości niebez
piecznych substancji, zwłaszcza takich substancji ciekłych jak
paliwa, praktycznie bez ryzyka dla środowiska. Takie zbiorniki
mają wnętrze (10) całkowicie wypełnione wełną szklaną tak, że
rozproszone w niej substancje niebezpieczne lub inne nie mogą
wydostać się i przeniknąć do środowiska. Wodoodporne wypeł
nienie kratowe (15) absorbuje i zatrzymuje składniki ciekłe, np.
węglowodory, co uniemożliwia dostęp do nich tlenu, zabezpie
czając przed ich wybuchem i przedostaniem się do środowiska.
Jednocześnie zbiornik bezpieczny tego typu działa jako bezpie
czna boja, zapobiegając przedostaniu sie wody do wnętrza (10)
zbiornika tak, że zawarta w nim nafta, benzyna lub olej zwiększa
ją jego wyporność. Opracowano więc bezpieczniejszy zbiornik
o uproszczonej konstrukcji.

A1(21) 310048 (22)94 0111 6(51) B65D 81/O2
(31) 93 4302335
(32)93 0128
(33) DE
(86)94 0111 PCT/EP94/00056
(87) 94 08 04 W094/16968 PCT Gazette nr 18/94
(71) KSB AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankenthal, DE
(72) Bauer Udo, Falgenhauer Erwin, Römer
Sabine
(54) Element opakowaniowy
(57) Element opakowaniowy służy do ochrony przed udara
mi przedmiotu znajdującego się w sztywnym lub półsztywnym
opakowaniu o wielokątnym przekroju poprzecznym i wykazuje
przy tym pewną sprężystość. Sprężystość ta powinna przynaj
mniej częściowo pozostać również po obciążeniu. Poza tym
element opakowaniowy wykonany jest z materiału nadającego
się do powtórnego zastosowania i może być stosowany do
przedmiotów o różnej wielkości. Element opakowaniowy posia
da jeden lub więcej elementów sprężystych (10,11,12) składa
jących się z parami usytuowanych części sprężystych, przy
czym części sprężyste powstają przez wielokrotne zaginanie
ramion (3, 4) posiadających własną sprężystość i połączonych
z częścią środkową (2).

(16 zastrzeżeń)

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 308425 (22)95 0428
6(51) B65F 3AM
(31) 94 4415400
(32)94 0503
(33) DE
(71) Hagemann & Partner Gesellschaft für
Umwelttechnik mbH, Berlin, DE
(72) Hagemann Hans
(54) Śmieciarka samochodowa
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Prowadnica posiada pręty (5) stanowiące użebrowanie
wsporcze blachy dennej (6), wystające poza tę blachę swymi
nagwintowanymi końcówkami. Dokręcenie nakrętki (7) powo
duje dociśnięcie uchwytu (2) do prowadnicy (1), tworząc za
mkniętą przestrzeń.
Wycięcia w dolnej części uchwytu (2) umożliwiają jego
prawidłowe, uchylne naprowadzenie na końcówki gwintowe
prętów (5).

(6 zastrzeżeń)

(57) śmieciarka samochodowa z obrotowym względem osi
pionowej zbiorczym pojemnikiem na śmieci (11), ze służącą do
zagęszczania śmieci, poruszającą się w jedną i w drugą stronę,
tarczą dociskową (13), która po otwarciu pokrywy opróżniającej
(15) może stanowić tarczę wypychającą i z umieszczonym z tyłu
urządzeniem podnośno-przechylnym ma pojemnik na śmieci
obracany o co najmniej 180° w każdym kierunku obrotu.
W śmieciarce urządzenie podnośno-przechylne stano
wi integralny podzespół, zamocowany na zbiorczym pojemniku
na śmieci (11) z możliwością podnoszenia i opuszczania.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 308324 (22)95 04 24 6(51) B66B 11/00
(31) 94 94106824
(32) 94 05 02
(33) EP
(71) INVENTIO AG,Hergiswil,CH
(72) Hitz Peter, Foelix Dieter, Flach Beat
(54) Głowica szybu wyciągowego
(57) Według wynalazku określany jako głowica (1.1) szybu
górny koniec szybu wyciągowego (1) jest utworzony przez
ściany (2) szybu i jego element głowicowy (3). Skrzyniowy
element głowicowy (3) szybu, złożony ze ścian bocznych (4) i
płyty stropowej (5), zawiera na płycie stropowej (5) bloki obcią
żeniowe (6), które służą do przejmowania obciążenia. Blok
obciążeniowy (6) składa się z kotwi (7) z gwintem zewnętrznym,
z kotwi (8) z gwintem wewnętrznym, z płyty stalowej (9) oraz z
rusztu zbrojeniowego. Po dwie kotwy (7) z gwintem zewnętrz
nym przytrzymują kabłąk (11) z podporą (12) i elementem
sprężynowym (13), na którym spoczywa belka nośna (14) krąż
ków ich szkieletu nośnego (15). Na belce noénej (14) krążków
jest umieszczony wspornik (16) krążków z krążkami linowymi
(17). Kotwy (8) z gwintem wewnętrznym są połączone z prętami
montażowymi (18), które służą do montażu i zabezpieczenia
szkieletu nośnego (15) krążków.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 303382 (22)9405 09 6(51) B65G 19/18
(71) Mazurska Fabryka Urządzeń Górniczych
MAFAG, Morąg
(72) Turczyk Adrian, Nowak Marian, Moskała
January, Kalinowski Roman, Sekular
Krzysztof
(54) Prowadnica zastawki przenośnika
zgrzebłowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania w spo
sób uporządkowany dodatkowych przewodów niezbędnych dla
funkcjonowania przenośnika zgrzebłowego.
Prowadnica posiada uchwyty (2), do których w górnej
części przyspawane są tulejki ułożone współosiowo z tulejkami
prowadnicy (3) wraz z przełkniętym przez nie sworzniem (4)
tworząc konstrukcję zawiasu.

A1(21) 309785 (22)9410 26
6(51) B66C1/22
(31) 93 4338543
(32) 93 11 11 (33) DE
(86) 941026 PCT/EP94/03517
(87) 95 0518 W095/13238 PCT Gazette nr 21/95
(71) Krupp Fördertechnik GmbH, Duisburg, DE
(72) Mendę Burkhard
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(54) Zespół załadowczy różnych jednostek
transportu
(57) Zespół załadowczy (10) różnych jednostek transportu,
takich jak kontener, wymienny pojemnik iub np. naczepa siod
łowa, posiada pierwsze i drugie urządzenie chwytakowe /urzą
dzenie ryglujące (3) i pazury chwytające (8)/, dopasowane do
poszczególnych środków transportu. Droga podnoszenia w ze
spole załadowczym, przy zmianie z jednego na inny środek
transportu przez to ulega znacznemu zmniejszeniu tak, że nie
tylko pazury chwytające (8) usytuowane przy ramionach chwy
tających (5) są przystosowane do podnoszenia i opuszczania
względem belki (7), z pozycji chwytającej w położenie spoczyn
kowe, lecz dodatkowo również ryglujące urządzenie chwytako
we (3) ma zmienialną wysokość położenia względem belki (7,
7'), między położeniem chwytającym a położeniem spoczynko
wym.

(2 zastrzeżenia)

Nr 23 (571) 1995

trznego (13), która z jednej strony opiera sie na płycie podsta
wowej (14), a z drugiej strony na korpusie uszczelniającym (5),
i z co najmniej jednym elementem ryglującym (15), który jest tak
zamocowany wychylnie między sprężyną ciśnienia zewnętrzne
go (13), a płytą podstawową (14), że przy osiowo skierowanym
procesie osadzania ustępuje względem otworu wylotowego
(45) beczki, a w położeniu roboczym wchodzi za jego wewnę
trzną krawędź (46). W celu uproszczenia całej konstrukcji, z
zachowaniem zabezpieczenia, a przede wszystkim w celu umo
żliwienia I uproszczenia budowy całego urządzenia zabezpie
czającego jako zespołu konstrukcyjnego zaproponowano, że
element ryglujący (15) jest ukształtowany jako element zygza
kowy z wystającym na zewnątrz ramieniem, ukośną częścią i
wewnętrznym występem, co sprawia, że ramię jest ułożyskowane w trapezowym zagłębieniu płyty podstawowej (14), a rura
pionowa (8) ma stożkowe rozszerzenie (9) między dolną częścią
rury pionowej o niewielkiej średnicy a częścią (10) rury piono
wej, znajdującej się w obudowie (3, 7) o większej średnicy.
Stożkowe rozszerzenie (9) jest przewidziane z odstępem od
występu elementu ryglującego (15), który jest większy od nor
malnego skoku otwarcia rury pionowej (8).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309984 (22) 93 0125
6(51) B67D 1/08
(86)93 0125 PCT/EP93/00164
(87) 940804 W094/16985 PCT Gazette nr 18/94
(71) D.S.I. Josef Breitwisch & Co. GmbH, Köln,
DE
(72) Degenkolbe Horst, Obier Detlef, Busenbach
Stefan, Frauenkron Günter
(54) Urządzenie zabezpieczające dla wkładki
zaworowej na beczce do napojów
(57) Znane są urządzenia zabezpieczające dla wkładki za
worowej w otworze wylotowym stojącej pod ciśnieniem beczki
do napojów, zwłaszcza beczki do piwa, z obudową (3, 7), rurą
pionową (8), płytą podstawową (14), sprężyną ciśnienia zewnę

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 303386

(22)9405 09

6(51) C02F1/76

(71) Politechnika Wrocławska, Wroclaw
(72) Kowalski Tadeusz
(54) Sposób uzdatniania wody

C02F 1/78

(57) Wynalazek dotyczy sposobu uzdatniania wody, polega
jącego na jej dezynfekcji środkami utleniającymi lub chlorujący-

mi, w postaci ozonu, chloru lub dwutlenku chloru, który cha
rakteryzuje się tym, że wstępnie dozuje się nadmanganian
potasowy, który stosuje się w ilości od 0,1 do 5 mg KMnCWdcm wody.
Woda uzdatniona tym sposobem przeznaczona jest do
celów komunalnych i przemysłowych.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 309954 (22) 94 01 12 6(51) C03C 13/00
(31) 93GB 9300085
(32) 93 0115 (33) WO
93 9314236
090793
GB
(86) 94 01 12 PCT/GB94/00053
(87) 94 07 21 W094/15883 PCT Gazette nr 17/94
(71) The Morgan Crucible Company Pic,
Windsor, GB
(72) Jubb Gary Anthony
(54) Rozpuszczalne w solance włókna
nieorganiczne
(57) Ujawniono rozpuszczalne w solance ogniotrwałe włók
no, którego odlewany próżniowo półwyrób wykazuje skurczliwość 3,5% lub mniejszą w warunkach ekspozycji na
temperaturę 1260°C w ciągu 24 godzin.
Włókno zawiera CaO, SÍO2, MgO, ewentualnie Z1O2,
ewentualnie M2O3 w ilości poniżej 0,75% mol oraz przypadkowe
zanieczyszczenia w ilości ogółem, poniżej 2% mol, przy czym
występujący w tym włóknie nadmiar SÍO2 (zdefiniowany jako
obliczona ilość SÍO2 pozostająca po wykrystalizowaniu wyżej
wymienionych składników w postaci krzemianów) przekracza
21,8% mol, z tym, że w przypadku, gdy ilość CaO jest większa
od sumy ilości MgO i dwukrotnej ilości Z1O2, obliczony stosunek
ilościowy diopsydu do wolastonKu znajduje się poza zakresem
od 1,8 do 5,25.
Włókna takie są użyteczne przy stosowaniu w tempera
turze podwyższonej, gdy istotne znaczenie ma ogniotrwałość.
Rozpuszczalność tych włókien w solance może uczynić włókna
bezpieczniejszymi od włókien nierozpuszczalnych.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 309942 (22) 94 01 07 6(51) C03C 25/02
(31)93 4301837
(32)93 0123 (33) DE
93 4301842
23 0193
DE
93 4324897
24 07 93
DE
93 4325267
2807 93
DE
(86) 94 0107 PCT/DE94/00007
(87) 940804 WO94/17004 PCT Gazette nr 18/94
(75) Schiwek Helmut, Duisburg, DE
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania włókien
szklanych
(57) Sposób wytwarzania materiałów izolacyjnych o nie
szkodliwych dla środowiska składnikach spoiwa polega na
tym, że oprócz silikonu jako spoiwo stosuje się skrobię długołańcuchową.
Skrobię ogrzewa się do temperatury 50 - 60°C i w tej
temperaturze natryskuje się ją na włókna szklane oddzielnie od
silikonu. Spoiwo, składające się ze skrobi i silikonu, dodaje się
w ilości 6 - 8%, po czym można formować matę, płytę z wełny
szklanej lub inne wyroby, które poddaje się suszeniu w tempe
raturze około 180°C.
Przeznaczone do tego celu urządzenie (1) ma pierścień
doprowadzający dla wody (9), skrobi lub żywicy (11) i silikonu
(1), przy czym dysze (14) dla pierścieni doprowadzających (11)
mają większe otwory i krawędzie odcinające. Zbiornik mieszania
wstępnego jest ogrzewany, a przewód doprowadzający (15) jest
co najmniej izolowany termicznie.
Zgodnie z innym wykonaniem, z żywicy silikonowej,
oleju silikonowego, środka pyłochłonnego i skrobi wytwarza się
emulsję, którą w temperaturze 18 - 200°C rozpyla się i natryskuje
na przesuwające się włókna szklane.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 303463 (22) 94 05 12
6(51) C04B 7/19
(71) Instytut Mineralnych Materiałów
Budowlanych, Opole
(72) Weiynska Anna, Oleksowicz Stanisław
(54) Sposób wytwarzania klinkieru
portlandzkiego
(57) Sposób wytwarzania klinkieru portlandzkiego polega
na zastosowaniu łupkoporytu, w ilości 5 - 25 części wagowych
mieszaniny surowcowej, jako surowca niskiego.
Łupkoporyt zawiera 44 - 80% dwutlenku krzemu, 15 26% tlenku glinu, 6 - 1 8 % tlenku żelazowego oraz 0,3 - 5,0%
tlenku wapniowego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303383 (22)94 05 09 6(51) C04B 22/06
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Drygalska Ewa, Nadachowski Franciszek,
Osiniak Alicja, Rymon-Lipiński Tadeusz,
Żelazna Danuta
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych
materiałów ogniotrwałych
(57) Sposób polega na sporządzeniu masy z tlenku glinu w
ilości 60 - 90% wagowych i boraksu sodowego w ilości 5 - 30%
wagowych w stosunku do tlenku glinu. Do mieszaniny tej wpro
wadza się dodatki ziarniste tlenkowe i/lub nietlenkowe w ilości
1 • 50% wagowych i ewentualnie dodatki zwiększające odpo
rność na utlenianie. Masę miesza się i ogrzewa do temperatury
500 - 700°C i formuje na gorąco wyroby pod ciśnieniem 20 - 200
MPa.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 309917 (22) 94 01 17
6(51) C05F 9/00
(31)93 4301116
(32)93 0118
(33) DE
(86) 94 01 17 PCT/EP94/00106
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(87) 94 07 21 W094/15893 PCT Gazette nr 17/94
(71) von Ludowig GmbH, Johannishof/Lensahn,
DE
(72) Knccr Franz Xavcr
(54) Sposób mikrobiologicznego rozkładu
odpadów organicznych
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu mikrobiologicznego roz
kładu odpadów organicznych, w którym przeznaczony do ob
róbki materiał, w zamkniętym zbiorniku, poddaje się procesowi
rozkładu w warunkach aerobowych i przy dostarczaniu powie
trza. Powietrze dostarcza się z przerwami i gwałtownymi impul
sami kieruje się je przez zgromadzone odpady, przy czym
odprowadza się powietrze odlotowe zmieszane z gazowymi
produktami rozkładu. Czasem trwania okresów przerw, znajdu
jących się pomiędzy okresami napowietrzania, steruje się zależ
nie od najniższej wartości zawartości O2, jaką stwierdza się w
powietrzu odlotowym. Korzystnie powietrze odlotowe zbierają
ce się w przestrzeni ponad zgromadzonym, rozkładającym się
materiałem, odsysa się jednocześnie z doprowadzaniem powie
trza lub wkrótce potem, przy czym prowadzi się pomiar zawar
tości O2. Alternatywnie można kontrolować zawartość O2 w
przestrzeni pomiędzy zgromadzonymi odpadami i ścianą zbior
nika lub można kontrolować zawartość O2 w gazie znajdującym
się w zgromadzonych odpadach. Ujawniono także urządzenie
do biologicznego rozkładu odpadów organicznych.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 310002 (22)94 01 21 6(51) C07C 19/045
(31) 93 4302177
(32) 93 0127
(33) DE
93 4318609
04 06 93
DE
(86)94 0121 PCT/EP94/00159
(87) 94 08 04 WO94/17019 PCT Gazette nr 18/94
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Eichler Jürgen, Krumböck Reinhard, Köhn
Wenzel, Schwarzmaier Peter, Wild Thomas,
Spielmannleitner Rudolf, Stöger Manfred,
Mielke Ingolf
(54) Sposób wytwarzania 1,2-dichloroetanu przez
bezpośrednie chlorowanie i urządzenie do
wykonania tego sposobu
(57) W reakcji etylenu z chlorem do 1,2-dichloroetanu stosu
je się jako składniki katalizatora chlorek sodu i chlorek żelaza
(III) w stosunku molowym poniżej 0,5 i otrzymuje się EDC o
wysokiej czystości, co umożliwia poddanie go bezpośredniej
reakcji do chlorku winylu. Przy utrzymaniu wymienionego sto
sunku molowego można prowadzić reakcje bardzo korzystnie
pod względem aparaturowym i energetycznym, np. przez odpa
rowanie części EDC w zbiorniku rozprężania.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 303394

(22) 94 05 11

6(51) C07C 67/48
C07C 69/22
C07C 69/52
(75) Leodolter Alois, Unterpurkla, AT
(54) Sposób oczyszczania surowych estrów
alkilowych kwasów tłuszczowych

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu oczyszczania surowych
estrów alkilowych kwasów Puszczowych, otrzymanych drogą
alkalicznego przeestryfikowania roślinnych i/lub zwierzęcych
glicerydów kwasów tłuszczowych, przeznaczonych do stosowa
nia jako paliwo silników wysokoprężnych, zwłaszcza szybko
bieżnych silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem
paliwa.
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Cechą sposobu jest to, że na surowe estry alkilowe
kwasów tłuszczowych działa się parą wodną, w celu odpędzenia
nadmiaru alkoholu, przy czym tworzy się cięższa faza wodna,
zawierająca alkalia, glicerynę i fosfatydy, którą oddziela się.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308418

(22)95 04 28 6(51) C07C 233/46
C07C 231/12
(31)94 4415312
(32)94 05 02
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Beller Matthias, Fischer Hartmut, Gerdau
Thomas, Gross Peter
(54) Sposób wytwarzania pochodnych
N-acylo-α-aminokwasów

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych
acyloglicyny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza wodór,
nasyconą prostą, rozgałęzioną lub cykliczną grupę (Ci-C2e)-alkilową, jedno- lub wielokrotnie nienasyconą prostą, rozgałęzio
ną lub cykliczną grupę (C2-C24)-alkenylową, grupę (Ce-CisJ-arylową, grupę (Ci-Cio)-alkilo-(C6-Cia)-arylową albo ewentualnie
nienasyconą grupę (C2-Cio)-alkenylo-(Ce-Cie)-euyiową, R2 ozna
cza wodór, nasyconą prostą, rozgałęzioną lub cykliczną grupę
(C1-C26)-alkilową, jedno- lub wielokrotnie nienasyconą prostą,
rozgałęzioną lub cykliczną grupę (C2-Ca3)-alkenylową, grupę
(C6-Cie)-arylową, grupę (Ci-Cio)-alkilo-(Ce-Cie)-arylową albo
ewentualnie wielokrotnie nienasyconą grupę (C2-Cio)-alkenylo(Ce-Ci&)-arylową, a R3 oznacza wodór, nasyconą prostą, rozga
łęzioną lub cykliczną grupę (Ci-Cio)-alkilową, jedno- lub wielo
krotnie nienasyconą prostą, rozgałęzioną lub cykliczną grupę
(C2-Cio)-alkenylową, grupę (Ce-Cia)-arylową, grupę (C1-C10)alkilo-(Ce-Cia)-arylową albo ewentualnie wielokrotnie nienasy
coną grupę (C2-Cio)-alkenylo-(Ce-Cis)-arylową, który polega na
tym, że amid kwasu karboksylowego o wzorze 2, w którym R1 i
R2 mają znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji z aldehy
dem o wzorze R3CHO, w obecności rozpuszczalnika i kwasu,
do acyloaminometylolu i ten następnie karbonyluje, po dodaniu
karbonylowego katalizatora kobaltowego, w temperaturze 20 150°C i pod ciśnieniem CO 1 -150 bar (1 -150 x 105 Pa).

(17 zastrzeżeń)
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A1(21) 303326 (22)9405 05 6(51) C07C 255/46
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Fedoryński Michał, Jończyk Andrzej
(54) Sposób wytwarzania nitrylu kwasu
1-fenylocyklopropanokarboksylowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nitry
lu kwasu 1-fenylocyklopropanokarboksylowego.
Związek ten znajduje zastosowanie jako półprodukt w
syntezach alkaloidów, herbicydów i innych związków biologicz
nie czynnych.
Sposób polega na reakcji fenyloacetonřtrylu z 1 -bromo2-chloroetanem, w obecności wodorotlenku metalu alkaliczne
go i czwartorzędowej soli amoniowej jako katalizatora. Czwarto
rzędową sól amoniową stosuje się w ilości nie przekraczającej
0,1 mola na 1,0 mol fenyioacetonřtrylu.

(2 zastrzeżenia)

(22)94 0119 6(51) C07D 205/12
C07D 471/10
A61K 31/395
(31)93 6439
(32)93 0121
(33) US
(86) 940119 PCT/US94/00421
(87) 94 0804 WO94/17038 PCT Gazette nr 18/94
(71) Schering Corporation, Kenilworth, US
(72) Dugar Sundeep, Clader John W., Burnett
Duane A., Browne Margaret E., Davis Harry
R.
(54) Spirocykloalkilo-podstawione azetydynony o
zastosowaniu jako środki
hipocholesterolemiczne

albo 3, z tym, że obydwa nie oznaczają zera, przy czym, gdy Rz
oznacza -CH=CH- lub -C/niż.alkil/=CH-, v oznacza 1, gdy Ra
oznacza -CH-CH- albo -C/niż.alkil/=CH-, u oznacza 1, gdy v
oznacza 2 albo 3 symbole Rz mogą być jednakowe lub różne i
gdy u oznacza 2 albo 3 symbole R3 mogą być jednakowe lub
różne, R4 oznacza B-/CH2/mC/Q/-, BjCHs/ą-, B-/CH2/«-Z-/CHü/r,
BVCřCe-alkenylen/-, B'-/C4-Ce-alkadienylen/-, B-/CH2/t-Z-/C2-Ceałkenylen/-, B-ZO-fe/f-WCHa/g-, B-/CH2/t-V-/C2-Ce-alkenylen/- al
bo B'-/C2-Ce-alkenylen/-V-/CH2/1-, B-/CH2/«-Z-/CH2/b-V-/CH2/ d-,
T-/CH2/«-, albo Ri i R4 razem tworzą grupę B-CH=C<, R20 i R21
niezależnie oznaczają ewentualnie podstawiony fenyl, ewentual
nie podstawiony naftyl, indanył, indenyl, tetrahydronaftyl, benzodioksolil, ewentualnie podstawiony heteroaryl, ewentualnie
podstawiony benzoskondensowany heteroaryl albo cyklopropyl, jak również ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli,
kompozycji farmaceutycznych zawierających te związki, zasto
sowania tych związków, sposobów wytwarzania tych związków
oraz ich zastosowania w zestawieniu z inhibitorami biosyntezy
cholesterolu do leczenia lub zapobiegania miażdżycy tętnic
albo do obniżania poziomu cholesterolu w osoczu.

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 309978

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, w którym Ri
oznacza podstawniki o podanym niżej znaczeniu (A), R2 i R3 są
niezależnie wybrane z grupy obejmującej -CH2-, -CH/niż.alkil/-,
-C/di-niż. alkil/-, -CH=CH- i -C/niż.alkil/=CH- albo Ri wraz z
sąsiednim R2 lub Ri wraz z sąsiednim Ra tworzą -CH=CH- albo
grupę -CH=C/niż.alkilową/-, u i v niezależnie oznaczają 0,1,2
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A1(21) 308417

(22)95 0428 6(51) C07D 217/00
A61K 31/47
(31)94 9401281
(32)94 05 03 (33) HU
(71) Égis Gyógyszergyár RT, Budapeszt, HU
(72) Balogh Gyula, Domán Imre, Blaskó Gábor,
Simig Gyula, Kovács Erzsébet, Gyertyán
István, Egyed András, Gacsályi István,
Bilkei-Gorzó András, Pallagi Katalin,
Szemerédi Katalin, Kazó Klára
(54) Nowe związki heterocykliczne, zawierające je
kompozycje farmaceutyczne oraz sposób
wytwarzania tych związków

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 1-styryloizochinoliny o
ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza 1,2,3 lub 4, symbole R
mogą być takie same lub różne i oznaczają wodór, niższy alkil,
niższą grupę alkoksylową lub hydroksylową albo dwa podstaw
niki R związane z sąsiednimi atomami węgla mogą razem two
rzyć grupę alkilenodioksy, R1 oznacza wodór lub niższy alkil, a
Ar oznacza ewentualnie podstawiony aryl lub heteroaryl oraz ich
farmaceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami.
Dalej wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych zawie
rających w/w związki jako substancję czynną.
Ponadto wynalazek obejmuje sposób wytwarzania no
wych związków o wzorze 1 polegający na reakcji związku o
wzorze 2 z aldehydem o wzorze Ar-CHO w obecności środka
kondensującego albo kwasowego katalizatora.
Związki o wzorze 1 wykazują m.in. właściwości anksicIřtyczne.
Niektóre ze związków o wzorze 1 są znane, lecz wię
kszość z nich nie była dotychczas opisana w literaturze.

(30 zastrzeżeń)
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A1(21) 309989
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)9310 20 6(51) C07D 409/06
C07D 409/14
A61K 31/40
93 9188
(32)93 0126
(33) US
9310 20 PCT/US93/09813
94 08 04 WO94/17061 PCT Gazette nr 18/94
Pfizer Inc, Nowy Jork, US
Barth Wayne E., Cooper Kelvin, Kleinman
Edward F1., Reiter Lawrence A., Robinson
Ralph P.
Proleki przeciwzapalnych
3-acylo-2-oksindolo-l-karboksyamidów

(57) Wynalazek dotyczy przeciwzapalnych i przeciwbólo
wych związków o wzorze I oraz kompozycji farmaceutycznych
zawierających te związki.

(20 zastrzeżeń)

Nr 23 (571) 1995

A1(21) 308517 (22)95 05 09 6(51) C07D 487/04
(31) 94 9405715
(32) 94 05 10 (33) FR
(71) Synthelabo, Le Plessis - Robinson, FR
(72) George Pascal, BE; Sevrin Mireille, BE;
Peynot Michel, FR
(54) Pochodne
5,6-dihydro-4H-imidazo (2', l':2,3) imidazo(4,5,
1-ij ) -chinoliny i
4,5-dihydroimidazo(l,2-a)pirolo(l,2,3-cd)benz
imidazolu, sposób ich otrzymywania oraz
zawierające je kompozycje farmaceutyczne
(57) Przedmiotem wynalazku są związki odpowiadające
wzorowi ogólnemu 1, w którym n oznacza 1 lub 2, X oznacza H
lub jeden albo dwa atomy lúb grupy wybrane spośród fluoru,
chloru i grup alkilowych C1-C3, alkoksylowych C1-C3 i hydroksy
lowych, a R oznacza H, grupę o wzorze ogólnym -CHfe-COř-Ri
(w którym Ri oznacza H lub grupę alkilową Ci-Ce) albo grupę
o wzorze ogólnym -CH2-CO-NR2R3 (w której każdy R2 i R3
oznacza H lub grupę alkilową Ci-Ca), w postaci zasady lub soli.
Związki te posiadają m.in. właściwości nasenne, anksjolityczne, przeciwdrgawkowe.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308521 (22)95 05 09 6(51) C07D 471/04
(31) 94 4416433
(32) 94 05 10 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Hemmerle Horst, DE; Schubert Gerrit, DE;
Burger Hans-Jörg, DE; Herling Andreas,
DE; Effendic Suad, SE
(54) Pochodne cykloheksanu, sposób ich
wytwarzania oraz ich zastosowanie do
leczenia chorób
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych cykloheksanu o wzo
rze 1, w którym R2 oznacza 0-C3-Cs-alkilo(R1 *), przy czym część
alkilowa jest o łańcuchu prostym, rozgałęziona albo cykliczna,
R11 oznacza fenyl, który ewentualnie jest podstawiony w pozycji
4 przez fluor, chlor albo metyl, zaś R4 i R5 są jednakowe albo
różne i oznaczają H albo OH oraz ich fizjologicznie tolerowa
nych soli.
Związki te są przydatne do leczenia cukrzycy typu II oraz
innych schorzeń, które charakteryzują się zwiększonym wyda
laniem glukozy z wątroby albo zwiększoną aktywnością układu
giukozo-6-fosfatazy.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308516 (22)95 05 09 6(51) C07D 513/00
(31) 94 9405716
(32) 94 0510
(33) FR
(71) Synthelabo, Le Plessis - Robinson, FR
(72) Zurita Manuel Bedoya, Martin Juan
Antonio Diaz, Del Sol Moreno Gregorio,
Perez Ulpiano Martin Escudero, Bargueno
Maria Dolores Jimenez, Ferrer Magali
Romanach
(54) Pochodne 5,6-dihydro-4H-tieno(3,4-c)piroIu,
sposób ich otrzymywania oraz ich
zastosowanie w lecznictwie
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 5,6-dihydro-4H-tieno[3,4-c] pirolu o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza
albo grupę cyjanową, Ci-4-alkoksylową, Ci-4alkilotio, Ci^alkilosulfonylową, pirydylową, 3,4-dimetoksyfenylową lub cyklopropylową ewentualnie podstawioną przez jedną lub dwie grupy
alkilowe albo grupę COR, gdzie R jest grupą Ci ^alkilową, fenylową lub piperydynylową albo grupę benzylową podstawioną
przez jeden lub kilka atomów chlorowców i/lub grup Ci ^alkilo
wych liniowych lub rozgałęzionych, Ci-<aJkoksylowych liniowych
lub rozgałęzionych lub COeR', gdzie R' jest grupą Ci^alkilową
liniową lub rozgałęzioną albo grupę naftylometylową oraz ich soli
addycyjnych z kwasami dopuszczalnymi farmaceutycznie.
Związki te mają in vitro właściwości antagonistyczne
względem receptorów adrenergicznych typu az oraz agonistyczne względem receptorów adrenergicznych typu a\.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 303357 (22)9405 06 6(51) C07D 513AM
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Machoń Zdzisław, Lipnicka Urszula, Regiec
Andrzej
(54) Nowa pochodna isotiazolo [5,4-d] pirymidyny
(57) Nowa pochodna o wzoae przedstawionym na rysunku ma
nazwę (+)-3-rn6tylc-5-[4-/3-izopropyk>arnino^-^
benzyłiofenoimino]-4,5A7-tBtn^droaotiazolo [5,4-d] pirymidyno4,6-dion.
Nowa pochodna, według wynalazku wykazuje działanie
przecłwnowotworowe, przewyższające działanie Dacarbazyny.
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ogólnym wzorze R'OH, w którym R' ma wyżej podane znacze
nie, w obecności odczynnika aktywującego, korzystnie wybra
nego z grupy obejmującej aminy i sole litu, po czym wyodrębnia
się produkt
Modyfikowane ołigonukleotydy, w tym niejonowe metanofoefoniany nukleozydów, wykazują własności przeciwwirusowe
i przeciwnowotworowe i stanowią grupę potencjalnych chemoterapeutyków nowej generacji, opartych na koncepcji "anüsense"
(anticode).

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303358 (22)94 05 06 6(51) C07D 513/04
(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Machoń Zdzisław, Lipnicka Urszula, Regiec
Andrzej
(54) Nowa pochodna isotiazolo [5,4-d] pirymidyny
(57) Nowa pochodna o wzorze przedstawionym na rysunku
ma nazwę (+)-3^netylo-5-{4-[3-/cykloheksyloamino-1/-2-hydroksypropyloxy] benzylidenoimino}-4,5,6,7- tetrahydroisotiazok>[5,4-d] pirymidyno-4,6-dk>n.
Nowa pochodna, według wynalazku wykazuje działanie
przeciwnowotworowe, przewyższające działanie Dacarbazyny.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309894 (22) 94 01 06
6(51) C07F 9/38
(31)93 9300641
(32)93 0114
(33) GB
(86) 940106 PCI7GB94/00018
(87) 9407 21 W094/15939 PCT Gazette nr 17/94
(71) ZENECA Limited, Londyn, GB
(72) Jones Raymond Vincent Heavon, Standen
Michael Charles Henry, Rae Graham
Andrew, Ritchie David John
(54) Sposób wytwarzania kwasu
N-fosfonometyloiminodioctowego
(57) Sposób wytwarzania kwasu N-fosfonometyloiminodioc
towego obejmuje: 1) poddanie kwasu iminodioctowego reakcji
z kwasem fosforawym i źródłem formaldehydu w roztworze
wodnym, w obecności stężonego kwasu siarkowego, 2) przesącze
nie z zebraniem wytrąconego kwasu N-fosfonometyloiminodioctowego wytworzonego w etapie (1 ), 3) zebranie przesączów z etapu
(2) i ewentualnie usunięcie z nich pewnej ilości wody, 4) przeniesie
nie przesączów z etapu (3) do dalszego etapu procesu, w
którym dalszą ilość kwasu iminodioctowego poddaje się reakcji
z kwasem fosforawym i źródłem formaldehydu w obecności
kwasu siarkowego, 5) powtórzenie etapów (1), (2), (3) i (4) w
wielu cyklach powtórnych.
Kwas N-fosfonometyloiminodioctowy jest użyteczny przy
wytwarzaniu N-fosfonometylogllcyny i pewnych jej soli, wykazują
cych aktywność chwastobójczą

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 303317

(22)9405 04

6(51) C07F 9/08
C07H19/00
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
(72) Woźniak Lucyna, Stec Wojciech J.
(54) Sposób wytwarzania
oligo/nukleozydometanofosfonianów/

( 5 7 ) Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w
którym R i R' są takie same lub różne i oznaczają grupy alkoksylowe alkoholi pierwszo- i drugorzędowych, korzystnie grupy 5' i
3' nukleozydowe z odpowiednio zablokowany mi grupami funkcyjny
mi zasad purynowych lub pirymidynowych odpowiednio grup 3' i 5'
hydroksylowych, a A oznacza grupę alkilową, korzystnie metylową
polega na tym, że poddaje się reakcji diastereomerycznie czysty
ester selenometylowy o ogólnym wzorze 2, w którym A i R mają
wyżej podane znaczenie, z alkoholem pierwszorzędowym o

A1(21) 309916 (22) 94 0112 6(51) C07H 19/01
A61K 31/70
(31) 93 9300883
(32) 93 0118 (33) GB

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

94 0112 PCT/EP94/00095
9407 21 W094/15944 PCT Gazette nr 17/94
Pfizer Inc., Nowy Jork, US
Bishop Bernard Frank, Pacey Michael
Stephen, Perry David Austen
(54) Nowe czynniki przeciwpasożytnicze
pokrewne milbemycynom i awermektynom
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy jW szczególności związków przeciwpasożytniczych o wzorze (I), w którym linia przerywana mię
dzy pozycjami 22 i 23 oznacza alternatywne wiązanie i albo
wiązanie to jest obecne i nie ma podstawnika R1 albo związek
nie zawiera tego wiązania i wówczas R1 oznacza H, OH, grupę
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okso lub hydroksyloiminową ewentualnie podstawioną grupą
Ci-Ce alkilową, F^oznacza grupę Ci-Ce alkilową, C2-Ce alkenyIową lub Ca-Ce cykloalkilową lub pierścień heterocykliczny 3- do
6-członowy zawierający atom siarki lub tlenu i wymieniony pier
ścień jest nasycony lub nienasycony ewentualnie podstawiony
jedną lub więcej grupą C1-C4 alkilową lub atomami chlorowca,
R3 oznacza H lub OH i R4 oznacza H lub grupę hydrolizującą in
vivo do związku, w którym R4 oznacza H, ff jest grupą OH
ewentualnie podstawioną grupą hydrolizującą in vivo do związ
ku, w którym R5 oznacza OH i R6 oznacza wodór lub grupę C1-C4
alkilową lub R6 jest H i R5 jest grupą aminową ewentualnie
podstawioną przynajmniej jedną grupą wybraną spośród grup
C1-C4 alkilowych i acylowych.
Związki te są efektywne w leczeniu rozmaitych stanów
wywoływanych przez pasożyty wewnątrze i zewnętrzne u ludzi
i zwierząt, są także insektycydami aktywnymi w zwalczaniu
szkodników domowych, szkodników w przechowywanym zbo
żu i uprawach rolniczych, szarańczy.

(15 zastrzeżeń)
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Cascykloalkitlo Ci^alkil, AlkiY, -(CHR^miAMnZ lub odpowie
dnio podstawiony C^ecykioalkil, C3-8cykloeJkilo Ci-ealkil, pirolidyn-Ś-yl, 2-oksopirolidyn-4-yl, 2-oksopirołidyrv5-yl1 piperydyn-3^yl
lub piperydyn-4-yl, Q oznacza tien lub siarkę, a Ph oznacza fenyl
i ich soli i soiwatów.
Związki te mają zastosowanie w medycynie jako środki
przeciwzapalne, zwłaszcza w leczeniu pacjentów ze stanami
zapalnymi, którzy są podatni na uszkodzenie tkanki wywołane
przez leukocyty.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 309777

(22)931217

6(51) C07J 71/00
A61K 31/58
(31) 93 9300030
(32) 93 0108
(33) SE
93 9300082
14 0193
SE
(86) 93 1217 PCT/SE93/01081
(87)9407 21 W094/15947 PCT Gazette nr 17/94
(71) Aktiebolaget Astra, Södertälje, SE
(72) Brattsand Ralph Lennart, Edman Peter,
Högberg Thomas, Nilsson Stinabritt, Thalen
Bror Arne, Ulmius Jan Erik
(54) Nowe pochodne steroidowe specyficzne dla
okrężnicy i krętnicy

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki, będące glukokortykosteroidami (GCS) związanymi chemicznie z cukrem, mają
ce wzór ogólny: GCS1-0-Cukier1, przeznaczone do specyficznego
dla okrężnicy lub krętnicy dostarczania GCS do śluzówki jelita objętej
stanem zapalnym, ich dopuszczalne farmaceutycznie i farmakologi
cznie sole, sposoby otrzymywania w/w związków i preparaty farma
ceutyczne je zawierające.
Wynalazek dotyczy także zastosowania wspomnianych
związków w terapii oraz do wytwarzania leków.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 309975

(22)94 01 18 6(51) C07H 19/167
A61K 31/70
(31)93 9301000
(32)93 0120
(33) GB
(86) 940118 PCT/EP94/00145
(87)94 08 04 WO94/17090 PCT Gazette nr 18/94
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford,
GB
(72) Gregson Michael, Ayres Barry Edward,
Ewan George Blanch, Ellis Frank, Knight
John
(54) Pochodne 2,6-diaminopuryny

A1(21) 309778

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 2,6-diaminopuryno-jSD-rybofuranuronamidu o wzorze ogólnym (I), w którym R ozna
cza wodór, C^cykloaJkil lub Ci-ealkil, Fr oznacza Ca-ecykloalkil,

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), sposobów
ich otrzymywania, zastosowania tych związków oraz zawierają
cych je preparatów farmaceutycznych.
Związki o wzorze (I) są użyteczne w lecznictwie, zwłasz
cza jako środki przeciwbólowe i immunosupresyjne.

(22)931220

6(51) C07K 5/107
C07K5/08
C07K14/665
A61K 38/33
(31)93 9300012
(32)93 0105
(33) SE
(86) 9312 20 PCT/SE93/01090
(87) 94 07 21 W094/15959 PCT Gazette nr 17/94
(71) Aktiebolaget Astra, Södertälje, SE
(72) Schiller Peter
(54) Nowe peptydy

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 308420 (22)95 04 28
6(51) C07K 7/64
(31) 94 4415310
(32) 94 04 30
(33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Jonczyk Alfred, Hölzemann Günter,
Goodmann Simon, Kessler Horst, Haubner
Roland, Wermuth Jochen
(54) Nowe cyklopeptydy i sposób ich wytwarzania
oraz preparat farmaceutyczny i sposób jego
wytwarzania
(57) Nowe cyklopeptydy i ich fizjologicznie dopuszczalne
sole odpowiadają wzorowi 1, w którym A oznacza Gły lub Alą R1
oznacza rodnik 2-karboksy-8-arnino-4-tiapiperolidynonu-9 (BTd),
o-amino-o'-karboksydwufenylu (Biph), 2-aminometylo-5-karboksymetylotiofenu (Act), kwasu 6-aminokapronowego (Aha), kwasu
2-(1,7-diazaspiro[4.4]-nonanyl>7)-4^etylowalerianowego (S,S)spko-Pro-Leu) albo rodnik kwasu 2-(3-aminopirolidon-2-ylo-1)-4metylowalerianowego (S)Gry[ANC-2]-Leu lub (R)Gły[ANC-2]-Leu,
przy czym każdorazowo rodniki te są połączone wiązaniami peptydowymi, a R2 wakuje lub też oznacza Val.
Cechą sposobu wytwarzania nowych cyklopeptydów o
wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane
znaczenie, jest to, że drogą traktowania środkiem sołwolizującym lub hydrogenolizującym uwalnia się związek o wzorze 1 z
jego funkcyjnej pochodnej albo. że peptyd o wzorze H-Z-OH, w
którym Z oznacza -Arg-A-Asp-R -R2, A-Asp-R^R^Arg-, -Asp-R1R2-Arg-A-, -R1-R2-Arg-A-Asp lub-FČ-Arg-A-Asp-R1- albo reaktywną
pochodną takiego peptydu traktuje się środkiem cykltzującym
i/albo, że zasadowy lub kwasowy związek o wzorze 1 przepro
wadza się w jedną z jego soli na drodze traktowania kwasem lub
zasadą.
Związki te działają jako inhibitory integryny i mogą być
stosowane m.in. do profilaktyki i leczenia schorzeń krążenia,
kości, w terapii guzów oraz jako przeciwmikrobowe i antywiru
sowe substancje czynne.

(10zastrzeżeń)
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może być dalej przerabiany także na folie, które znowu mogą
być przerabiane zwykłymi sposobami przetwórstwa tworzyw
sztucznych.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 309890

(22)940104 6(51) C08F 220/04
C08F 222/02
C08F 216/04
(31)93 4300772
(32)93 0114
(33) DE
(86) 94 0104 PCT/EP94/00006
(87) 9407 21 W094/15978 PCT Gazette nr 17/94
(71) CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN
GMBH, Krefeld, DE
(72) Stockhausen Dolf, Krause Frank, Klimmek
Helmut

(54) Ulegające biologicznej degradacji
kopolimery i sposób ich wytwarzania oraz
ich zastosowanie
(57) Wynalazek dotyczy ulegających biologicznej degrada
cji polimerów zbudowanych z: a) monoetylenowo nienasyco
nych kwasów dikarboksyłowych i/albo ich soli, b) monoetyleno
wo nienasyconych kwasów monokarboksylowych i/albo ich soli,
c) monoetylenowo nienasyconych monomerów, które po hydro
lizie albo zmydleniu mogą ulec przekształceniu w monomery z
jedną albo kilkoma grupami hydroksylowymi przyłączonymi
kowalencyjnie do łańcucha C-C i ewentualnie d) dalszych, da
jących się rodnikowo kopolimeryzować monomerów, przy czym
suma monomerów a) do d) wynosi 100% wagowych. Wynalazek
dotyczy dalej sposobu wytwarzania tych polimerów przez rod
nikową polimeryzację i hydrolizę albo zmydlenie w wodnym
środowisku oraz zastosowania tych polimerów m.in. w środkach
piorących i czyszczących, przy wstępnej obróbce bawełny, jako
stabilizatory bielenia, jako środki pomocnicze przy drukowaniu
tekstyliów oraz przy wytwarzaniu skóry, do hamowania twardo
ści wody i jako środek dyspergujący.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 309945

(22) 94 0114

6(51) C08B 30/04
C08L3/12
(31)93 4301587
(32)93 0121
(33) DE
(86) 940114 PCT/DE94/00029
(87)940804 WO94/17107 PCT Gazette nr 18/94
(71) K & S Bio-Pack-Entwicklungsgesellschaft
fur Verpacktingen mbH, Tittmoning, DE
(72) Stauderer Markus, Kaltenhauser Ludwig
(54) Sposób wytwarzania produktu zawierającego
polisacharyd i kompozycje polisacharydowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób wytwarzania
produktu zawierającego głównie polisacharyd, zwłaszcza amylozę, z materiału roślinnego, zwłaszcza z grochu.
Mąkę zadaje się ciekłym środkiem roztwarzającym i
następnie wykonuje się rozdzielenie na ciekłą fazę białkową i
fazę stałą zawierającą polisacharyd. Następnie wykonuje się
zawiesinę fazy stałej i poddaje się ją co najmniej jednemu
etapowi przesiewania, rozdziela się ponownie przesiew, po
czym następuje etap suszenia, ewentualnie po etapie płukania
Z takiego materiału poiisacharydowego, a zwłaszcza z amy loży,
można za pomocą znanych technologii przetwórstwa tworzyw
sztucznych, jak np. metodą formowania wtryskowego, wytwa
rzać dowolne przedmioty, które są odporne na wilgoć i rozkła
dane biologicznie. Termoplastyczny materiał polisacharydowy

A1(21) 309946 (22) 94 01 21 6(51) C08G 18/16
(31)93 7991
(32)93 0122
(33) US
93 74966
110693
US
(86)94 0121 PCT/CA94/00030
(87) 940804 W094/17117 PCT Gazette nr 18/94
(71) Woodbridge Foam Corporation,
Mississauga, CA
(72) Farkas Paul V.
(54) Spieniony polimer i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy spienionego polimeru opartego na
izocyjanianie, zawierającego wypełniacz, przy czym wypełniacz
ten stanowi powyżej 30% wag. polimeru i ma ciężar właściwy
niższy niż około 2,0, pod warunkiem, że wypełniacz ten nie jest
melaminą. Ujawniono również sposób wytwarzania spienione
go, opartego na izocyjanianie poiimeru.
Sposób ten obejmuje etapy: sporządzenia pierwszej
mieszaniny składającej się z wody, katalizatora i wypełniacza,
przy czym wypełniacz te działa jako nośnik dla wody i kataliza
tora, sporządzenia drugiej mieszaniny składającej się z izocyja
nianu i aktywnego związku zawierającego wodór, przy czym
izocyjanian i aktywny związek zawierający wodór są w stanie
zasadniczo nie przereagowanym, zmieszania pierwszej i dru
giej mieszaniny razem w celu otrzymania mieszaniny re
akcyjnej, pozostawienia mieszaniny reakcyjnej, aby uległa
rozprężeniu w celu wytworzenia spienionego opartego na
izocyjanianie polimeru.

(22 zastrzeżenia)
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A1(21) 309948 (22) 94 01 21 6(51) C08G 18/16
(31) 93 7991
(32)93 0122
(33) US
93 122657
17 0993
US
(86) 94 0121 PCI7CA94/00031
(87) 94 0804 W094/17118 PCT Gazette nr 18/94
(71) Woodbridge Foam Corporation,
Mississauga, CA
(72) Farkas Paul V.
(54) Elastomer na osnowie izocyjanianu i sposób
jego wytwarzania

A1(21) 310049 (22) 94 0124 6(51) C08L 95/00

(57) Wynalazek dotyczy elastomeru na osnowie izocyjania
nu zawierającego materiał wypełniający, przy czym ten materiał
wypełniający występuje w ilości od około 30% do około 90%
ciężaru elastomeru i ma ciężar właściwy mniejszy od około 2.
Ujawniono także proces wytwarzania elastomeru na osnowie
izocyjanianu. Proces ten składa się z następujących etapów:
sporządzenie pierwszej mieszaniny zawierającej katalizator i
materiał wy pełniający, przy czym ten materiał wypełniający dzia
ła jako nośnik katalizatora, sporządzenie drugiej mieszaniny
zawierającej izocyjanian i aktywny związek zawierający wodór,
przy czym ten izocyjanian i aktywny związek zawierający wodór
zasadniczo nie wchodzą w reakcję chemiczną ze sobą, zmie
szanie pierwszej mieszaniny i drugiej mieszaniny celem wytwo
rzenia mieszaniny reakcyjnej, doprowadzenie do reakcji mie
szaniny reakcyjnej celem wytworzenia elastomeru na osnowie
izocyjanianu.

(57) Emulsja zawiera: a) spoiwo bitumiczne mające co naj
mniej 80% osnowy bitumicznej, dobrane spośród asfaltów pode
stylacyjnych, bitumów odasfaltowanych lub utlenionych, w sta
nie czystym, asfaltów upłynnionych lub fluksowanych i spoiw
regenerujących oraz b) co najmniej jeden olej szybko schnący
lub o przyśpieszonym wysychaniu, naturalny lub syntetyczny
lub co najmniej jeden olej zagęszczony.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 309920 (22) 94 11 18
6(51) C08J 9/33
(31) 93 9301273
(32) 931118
(33) BE
(86) 94 1118 PCT/BE94/00088
(87) 95 05 26 WO95/14055 PCT Gazette nr 22/95
(71) RECnCEL, Brussels, BE
(72) Du Prez Eddie, De Clerq Yvan, Van De
Velde Dirk
(54) Skupiona pianka poliuretanowa i sposób
wytwarzania tej pianki
(57) Przedmiotem wynalazku jest skupiona pianka poliureta
nowa składająca się głównie z cząstek miękkiej pianki poliureta
nowej związanych ze sobą za pomocą kleju, przy czym cząstki
te mają minimalnie uszkodzoną strukturę komórki, podobną do
struktury, którą można otrzymać przez pocięcie kawałków przed
miotowej miękkiej pianki poliuretanowej, wiąże się je ze sobą za
pomocą przedmiotowego kleju w taki sposób, że skupiona
pianka poliuretanowa ma gęstość w zakresie od 15 do 50 kg/m3,
a cząstki pianki poliuretanowej przed ich sklejeniem ze sobą
mają objętość przeciętną w zakresie od 0,15 do 25 cm3, a
korzystnie od 0,5 do 5 cm .

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 303392 (22) 94 05 11 6(51) C08L 95/00
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych, Oświęcim
(72) Miara Zbigniew, Wójcik Jerzy, Koprzywa
Jerzy, Glinka Piotr, Lesisz Ewa, Franek
Jerzy, Mucha Józef
(54) Preparat bitumujący
(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat bitumujący, sta
nowiący mieszaninę asfaltu ponaftowego i paku talowego w
ilości 5 - 50% wagowych.
Preparat służy jako materiał hydrofobujący, uszczelnia
jący i impregnacyjny.

(1 zastrzeżenie)

(31) 93 9300979

(32) 93 0129

(33) FR

(86) 94 0124 PCT/FR94/00084
(87) 94 08 04 W094/17139 PCT Gazette nr 18/94
(71) SCREG ROUTES ET TRAVAUX
PUBLICS, Saint-Quentin-en-Yvelines, FR
(72) Joly André, Frinault Thierry
(54) Emulsja wodna do wykonywania osłon
bitumicznych,sposób otrzymywania osłon i
uzyskane osłony

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309985

(22)94 0128 6(51) C08L101/00
C08L 53/02
(31)93 9301929
(32)9302 01
(33) GB
(86) 940128 PCT/GB94/Ö0167
(87)940818 W094/18273 PCT Gazette nr 19/94
(71) RAYCHEM LIMITED, Swindon, GB
(72) Hammond Philip James, GB; Hudson John
Michael, GB; Graulus Hendrik, BE
(54) Nowe kompozycje żelowe odporne na niskie
temperatury

(57) Nowe kompozycje żelowe odporne na niskie tempera
tury, zawierające kopolimer blokowy styrenowo-alkileno-styrenowy, charakteryzują się tym, że blok kopolimerowy zawiera
jednostki etylenowo/propylenowe i co najmniej 300 części wa
gowych wypełniacza na 100 części wagowych kopolimeru blo
kowego, który to wypełniacz jest przynajmniej w części poli (alfa-olefinowy) i wypełnia oraz zmiękcza bloki poliałkenowe
wspomnianego kopolimeru.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 303365 (22)94 05 09 6(51) C09J109/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Rokicki Gabriel, Łukasik Leszek,
Florjańczyk Zbigniew, Żukowska Grażyna
(54) Sposób wytwarzania rozcieńczalnych wodą
spoiw lakierniczych na podstawie alkidowych
żywic poliestrowych
(57) Sposób wytwarzania rozcieńczalnych wodą spoiw lakier
niczych na podstawie alkidowych żywic poliestrowych polega na
polikondensacji w temperaturze 190 - 230°C, z azeotropowym
usuwaniem wody, 26 - 40 części wagowych kwasu dwukarboksylowego lub jego bezwodnika z 31 - 66 częściami wagowymi
składników hydroksylowych, takich jak alkoholizat otrzymany z
oleju sojowego i/lub lnianego, a następnie addycji i estryfikacji
z udziałem bezwodnika wielofunkcyjnego, rozcieńczeniem za
pomocą mieszaniny 2-butoksyetanolu i n-butanołu do uzyska
nia 75 - 85% wag. roztworu i zobojętnieniu do pH = 8 - 8,5.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że
jako jeden ze składników hydroksylowych stosuje się 1 -alliloksy-2,3-dihydroksypropan w ilości 5 - 30 części wagowych,
polikondensację prowadzi się do osiągnięcia liczby kwasowej
19 - 21 mg KOH/g, po czym w temperaturze 140 -160°C dodaje
się 3 - 6 części wagowych dwubezwodnika 3, 3', 4, 4'-benzofe-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23 (571) 1995

nonotetrakarboksylowego i prowadzi się addycję w temperatu
rze 190 - 200°C do uzyskania liczby kwasowej 35 - 45 mg KOH/g.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 308797

(22) 95 05 24

6(51) C09K 3/32
B01J 20/32
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Tarkowska Sylwia, Stachowiak-Nogacka
Marianna, Jagusiak Mirosława, Wierzbowska
Teresa, Kokoszko Maria
(54) Materiał na wkład sorpcyjny

(57) Wynalazek dotyczy materiału na wkład sorpcyjny do
pochłaniania olejów i związków ropopochodnych z luźnych
włókien poliestrowych o masie liniowej 1,7 - 4,4 dtex połączo
nych przez igłowanie, przy czym włókna są preparowane mie
szaniną środków chemicznych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 306125 (22) 94 12 05
6(51) C09K 5/00
(31)94 240444
(32)94 0510
(33) US
(71) HUDSON TECHNOLOGIES INC.,
Hillburn,US
(72) Zugibe Kevin J.
(54) Sposób regenerowania czynnika
chłodniczego i urządzenie do regenerowania
czynnika chłodniczego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regenerowania czyn
nika chłodniczego bez konieczności stosowania wody chłodzącej
lub zewnętrznych grzejników elektrycznych oraz urządzenie do
regenerowania czynnika chłodniczego.
Urządzenie zawiera przewód bocznikowy (30) dla gorą
cego gazu sprzężony z zespołem (26) regulacji temperatury
destylacji cieczy. Komora destylacji (16) zawiera system wymia
ny ciepła, podsystem wylotowy (50) dla destylowanego czynni
ka chłodniczego oraz wlot (12) zanieczyszczonego czynnika
chłodniczego.
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Para jest podawana do sprężarki (36), która odprowa
dza z powrotem gorące gazy poprzez układ (22) śrubowej
wężownicy zanurzony w komorze destylacji (16). Sprężarka (36)
alternatywnie bocznikuje śrubową wężownicę (22) ze sterowa
niem za pomocą regulatora temperatury (26). W każdym przy
padku albo z bocznika, albo z wężownicy mały chłodzony
powietrzem skraplacz (46) rozprasza ciepło pochodzące z pracy
sprężarki. Urządzenie jest zatem pozbawione normalnych skraplaczy chłodzonych powietrzem lub wodą w celu skraplania
czynnika chłodniczego i/lub zewnętrznych grzejników elektry
cznych.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 303434 (22) 94 05 11 6(51) C09K17/00
(75) Kot Paweł, Paniówki; Kubica Stefan,
Zabrze-Helenka; Jęczmionka Józef,
Wodzisław Śląski; Gaszka Franciszek,
Rybnik-Niewiadom; Utrata Tadeusz,
Racibórz; Cuber Jan, Wodzisław Śląski
(54) Mieszanina popiołowo-spoiwowa do prac
technologiczno-prewencyjnych w zakładach
górniczych
(57) Mieszanina popiołowo-spoiwowa do prac technologicz
no-prewencyjnych, wynikających najczęściej z zagrożeń natural
nych w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów
górniczych składa się z 35 - 50 części wagowych wody, zawiera
jącej do 2 procent soli, 100 części wagowych wypełniacza,
najlepiej lotnego popiołu z domieszką do 0,1 procenta sody i do
5 procent szybkowiążącego spoiwa mineralnego, w stosunku
do łącznej masy wypełniacza i wody.
Mieszanina nadaje się również do zasypywania dołów
powierzchniowych, rowów kanalizacyjnych i ciepłowniczych oraz
tworzenia składowisk w formie hałd.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303384 (22)94 05 09 6(51) C10B 57/16
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; Biuro
Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.,
Zabrze
(72) Orszulik Eugeniusz, Świądrowski Jerzy,
Szpineter Jerzy, Stiebler Piotr, Bugdol
Hubert, Golec Stanisław, Kozuba Julian,
Cieślar Rudolf, Hermanowski Andrzej,
Jurczyk Andrzej
(54) Sposób grafityzacji wyrobów węglowych
(57) Sposób polega na wysokotemperaturowej obróbce wy
robów węglowych w elektrycznych piecach oporowych z zasyp
ką kokosową w charakterze opornika pośredniego.
Jako opornik pośredni górnej warstwy i boków pieca
stosuje się zasypkę kokosową z dodatkiem do 20% wagowych
dolomitu, skruszonego do ziarna o wielkości mniejszej od ziarn
koksu, korzystnie 1-3 mm.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303337 (22) 94 05 06
6(51) C10J 3/46
(71) Texaco Development Corporation, Nowy
Jork, US
(72) Child Edward Taylor
(54) Sposób częściowego utleniania węgla o
niskim uwęgleniu
(57) Sposób częściowego utleniania węgla o niskim uwęgle
niu polega na tym, że (1) około 3 0 - 4 5 części wagowych
rozdrobnionego węgla o niskim uwęgleniu, wybranego z grupy
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obejmującej węgiel podbitumiczny i lignit oraz ich mieszaniny,
które odpowiadają klasie III węgla podbitumicznego i klasie IV
węgla brunatnego klasyfikacji ASTM D388 oraz okolo 70 - 55
części wagowych wody miesza się i wytwarza dający się pompo
wać strumień wodnej zawiesiny węgla o niskim uwęgleniu, (2)
strumień wodnej zawiesiny węgla o niskim uwęgleniu z etapu
(1), przez pierwszy kanał wielokanałowego palnika, wprowadza
się do strefy reakcyjnej generatora gazu do częściowego utle
niania o swobodnym przepływie, (3) do strefy reakcyjnej gener
atora gazu do częściowego utleniania wprowadza się jednocześnie, przez drugi kanał tego wielokanałowego palnika, strumień 1 3 części wagowych resztkowego oleju paliwowego o cieple spa
lania wynoszącym co najmniej 33 MJ/kg (14000 Btu/.funt) i odpo
wiadającego klasie Nr 4 - 6 klasyfikacji ASTM D-396, (4) do strefy
reakcyjnej, przez co najmniej jeden inny wolny kanał palnika,
wprowadza się jednocześnie strumień gazu zawierającego wol
ny tlen, (5) w strefie reakcyjnej, strumień wodnej zawiesiny
węgla o niskim uwęgleniu, strumień resztkowego oleju paliwo
wego i strumień gazu zawierającego wolny tlen zderza się,
rozpyla i miesza razem, (6) w strefie reakcyjnej generatora gazu
do częściowego utleniania, mieszaninę z etapu (5) poddaje się
reakcji, w zakresie temperatury około 982 - 1927°C (1800 3500°F) i pod ciśnieniem w zakresie około 101 - 3546 kPa (1 35 atmosfer), a stosunek atomowy wolnego tlenu do węgla
utrzymuje się w zakresie około 0,85 - '1,5, z wytworzeniem
gorącego strumienia gazu syntezowego, gazu redukującego
lub paliwa gazowego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 308774 (22)95 05 23 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Technologii Nafty im. Profesora
Stanisława Piłata, Kraków
(72) Wojas Barbara, Altkorn Beata, Duda Anna,
Ryczek Jerzy, Wachal Tomasz,
Karczmitowicz Sławomir, Folga Mirosław,
Hapek Wanda
(54) Koncentrat cieczy syntetycznej do obróbki
metali skrawaniem
(57) Koncentrat cieczy syntetycznej do obróbki metali skra
waniem zawiera 5,0 - 40,0 części masowych glikolu etylenowego,
15,0 - 50,0 części masowych soli kwasu borowego i alkanoloaminy, 5,0 - 50,0 części masowych soli kwasu 2-etyloheksanowego
i alkanoloaminy, 2,0 - 40,0 części masowych soli kwasu 2,2dimetylooktanowego i alkanoloaminy, 0 - 20,0 części masowych
soli pochodnej tiazołu i alkanoloaminy, 2,0 - 20,0 części maso
wych alkanoloaminy, 5,0 - 30,0 części masowych kondensatu
wodnego na 100 części masowych całej kompozycji.
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Ujawniono także środek zawierający związek o wzorze
R2S03M(II) i związek o wzorze III, środki zawierające związki o
wzorach I, II, III, środek zawierający związki o wzorach I, III i
RO(G)n, gdzie G oznacza resztę pochodzącą z sacharydu redu
kującego zawierającą 5 lub 6 atomów węgla, a R jest określonym
jednowartościowym rodnikiem organicznym, środek zawierają
cy siarczan łaurylosodowy, betainę kokosową i poliglikozyd
alkilowy, a także środek zawierający siarczan łaurylosodowy,
betainę kokosową i sulfonian a-ołefiny.

{13 zastrzeżeń)

A1(21) 309976 (22) 94 0122
6(51) C11D 3AX)
(31) 93 9301811
(32) 93 0129 (33) GB
(86) 94 0122 PCT/EP94/00174
(87) 940804 W094/17169 PCT Gazette nr 18/94
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) de Groot Jeffrey, Neillie William Frederick
Soutar
(54) Kompozycja zmiękczacza tkanin
(57) Kompozycja zmiękczacza tkanin zawiera kationowy
zmiękczacz tkanin o wzorze (I), rozpuszczalnik organiczny lub
mieszaninę rozpuszczalników organicznych i ewentualnie wo
dę. Związki o wzorze (I) mogą być rozpuszczone w wysokowrzących rozpuszczalnikach organicznych z utworzeniem izotro
powych cieczy o wysokich temperaturach zapłonu i niskich
temperaturach zamarzania.

(13 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309775 (22)94 01 06
6(51) CUD 1/14
(31) 93 3160
(32) 93 0112
(33) US
(86) 94 0106 PCT/US94/00104
(87) 94 07 21 WO94/16042 PCT Gazette nr 17/94
(71) Henkel Corporation, Plymouth Meeting, US
(72) Urfer Allen D.,Lazarowitz Virginia L.
(54) Środek detergentowy do mycia naczyń
(57) W jednym z rozwiązań opracowano środek detergento
wy zawierający równe części wagowe związku o wzorze R1-0SO3M (I), w którym R1 jest grupą alkilową mającą od 10 do 18
atomów węgla, a M jest kationem metalu alkalicznego, kationem
metalu ziem alkalicznych lub jonem amoniowym oraz związku
o wzorze (III), w którym R3 jest grupą alkilową lub alkenylową
mającą od 10 do 18 atomów węgla, R* i R5 są każda niezależnie
grupą alkilową mającą od 1 do 4 atomów węgla, grupą 2-hydroksyetylową lub grupą 2-hydroksypropyiową, a środek ten jest
wolny od innych środków powierzchniowo czynnych.

A1(21) 309892 (22)94 11 11
6(51) CUD 3/43
(31) 93 9323449
(32) 931113
(33) GB
(86) 94 1111 PCT/EP94/03726
(87) 95 05 26 WO95/14076 PCT Gazette nr 22/95
(71) Albright and Wilson UK Limited, Warley,
GB
(72) Bednall Neil Colin, Blezard Michael, Healy
Christopher, Martin Anthony
(54) Stężone kompozycje środków
powierzchniowo czynnych
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji amfoterycznego środka
powierzchniowo czynnego, która charakteryzuje się tym, że
zawiera zasadniczo co najmniej 5, ale nie więcej niż 45% wag.
wody, co najmniej 30% wag. amfoterycznego środka powierzch
niowo czynnego i 5 - 45% mieszającego się z wodą rozpuszczal
nika organicznego nie będącego środkiem powierzchniowo
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czynnym, przy czym stężenie środka powierzchniowo czynnego
w kompozycji odpowiada stężeniu, przy którym kompozycja
może występować, co najmniej przeważająco, w fazie 'G", a
także dotyczy kompozycji amfoterycznego środka powierzch
niowo czynnego, która charakteryzuje się tym, że zawiera za
sadniczo co najmniej 5, ale nie więcej niż 65% wag. wody, co
najmniej 25% wag. amfoterycznego środka powierzchniowo
czynnego i 5 - 45% mieszającego się z wodą rozpuszczalnika
organicznego nie będącego środkiem powierzchniowo czyn
nym, przy czym kompozycja jest w fazie "Li". Ujawniono także
sposób wytwarzania tych kompozycji.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 309786

(22)9312 23

(31) 93 93300147
93 93300180

6(51) CUD 3/50
CUD 17/06

(32) 93 01 U
13 0193

(33) EP
EP

(86) 931223 PCT/EP93/03695
(87) 940721 WO94/16046 PCT Gazette nr 17/94
(7l) Quest International B.V., Naarden, NL
(72) Behan John Martin, Birch Richard Arthur,
Leake John, Ness Jeremy Nicholas, Nock
Anthony, Perring Keith Douglas
(54) Perfumowane detergentowe proszki pralnicze
(57) Wynalazek dotyczy perfumowanych, wolnopłynących,
skoncentrowanych pralniczych proszków detergentowych (kon
centratów) o stosunku wszystkich składników starych do wszy
stkich ciekłych składników mniejszych niż 30 : 1, w których
środek zapachowy jest zasorbowany na cząstkach nośnika,
który w teście uwalniania środka zapachowego uwalnia co
najmniej 60% wag/wag środka zapachowego i który jest neutral
ny według testu stabilności środka zapachowego.
Wynalazek dotyczy również układu naniesionego na
nośnik środka zapachowego przeznaczonego do perfumowa
nia wolnopłynących skoncentrowanych detergentowych pro
szków pralniczych.
Korzystnie cząstki nośnika są nieorganiczne i mają za
wartość środka zapachowego co najmniej 25% wag/wag.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 308470 (22)9505 05
6(51) C12N1/20
(31)94
951
(32)9405 06
(33) AT
(71) Zuckerforschung Tulln Gesellschaft m.b.H.,
Tulln,AT
(72) Pollach Günter
(54) Sposób hamowania mikroorganizmów
ciepłolubnych w obecności cukronośnych
środowisk wodnych
(57) Cechą sposobu jest to, że na cukronośne środowiska
wodne oddziaływuje sie środkiem pomocniczym na osnowie
chmielu w temperaturze 50 - 80°C.
Sposób ten jest szczególnie odpowiedni do konserwo
wania termicznie uzyskanych ekstraktów ż buraków cukrowych
i z trzciny cukrowej.
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(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
MINNESOTA, Minneapolis, US
(72) Bloomquist Cynthia G., Douglas William,
Dunny Gary, Liljemark William, Reilly
Bernard
(54) Sposób przewidywania aktywnego wzrostu
bakterii przylegających do podłoża
(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób przewidywa
nia aktywnego wzrostu bakterii przylegających do podłoża
Wynalazek dostarcza bakteryjnego czynnika wyzwa
lającego replikację, jak również sposób testowania i wykorzy
stania bakteryjnego czynnika wyzwalającego replikację. Bakte
ryjny czynnik wyzwalający replikację można wykorzystywać do
stymulowania wzrostu bakterii w zawiesinie lub bakterii przyle
gających do powierzchni. Zidentyfikować można również czyn
niki hamujące lub wzmagające działanie bakteryjnego czynnika
wyzwalającego replikację.
Wynalazek dostarcza również procesów leczenia i kon
troli wzrostu bakterii przylegających do powierzchni. Zarówno
aktywność podziałowa, jak metabolizm bakterii przylegających
do podłoża jest niezależny zarówno od czasu, jak dostępności
pokarmu. Wzrost bakterii przylegających do podłoża jest zależ
ny od gęstości.
Wynalazek dostarcza również sposobu przewidywania,
kiedy bakterie wykazywać będą cechę aktywnego wzrostu na
powierzchni.
Wynalazek dostarcza nowych szczepów stransformowanych bakterii i sposobów wykorzystania szczepów
bakteryjnych do oznaczania wzrostu bakterii w obecności
lub w nieobecności bakteryjnego czynnika wyzwalającego
replikację. Stransformowana bakteria posiada bakteryjny
gen reporterowy, znajdujący się pod kontrolą promotora,
którego ekspresja regulowana jest w sposób skoordynowa
ny ze wzrostem komórki.

(55 zastrzeżeń)

A1(21) 309724 (22)940105
6(51) C13D 1/00
(31)93 9300243
(32)93 0106
(33) GB
(86) 94 0105 PCT/GB94/00011
(87) 9407 21 WO94/16110 PCT Gazette nr 17/94
(71) SOLVAY INTEROX LIMITED, Cheshire,
GB; BRITISH SUGAR PLC, Londyn, GB
(72) Malone Joseph William Gerard, Simms
Robert Ashley, Bowler GarryIan
(54) Dezynfekowanie wodnych roztworów
(57) Sposób dezynfekowania wodnych roztworów cukru lub
podobnych roztworów otrzymanych podczas przetwórstwa żyw
ności i zawierających znaczną ilość pożywki dla bakterii charakte
ryzuje się tym, że wprowadza się do obiegu wody wyciśniętej z
pulpy skuteczną ilość roztworu kwasu nadoctowego o zasadni
czym nadmiarze molowym nadtlenku wodoru w stosunku do
kwasu nadoctowego oraz że wprowadza się do środkowej czę
ści dyfuzorów skuteczną ilość roztworu kwasu nadoctowego nie
zawierającego znacznego nadmiaru molowego nadtlenku wo
doru w stosunku do kwasu nadoctowego.

(10 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 310045

A1(21) 309889 (22)94 01 14
6(51) C12Q 1/00
(31) 93 4971
(32) 93 0115
(33) US
93 29675
1103 93
US
(86) 94 0114 PCT/US94/00567
(87) 9407 21 WO94/16096 PCT Gazette nr 17/94

(22)94 01 24

6(51) C22B 3/44
C22B3/06
(31)93 9844
(32)93 0127
(33) US
(86) 94 0124 PCT/CA94/00034
(87) 94 08 04 W094/17216 PCT Gazette nr 18/94
(71) R and O Mining Processing Ltd., Vancouver,
CA
(72) O'Brien Robert N.
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(54) Hydrometalurgiczny odzysk metali ze
złożonych r u d metali
(57) Przedstawiono ciągły proces hydrometalurgicznego
przetwarzania siarczków miedzi i/iub cynku pochodzących z
rud na siarczany rozpuszczalne w wodzie.
Proces obejmuje:
1 ) kontaktowanie siarczków miedzi i/lub cynku pochodzą
cych z rud z kwasem siarkowym i z kwasem azotowym w celu
utworzenia mieszaniny reakcyjnej w roztworze kwasowym
2) utrzymanie mieszaniny reakcyjnej w temperaturze w
zakresie od 110°C do 170°C przy ciągłym mieszaniu,
3) dodanie wystarczającej ilości kwasu siarkowego i
kwasu azotowego do mieszaniny reakcyjnej w celu wytworzenia
jasnego osadu i ciemnego osadu, przy czym jasny osad zawiera
rozpuszczalne w wodzie sole miedzi cynku i żelaza, a ciemny
osad jest nierozpuszczalny w wodzie i zawiera głównie wolną
siarkę i skałę płonną,
4) wprowadzenie źródła tlenu do mieszaniny reakcyjnej
w celu aktywowania utleniania w obecności kwasu azotowego
siarczków na siarczany i w celu utleniania gazowych produktów
reakcji NOx dla utworzenia kwasu azotowego dla mieszaniny
reakcyjnej,
5) usunięcie jasnych i ciemnych osadów oraz ewentual
nie roztworu kwasowego z mieszaniny reakcyjnej,
6) oddzielenie jasnego i ciemnego osadu od roztworu
kwasowego w przygotowaniu do obróbki jasnego osadu w celu
odzyskania siarczanu miedzi i/lub siarczanu cynku z jasnego
osadu,
7) zawrócenie do obiegu roztworu kwasowego do mie
szaniny reakcyjnej.

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 309779 (22) 93 11 15
6(51) C23F1/18
(31)93 2922
(32)93 0111
(33) US
(86) 93 1115 PCT/US93/11Q13
(87) 94 07 21 WO94/16120 PCT Gazette nr 17/94
(71) Macdermid,Incorporated, Waterbury, US;
PPG Industries,Inc, Pittsburgh, US
(72) Larson Gary B., Jobson Brian, Johnson
James A, Sturni Lance C.
(54) Kompozycje fosforanowe i sposoby ich
wytwarzania, zwłaszcza do produkcji
obwodów drukowanych z wykorzystaniem
organicznych warstw ochronnych
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do dostarczania fosfora
nowej powłoki konwersyjnęf na powierzchni metalu, zwłaszcza
powierzchni miedzi, która to kompozycja zawiera co najmniej
jeden rozpuszczalny w niej związek zawierający wanad, niob,
wolfram lub tantal.
Te kompozycje są szczególnie użyteczne przy dostar
czaniu warstwy powłoki pasywującej/ujednoradniającej na po
wierzchniach miedzi, na których jest następnie osadzana żywica
organiczna służąca jako warstwa ochronna w produkcji układów
drukowanych, zwłaszcza gdy żywica organiczna jest żywicą
organiczną osadzaną przez elektroforezę.
Opisane jest także mikrotrawienie powierzchni miedzi
przez odczynnik w postaci roztworu wodnego kwasu fosforowe
go i nadtlenku wodoru przygotowanej tak do osadzenia na niej
(lub po następnym dostarczeniu fosforanowej powłoki konwersyjnej) fotochemicznej warstwy ochronnej, która jest następnie
obrazowo naświetlana i wywoływana dla dostarczenia wzoru
ochronnego.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 303313

(22)94 05 04

6(51) C22C 3S/18
C21D IPS
B22C1/00
(71) Huta MAŁAPANEW S.A., Ozimek
(72) Szega Jan, Gola Zygmunt, Keger Zofia,
Jurkiewicz Mieczysław, Borek Tadeusz
(54) Staliwo odporne na ścieranie oraz sposób
otrzymywania staliwa odpornego na ścieranie

(57) Staliwo charakteryzuje się tym, że zawiera 1,0 - 2,0%
węgla, 10 - 20% chromu, 0,3 • 1,2% molibdenu i 0,05 • 0,2%
wagowego vanadu i inne.
Formę odlewniczą formuje się niejednorodnie, a odlew
poddaje się zabiegowi wyżarzania zmiękczającego w tempera
turze 1130 K ± 20, hartowaniu w temperaturze 1298 K ± 25 oraz
odpuszczaniu w temperaturze 773 K ± 20, lub 573 K ± 20, w
zależności od żądanej twardości powierzchni roboczej odlewu.

(2 zastrzeżenia)

A1(2l) 303466 (22) 94 05 12 6(51) C23C18/02
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Biedunkiewicz Anna, Wysiecki Mieczysław,
Jasiński Walenty, Morawski Antoni
Waldemar, Szczeciński Kazimierz, Lenart
Stanisław
(54) Sposób nanoszenia powłok węglotytanowych
(57) Sposób polega na tym, że podłoże, zwłaszcza metalicz
ne pokrywa się ciekłą mieszaniną polimeru w rozpuszczalniku
organicznym, zawierającą chlorki tytanu w ilości 1 do 70 części
wagowych w stosunku do 100 części wagowych polimeru i
poddaje obróbce termicznej z zastosowaniem gazów inertnych
i/lub redukcyjnych.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 310003 (22) 94 0110 6(51) C25B 11/04
(31)93 9905
(32)93 0127
(33) US
(86) 94 0110 PCT/US94AX)274
(87) 94 0804 W094/17224 PCT Gazette nr 18/94
(71) OLIN CORPORATION, Cheshire, US
(72) Kaczur Jerry L., Cawlfield David W.
(54) Konstrukcje elektrod o dużym polu
powierzchni do procesów elektrochemicznych
(57) Porowata elektroda o dużym polu powierzchni zawie
ra przewodzące podłoże z drobnych włókien mające gęstość
mniejszą niż około 50% i stosunek pola powierzchni do obję
tości większy niż około 30 cm2/cm .
Poszczególne włókna tego podłoża mają stosunek dłu
gości do średnicy większy niż 1000 :1.
Przynajmniej część tego podłoża jest powleczona elektrokatalizatorem. Do tego powleczonego podłoża dołączony
jest elektrycznie rozdzielacz prądu.
Sposób wytwarzania elektrody zawiera wytwarzanie
przewodzącego podłoża z drobnych włókien, przygotowanie
powierzchni podłoża do przyjęcia na nim powłoki elektrokata
lizatora, przygotowanie elektrokatalizatora do nałożenia na pod
łoże i nakładanie elektrokatalizatora na podłoże.
Opcjonalnie elektroda ta może być dalej obrabiana, aby
zwiększyć adhezję elektrokatalizatora do podłoża lub wytwo
rzyć związek międzymetaliczny albo stop z podłożem.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 303374 (22)94 0510 6(51) C30B 15/00
(71) Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych, Warszawa
(72) Gałązka Zbigniew, Zator Wacław
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(54) Urządzenie do monokrystalizacji metodą
Czochralskiego
(57) Przedmiotem wynalazku jest u rządzenie do monokrystali
zacji metodą Czoohtaiskioyö, stosowane zwłaszcza w procesach
monokrystalizacji materiałów tlenkowych, wymagających zasto
sowania określonych gradientów temperaturowych.
Urządzenie ma obudowę ceramiczną (1) z systemem
grzejnym (2) i z rozłącznie umieszczoną na niej pokrywą (3),
współosiowo umieszczony rozłącznie w obudowie (1) tygiel (4)
z topionym materiałem wsadowym (5), przechodzącą wzdłuż
osi, przez cerrtrycznie usytuowany w pokrywie (3) obudowy (1)
otwór, pionową rurkę ceramiczną (6), sprzężoną z obrotowym
układem mechanicznym wyciągania, do której poprzez uchwyt
(7) zamocowany jest zarodek monokryształu (8).
ściana boczna obudowy ceramicznej (1) składa się z co
najmniej dwóch cylindrów (20 i 21), umieszczonych cerrtrycznie
jeden w drugim.
W przestrzeni między nimi usytuowany jest co najmniej
jeden element regulacji strat ciepła, w postaci bispirali (15),
której przewód wlotowy połączony jest z usytuowanym na zew
nątrz obudowy układem zasilającym.
(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 309982 (22)940125 6(51) D04H 13/00
(31) 93 9300746
(32)930126
(33) FR
(86) 940125 PCT/BE94/00008
(87) 94 08 04 W094/17234 PCT Gazette nr 18/94
(71) LIBELTEX N.V./S.A.,Meulebeke,BE
(72) Van Kerrebrouck Jozef
(54) Sposób wytwarzania włókniny i włóknina
otrzymana tym sposobem
(57) Wynalazek dotyczy włókniny (1) zawierającej dwie zew
nętrzne warstwy z włókien (3,4) i co najmniej jedną wewnętrzną
warstwę z włókien (2), mającą różny skład od zewnętrznych
warstw (3, 4). Włóknina (1) zawiera włókna strukturalne (7, 8) i
włókna wiążące (5, 6), a włókna wiążące (5, 6) co najmniej
częściowo składają się z polimeru o niższej temperaturze to
pnienia niż włókien strukturalnych (7,8). Włókninę (1) zagęszcza
się przez igłowanie po obu stronach na zadaną głębokość,
pozostawiając nie zagęszczony obszar środkowy. Ujwaniono
również sposób wytwarzania włókniny.

(54) Sposób nadawania włóknom chemicznym
właściwości antybakteryjnych
(57) Sposób nadawania włóknom chemicznym właściwości
antybakteryjnych polega na tym, że włókna poddaje się wpierw
spęcznieniu rozpuszczalnikiem organicznym, korzystnie benze
nem lub toluenem, w temperaturze 20-50°C w czasie od kilku do
kilkudziesięciu minut, a po usunięciu nadmiaru rozpuszczalnika
i następnie odparowaniu rozpuszczalnika z włókien, włókna
napawa się kąpielą modyfikującą zawierającą biocyd szeregu
furanowego stosowany w ilości 0,5-1,5% wagowych, kwaśny
katalizator, korzystnie w postaci roztworu wodnego kwasu octo
wego, aktywator reakcji napawania w postaci związku aromaty
cznego, korzystnie difenylu i/lub dyspergator, korzystnie w
postaci mieszaniny soli skondensowanych wielordzenio
wymi sulfokwasów aminoaromatycznych. Włókna chemicz
ne nie zawierające w cząsteczce grup funkcyjnych poddaje
się przed procesem spęcznienia hydrolizie, utlenieniu lub
szczepieniu odpowiednimi monomerami.

(1 zastrzeżenie)

(33 zastrzeżenia)
A1(21) 304970 (22)940907 6(51) D06M 14/08
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Bucheńska Jadwiga
(54) Sposób szczepienia monomerów winylowych
na włóknach chemicznych

A1(21) 306315 (22) 94 1214 6(51) D06M 13/00
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Bucheńska Jadwiga

(57) Sposób szczepienia monomerów winylowych na włók
nach chemicznych, w wodnej kąpieli szczepiajacej zawierającej
monomery winylowe, aktywatory procesu szczepienia oraz ini
cjatory procesu szczepienia w postaci nadtlenków i wodorotlen
ków wytworzonych na włóknach przed procesem szczepienia,
polega na tym, że nadtlenki i wodorotlenki wytwarza się na
włóknach, przed procesem szczepienia, w wyniku napawania
włókien roztworem nadtlenku organicznego w rozpuszczalniku
organicznym, korzystnie roztworem nadtlenku benzoilu w ben
zenie, w temperaturze 20-50°C, w czasie od kilku do kilkudzie
sięciu minut, następnie wyżęcia włókien z nadmiaru roztworu
nadtlenku i ogrzewania wyżętych włókien w temperaturze 80°C
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w czasie od kilku do kilkunastu minut Jako aktywatory procesu
szczepienia stosuje się korzystnie dyspergatory i/lub difenyl
bądź ich mieszaniny, zaś jako monomery winylowe stosuje się
korzystnie nienasycone kwasy karboksylowe, na przykład kwas
akrylowy lub metakryiowy.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 306638 (22)9412 30 6(51) D06M 16/00
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Bucheńska Jadwiga
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(54) Sposób nadawania włóknom chemicznym
właściwości antybakteryjnych
(57) Sposób nadawania włóknom chemicznym właściwości
antybakteryjnych polega na tym, że do makrocząsteczek włókien, przed napawaniem ich roztworem natybiotyku lub antybio
tyków, wprowadza się grupy kwasowe karboksylowe na drodze
szczepienia, hydrolizy lub utlenienia, po czym włókna napawa
się wodnym roztworem antybiotyku lub mieszaniny antybioty
ków o charakterze zasadowym, o stężeniu od kilku do kilkudzie
sięciu procent, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, w
czasie od kilku do kilkudziesięciu minut, po czym włókna płucze
się suszy i ewentualnie sterylizuje.

(1 zastrzeżenie)

DZIAL E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 308514 (22)95 05 04 6(51) E01B 33/00
(31) 94
978
(32) 94 0510
(33) AT
(71) FRANZ PLASSER
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Brunninger Manfred
(54) Urządzenie do transportu przęseł torowych
(57) Wynalazek dotyczy przejezdnego urządzenia (1) do
pobierania, układania i transportu przęseł torowych składają
cych się z szyn i podkładów.

W skład urządzenia wchodzi zespól podnoszący (3) z
ramą nośną (13) i podnoszonymi w górę podnośnikami (19) oraz
wagon transportowy (2), mający możność przemieszczania się
niezależnie od urządzenia podnoszącego, a służący do ułoże
nia na nim przęsła torowego razem z urządzeniem podnoszą
cym (3).
Rama nośna (13) może być opierana na podłożu toru
za pomocą par stojaków nośnych (15) oddalonych od siebie w
kierunku wzdłużnym toru i może być przez te stojaki podnoszo
na za pomocą napędu (18).
Wagon transportowy (2) jest wyposażony na końcach w
szynowe wózki (8) i w podnoszone w górę bezszynowe wózki
jezdne (9). Wagon transportowy (2) posiada połączenie przegu
bowe (10), znajdujące się pomiędzy wózkami jezdnymi (8),
położonymi na końcach wagonu, jak również ma połączenie
przegubowe (14), znajdujące się w ramie nośnej (13).
Wagon transportowy (2) jest podpierany w obrębie po
łączenia przegubowego (10) przez dodatkowy szynowy wózek
jezdny (11) i dodatkowy podnoszony do góry bezszynowy wó
zek jezdny (12), jak również rama nośna (13) urządzenia pod
noszącego (3) jest wyposażona w obrębie połączenia przegu
bowego (14) w dodatkową parę stojaków nośnych (16).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 310006

(22)941122

6(51) E01C19/52
B66C1/44
(31)93 4340256
(32)931126
(33) DE
(86) 9411 22 PCT/EP94/03864
(87)95 06 01 W095/14821 PCT Gazette nr 23/95
(71) OPTIMAS MASCHINENFABRIK
H.KLEINEMAS GmbH, Saterland, DE
(72) Kleinemas Harald
(54) Sposób i układarka do układania kamienia
brukowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób układania kamieni
brukowych za pomocą układarki (1) obejmującej chwytak (4), w
którym kamienie brukowe transportuje się i układa w określo
nym miejscu.
Wynalazek również obejmuje układarkę (1). Sposób i
urządzenie ułatwia procesy operacyjne, wprowadza przyspie
szenie procesów i redukuje zakłócenia przez wprowadzenie
sensora (13) do sterowania siły uchwytu, gdy chwytak (4) jest w
określonej pozycji.

(17 zastrzeżeń)
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A1(21) 303420 (22) 94 05 10 6(51) E01D 21/00
(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Biuro
Techniczne MOSTOCONSULT Spółka z
o.o., Gliwice
(72) Ostrowski Piotr, Kurowicz Marek, Głomb
Józef, Weseli Jerzy, Kulawik Andrzej
(54) Sposób i urządzenie ślizgowe do
przemieszczania dużych mas, zwłaszcza
ustroju nośnego mostu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przemieszczania du
żych mas względem podpór w dwu cyklach - nasuwania wzdłuż
nego i przesuwania poprzecznego.
Korpus łożyska (1) ma na powierzchni górnej i dolnej
wgłębienia o jednakowych wymiarach, a cokół elementu ślizgo
wego (2) jest zamiennie umieszczany we wgłębieniu górnym
podczas nasuwania wzdłużnego lubwe wgłębieniu dolnym przy
przesuwaniu poprzecznym - w tym przypadku we wgłębieniu
znajduje się dodatkowo przekładka elastyczna (3). Łożysko
ślizgowe dystansuje podporę (4) i przęsło mostu (5). Wynalazek
może być stosowany szczególnie do przemieszczania ustroju
nośnego podczas budowy mostu.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 310041 (22) 94 01 08 6(51) E02B 15/04
(31)93 4301791
(32)93 0123
(33) DE
93 4325806
3107 93
DE
(86) 94 0108 PCT/DE94/00008
(87) 94 08 04 W094/17249 PCT Gazette nr 18/94
(75) Schiwek Helmut, Duisburg, DE
(54) Bariera olejowa
(57) Bariera olejowa, która utrzymuje się na wodzie dla za
pobiegania rozprzestrzenianiu się, a zarazem dla pochłaniania
oleju lub podobnych substancji, składająca się z nieorganicz
nych włókien powleczonych hydrofobizującym spoiwem i ufor
mowanych w postać długiego, grubego pasma włókien chara
kteryzuje się tym, że pasmo włókien ma postać bariery (2) i
patrząc w kierunku długości i wysokości, ma co najmniej dwa
obszary (9, 10), z których jeden obszar (9) jest wypełniony
hydrofobizowanymi matami (11) z włókien, a drugi obszar (10)
matami nieobrobionymi lub powleczonymi spoiwem hydrofilowym czyli matami (12) z włókien pochłaniającymi wodę. Korzy
stnie włókna szklane (28) mat (11 ) są powleczone spoiwem (29),
składającym się z żywicy epoksydowej i/lub m ety łonowej lub
poliestrowej, utwardzacza, polisiloksanu metylu lub żywicy
metyl08ilikonowej i środka pyłochłonnego (spoiwo hydrofo
bowe), a włókna szklane (30) mat (12) spoiwem (31) składają
cym się z żywicy epoksydowej i/lub metylonowej lub poliestro
wej, utwardzacza i środka pyłochłonnego (spoiwo hydrofilowe).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309959 (22) 94 0118
6(51) E01H 5/06
(31)93 9300688
(32)93 0120
(33) DE
(86) 940118 PCT/EP94/00112
(87) 94 08 04 W094/17247 PCT Gazette nr 18/94
(71) SCHMIDT HOLDING EUROPE GMBH,
St. Blastien, DE
(72) Wasmer Manfred, Vogt Bernhard
(54) Pług odśnieżny
(57) W pługu odśnieżnym z co najmniej dwoma, umieszczo
nymi obok siebie lemieszami (2a), istnieje między dwoma są
siednimi lemieszami szczelina nieznacznej szerokości. Co naj
mniej w obszarze, co najmniej jednej szczeliny w kierunku
ruchu, za lemieszami (2a) jost przewidziany element zasłaniają
cy (16), który co najmniej w pewnym obszarze zachowuje od
stęp względem tylnej strony lemieszy.
(7 zastrzeżeń)

A1(21) 310046 (22)94 0126 6(51) E02B 15AM
(31)93 4302048
(32)93 0126
(33) DE
93 4336963
021193
DE
(86) 94 0126 PCT/DE94/00066
(87) 94 08 04 WO94/17250 PCT Gazette nr 18/94
(75) Steiner Walter Georg, Frankfurt, DE
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A1(21) 308395

(54) Stacja odsysania oleju
(57) Przedstawiona jest stacja odsysania pływających cie
czy, takich jak olej, benzyna i tym podobne, zwłaszcza z powierz
chni zanieczyszczonej nimi wody, z cylindrycznym iub rynnowym,
zanurzonym pod powierzchnią wody zbiornikiem (2), unoszonym
przez przymocowany co najmniej częściowo do jego górnej części
pływak (8), zwłaszcza pierścieniowy, przy czym pod pływakiem
(8) znajdują sie otwory wejściowe (3) dla pochłanianej cieczy, a
zebrana w zbiorniku (2) ciecz jest transportowana do stacji
uzdatniania przez co najmniej jedną pompę.

(13 zastrzeżeń)
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(22)95 04 27

6(51) E03C1/02
E03B7/04
(31)94 1400
(32)94 05 03 (33) CH
(71) Geberit Technik AG, Jona, CH
(72) Dolder René, Egli Anton
(54) Urządzenie do montowania rur
instalacyjnych

(57) Urządzenie do montowania przewodów instalacyjnych
składa się z co najmniej dwóch stelaży (1, 2), z których jeden
umieszczony jest w pomieszczeniu (A), ponad znajdującym się
w podłodze przebiciem (7), a drugi w pomieszczeniu leżącym
poniżej, w pewnej odległości od przebicia (7), w położeniu
odpowiadającym położeniu stelaża (1). Oba stelaże (1, 2) są
połączone z tak samo rozmieszczonymi, prowadzonymi piono
wo elementami (3a, 3b) przewodu (3) domowej instalacji sani
tarnej. Zabetonowanie przebicia (7) jest możliwe dzięki płycie
montażowej (9) zamontowanej elementami mocujących (20) od
spodu przebicia (7). Płyta montażowa (9) jest zaopatrzona w
otwory odpowiadające otworom w prowadnicy stelaża (1,2).

(S zastrzeżeń)

A1(21) 303385 (22)94 05 09
6(51) E02D 3/00
(75) Rzeźniczak Jerzy, Poznań
(54) Materac do wzmacniania podłoża dla
posadowienia obiektów budowlanych
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest materac do wzmacniania
podłoża dla posadowienia obiektów budowlanych, mający za
stosowanie w budownictwie drogowym, wielogabarytowym, w
strefach o bardzo zróżnicowanej strukturze gruntu. Materac
stanowią pozbawione jednego boku opony (1), które osadzone
są stykowo na kratownicy z prętów (3) korzystnie metalowych,
o usytuowanych korzystnie w strefie osi opon (1) trwałych wę
złach, natomiast opony (1) w punktach styku połączone są ze
soba i z prętami (3) kratownicy elastyczną taśmą (6), przy czym
całość posadowiona jest na warstwie nasypu (7) korzystnie z
pospółki.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 303372 (22)940510
6(51) E03D 1/30
(71) Bartosiewicz Helena, Piaseczno; Skup
Janusz, Piaseczno
(72) Rylski Andrzej
(54) Zawór spustowy
(57) Wynalazek dotyczy zaworu spustowego dolnego zbior
nika spłukującego do muszli ustępowej z rurką przelewową i
pływakiem umiejscowionym w komorze pływaka niezależnej od
rurki przelewowej, który zgodnie z wynalazkiem ma otwarty i
zanurzony w wodzie napełnionego zbiornika spłukującego, trójczłonowy korpus (1), którego dolną część stanowi gniazdo
otworu spustowego, część centralną-prowadnica rurki przele
wowej (3), mająca w górnej strefie komorę (4) pływaka (5),
zamkniętą od dołu z odpływowym otworem, zaś część górną -
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głowica (6) oraz dwa układy dźwigni (19,21 i 20,21) z popychaczami (22, 23 i 24, 25), zamocowanych w głowicy (6) korpusu
(1), do otwierania otworu spustowego uruchamiane - niezależ
nie od siebie, jednym z dwóch przycisków (26, 27), z których
każdy unosi rurkę przelewową (3) i pływak (5) oraz dodtakowo
przesuwa klapkę sterującą (16) do odsłaniania otworu z komory
(4) pływaka (5), przy czym jeden z nich odsłania ten otwór, a
drugi • zasłania.
Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest całkowite lub
częściowe opróżnianie zbiornika spłukującego - odpowiednio
przez naciśnięcie jednego lub drugiego przycisku (26,27), co
pozwala na racjonalizację i - generalnie - zmniejszenie zużycia
wody oraz ograniczenie ilości ścieków.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 308683 (22) 95 05 17 6(51) E05F 3/02
(75) Sochacki Adam, Ostroróg
(54) Mechanizm wspomagający przegubu
unoszonych odchylných drzwi zwłaszcza
drzwi garażowych
(57) Mechanizm wspomagający przegubu unoszonych odchyl
ných drzwi, zwłaszcza drzwi garażowych zawieszonych przegubo
wo swą górną krawędzią na górnej poziomej krawędzi ościeżnicy
zawierający pneumatyczny łącznik sprężysty, którego końce są
związane z ościeżnicą i płytą drzwi w punktach odległych od osi
obrotu płyty drzwi o wartości dobrane doświadczalnie, chara
kteryzuje się tym, że łącznik sprężysty stanowią związane ze
sobą szeregowo co najmniej dwie sprężyny gazowe (2,3).
Sprężyny gazowe (2, 3) umieszczone są w obudowie
teleskopowej (1), którą stanowią dwie nasuwające się na siebie
rury.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 308810 (22) 95 05 25
6(51) E04B 5/17
(75) Lech Tadeusz, Bielsko-Biała
(54) Sposób budowy stropu żelbetowego i
urządzenie do tego sposobu
(57) Wynalazek ułatwia budowę stropu żelbetowego z elimi
nacją stemplowania i deskowania przy użyciu pustaków, jak
również eliminacją tynkowania całego sufitu.
W stropie o rozpiętości do kilku metrów w pierwszym
etapie jego budowy w urządzeniu ustawionym na ścianach
nośnych (8) po ułożeniu zbrojenia betonuje się jednocześnie
wszystkie żebra nośne teowe (10) z łączącą je płytą dolną (15)
stanowiącą sufit oraz wieńce (12) na ścianach bocznych (16). W
drugim etapie po założeniu szalunków poprzecznych (17) i
zbrojenia Detonuje się wieńce (13) na ścianach nośnych (8) oraz
żebra rozdzielcze przy rozpiętości stropu powyżej 4 metrów. W
końcowym etapie budowy układa się okładzinę górną stropu, w
której podłoże podposadzkowe ma wytrzymałość przystosowa
ną do obciążeń skupionych. Urządzenie ma dwa jarzma zamy
kające, których części dolne i górne skręcone są wkrętami, a ich
wgłębienia obejmują zespoły nośno-kształtujące złożone z ele
mentów korytkowych oraz par belek nośnych, pomiędzy którmi
są wieszaki śrubowe z rozporkami bocznymi i dolnymi częścia
mi gwintowanymi mocującymi blachy szalunkowe poprzez do
lne stożkowe elementy dystansowe. Urządzenie ma również
szalunki poprzeczne (17) z ramionami klinującymi dla betono
wania w drugim etapie wieńców (13) i żeber rozdzielczych oraz
stożkowe rdzenie między elementami korytkowymi dla utworze
nia otworów pod zbrojenie żeber rozdzielczych.
(3 zastrzeżenia)

A1(21) 308423 (22)95 04 28
6(51) E06B 3/68
(31) 94 9407296
(32)94 05 02
(33) DE
(71) Cera Handelsgesellschaft mbH, Ebenhofen,
DE
(72) Loh Walter
(54) Łącznik prosty z tworzywa sztucznego do
łączenia wydrążonych odstępników i
ramiaków w oknach wielowarstwowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik prosty do łączenia
wydrążonych odstępników i ramiaków w oknach wielowarstwo
wych, posiadający prosty podłużny rdzeń, którego jeden koniec
(4) jest wtykany w jeden odstępnik (A), a drugi koniec (5) jest
wtykany w drugi odstępnik (B) i którego górna powierzchnia
posiada zderzak (8), który przy wtykaniu łącznika w łączone ze
sobą odstępniki (A) i (B) opiera się o krawędzie czołowe (C)
względnie (D) tych odstępników. Po obydwóch stronach zde-
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rzaka (8), usytuowanego w środku długości rdzenia i poprzecz
nie względem jego osi podłużnej, znajduje się odsądzenie
unieruchamiające, w postaci klina unieruchamiającego (6, 7),
leżącego płasko na górnej zewnętrznej powierzchni (20) po
ziomej górnej stopy (2) i rozszerzającego się w kierunku
zderzaka (8), przy czym największe wzniesienie klina stanowi
jego krawędź (21), położona równolegle do wspomnianego
zderzaka (8), w pewnej odległości od niego.

(10 zastrzeżeń)
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(54) Układ sterowania określonym ruchem do
przodu urządzenia do urabiania,
stosowanego w górnictwie węglowym
(57) Zaproponowany jest układ sterowania określonym ru
chem do przodu urządzenia do urabiania węgla, stosowanego
w podziemnym górnictwie węglowym, polegający na sterowa
niu przesunięcia elementu wykonawczego tego systemu, zawie
rający przenośnik urobku, urabiarkę i pewną liczbę urządzeń
tłokowych, wymuszających ruch do przodu. Urządzenia te są za
pośrednictwem przewodu doprowadzającego (4), wyposażone
go w zawór doprowadzający (5), połączone ze źródłem płynu
hydraulicznego i mają przewód odprowadzający tego płynu,
wyposażony w zawór odprowadzający (8). W przewodzie do
prowadzającym płyn hydrauliczny i/lub w przewodzie odprowa
dzającym płyn hydrauliczny znajduje się turbinka pomiarowa (9)
do pomiaru natężenia przepływu. Turbinka jest połączona z
modułem (10) przewidzianym do zbierania danych o wielkości
natężenia przepływu. Zawór doprowadzający (5) płyn hydrauli
czny i/lub zawór odprowadzający (8) płyn hydrauliczny jest/są
sterowane według danych, uzyskanych z pomiaru natężenia
przepływu, przez odpowiedni procesor.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303347 (22)94 05 05
6(51) E21D 9/00
(71) FOSROC POLAND Sp. z o.o., Bytom
(72) Biliński Alfred, Opała Albert, Pucnacewicz
Zbigniew, Kraus Andrzej, Kostyk Tadeusz,
Nierobisz Andrzej, Napieracz Tadeusz,
Dulas Edward, Wysocki Sławomir
(54) Sposób zabezpieczania korytarzowych
wyrobisk przyścianowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpiecza
nia korytarzowych wyrobisk przyścianowych utrzymywa
nych wzdłuż zrobów.
Sposób polega na tym, że wzdłuż obudowy wyrobiska
od strony zrobów (z) w stropie zawiesza się pojemniki (3)
wykonane z tkaniny nieprzepuszczalnej, korzystnie z płótna
wentylacyjnego. Następnie pojemniki (3) napełnia się masą
półpłynną o krótkim czasie tężenia i powiększającą przy tym
swoją objętość. Pojemnikami takimi można wypełniać wyrwy
wokół wyrobiska lub zastępować tradycyjną wykładkę obudowy
wyrobisk korytarzowych.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 308338

(22) 95 04 25

6(51) E21C 35/24
E21C 27/34
E21C 25/56
(31) 94 4416643
(32) 94 0511
(33) DE
(71) Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH
u.Co.KG, Bochum, DE
(72) Heintzmann Peter, Guse Kuno, Hölling
Bernd
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A1(21) 309944 (22) 94 0112 6(51) E21D 21/00
(31) 93 930414
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(32)93 0129

(33) FI

(86) 94 01 12 PCT/FI94/00014
(87) 940804 W094/17283 PCT Gazette nr 18/94
(71) Tamrock Oy, Tampere, FI
(72) Launiemi Markku
(54) Środek kotwiący w wywierconym otworze
śrubę fundamentową wykonaną z pręta
zbrojeniowego
(57) Środek kotwiący służy do kotwienia śruby fundamento
wej w wywierconym otworze. Środek kotwiący składa sie z
części korpusowej (1), przeznaczonej do umieszczenia wokół
pręta zbrojeniowego (6) do betonu ze szczeliną wzdłużną po
jednej stronie. Część korpusowa (1) zaopatrzona jest poza tym
wewnątrz w języczki ustalające (4, 5) i na zewnątrz w języczki
zaczepowe (2, 3) służące do zaczepiania o wewnętrzną powie
rzchnię otworu, śruba fundamentowa (6) wprowadzana jest
przez szczelinę do wnętrza części korpusowej (1), tak że języ
czki ustalające (4, 5) znajdują się między występami zaczepowymi pręta zbrojeniowego (6) i unieruchamiają środek kotwiący
w kierunku wzdłużnym pręta zbrojeniowego (6).

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 303351

(22)9405 05

6(51) E21F1/04
GO5D7/06
(75) Mężyk Klaudiusz, Jastrzębie Zdrój; Grzonka
Zbigniew, Wodzisław ŚL; Kozak Michał,
Jastrzębie Zdrój
(54) Układ sterowania przegrodą lutniową
zwłaszcza wylotu lutniociągu tłoczącego z
lutniami wirowymi

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania przegro
dą lutniową (4), zwłaszcza wylotu lutniociągu tłoczącego (1) z
lutniami wirowymi nawiewnymi (2) w drążonym wyrobisku kory
tarzowym.
Przegroda lutniowa (4) ma zewnętrzny obciążnik (5) za
mocowany nad jej osią obrotową prowadzoną poziomo przez
korpus lutni końcowej (3), a zakończonej na zewnątrz prowadni
kiem (6) sterowanym obrotowo-przesuwnie lub obrotowo przez
dźwignię (7) przyłączoną obrotowo do korpusu lutni końcowej (3).
Przy sterowaniu obrotowo -przesuwnym prowadnik (6)
ma ramię (6a) wsparte poprzez rolkę obrotową (6b) na ramieniu
(7b) dźwigni (7).
Przy sterowaniu obrotowym prowadnik (6) ma koło zę
bate zazębione pośrednio lub bezpośrednio z zębatką sterującą
dźwigni (7).
Nad dźwignią (7) jest przymocowany zwalniak elektromagnesowy (10) podłączony obrotowo poprzez zaczep obroto
wy (9) do dźwigni (7).
Zwalniak elektromagnesowy (10) jest sterowany po
przez kopalniany wyłącznik stycznikowy (11) z układu sterowni
czego wentylatora odpylacza (12).

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 303334 (22)94 05 06
6(51) F01C1/30
(75) Rutkowski Leszek, Solec Kujawski
(54) Spalinowy zespół napędowy
(57) Spalinowy zespół napędowy mający czterotaktowy
silnik bezzaworowy, charakteryzuje się tym, że komory spala-

nia oraz rozrząd tworzą dwa dyski (5) z przegrodami (4), poru
szające się ruchem wahadłowo -obrotowym w korpusie cylindry
cznym.
Układ kinematyczny tworzą dwie przekładnie zwykłe, w
których satelitach (7) znajdują się sworznie (8) umiejscowione
poza osią obrotu satelity.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 303363 (22) 94 05 09 6(51) F16F13/00
(75) Dudek Emil, Zabrze; Zatorska Barbara,
Zabrze
(54) Wibroizolator
(57) Wibroizolator służy do tłumienia drgań mechanicznych
pochodzących od urządzeń i przekazywanych na podłoże. Pod
stawa (1) wibroizolatora ma stożkowo-wypukłe wytłoczenie (7)
z centrującym otworem (8), w którym osadzony jest dolny cen
trujący występ (9), umieszczonego na tym wytłoczeniu (7) wlbroizolacyjnego elementu (2). Wibroizolacyjny element (2), ma
górny centrujący występ (10), wchodzący w gniazdo (11) obu
dowy (3), której stożkowa ścianka stanowi prowadnicę (12)
ustateczniającego pierścienia (13). Zaokrąglona powierzchnia
przejścia stożkowej ścianki obudowy (3) w dno, stanowi oparcie
dla oporowej krawędzi (14) wibroizolacyjnego elementu (2).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 309912 (22) 94 0114
6(51) F16C 3/10
(31)93
42
(32)93 0115 (33) DK
(86) 94 0114 PCT/DK94/00026
(87) 94 07 21 W094/16232 PCT Gazette nr 17/94
(71) MAN B & W DIESEL A/S, Kopenhaga, DK
(72) Wahid Ijaz
(54) Wał korbowy do dwusuwowego silnika
spalinowego i sposób jego stosowania
(57) Wał korbowy do dwusuwowego silnika spalinowego,
ma wykorbienia (11) złożone z czopu korbowego i dwóch wy
korbionych ramion (12) z których każde ma otwór przeznaczony
do umieszczenia końcowego odcinka (18) głównego czopa
nośnego (16). Wgłębione podcięcie (15) pomiędzy otworem z
czopem korbowym zapewnia że spiętrzenie naprężeń w ramie
niu nie będzie nadmierne. Dwa końcowe odcinki (18) głównego
czopa nośnego mają mniejszą średnicę niż sąsiedni odcinek
(17) czopa i są w stosunku do niego usytuowane mimośrodowo.
Czopy wału korbowego mogą mieć bardzo dużą średnicę bez
kłopotliwego osłabiania ramion otworami (14). Dzięki tym sa
mym częściom składowym staje się możliwe, aby zmieniać
długość suwu silnika przez czterokrotne powiększenie odległo
ści (e) pomiędzy środkowymi osiami końcowego odcinka (18)
a odcinkiem czopa (17) czopa nośnego.
(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303393 (22)94 0511 6(51) F16F15/04
(75) Dudek Emil, Zabrze; Zatorska Barbara,
Zabrze
(54) Wibroizolator
(57) Wibroizolator służy do bezfundamentowego posado
wienia maszyn i urządzeń z możliwością regulacji ich poziomu.
Zestawiony jest z obudowy, sprężystej tarczy przywuikanizowanej do metalowego krążka oraz podporowej tulei i regulacyjnej
śruby.
Sprężysta tarcza (2), ma prowadzący pierścień (8) z
oporowym występem (9) wystającym ponad górną powierzch
nię metalowego krążka (3) i osadzona jest przesuwnie w stano
wiącym jej prowadnicę cylindrze (6) obudowy (1). Podporowa
tuleja (4) ma oporowy kołnierz (10) i zaczepowy kołnierz (11)
oraz stopę (12) i osadzona jest w centrującym gnieździe (7)
obudowy (1) poprzez wywinięcie zaczepowego kołnierza (11)
ponad poziom powierzchni stopy (11).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 303349 (22)9405 05 6(51) F16H 33/20
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Koziarski Czesław
(54) Urządzenie do przekazywania energii w
ruchu obrotowym statku kosmicznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przekazy
wania energii w ruchu obrotowym statku kosmicznego, służące
do zmieniania jego prędkości obrotowej, która wywołuje na nim
sztuczną grawitację oraz do utrzymywania położenia statku
kosmicznego w przestrzeni, istota wynalazku polega na tym, że
urządzenie do przekazywania energii w ruchu obrotowym statku
kosmicznego, składające się z bąka osadzonego w obrotowej
ramie oraz korpusu i silnika elektrycznego z kołem zamacho
wym, wyposażone jest w małe stożkowe koło zębate i duże
stożkowe koła zębate oraz korbę i korbowód, przy czym na
trzpieniu (2), na którym osadzony jest bąk (1) w obrotowej ramie
(3), zamocowane jest małe stożkowe koło zębate (9), które
zazębia się z dużym stożkowym kołem zębatym (10) przymoco
wanym nieruchomo do korpusu (8), przy czym oś dużego stoż
kowego kołazębatego (10) leży w osi obrotu ramy (3) wyznaczonej
przez czopy (4), a ponadto na jednym czopie (4) zamocowana jest
korba (11), która połączona jest obrotowo z jednym końcem
korbowodu (13), którego drugi koniec połączony jest obrotowo
z kołem zamachowym (15) osadzonym na wale (16) silnika
elektrycznego (17).
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(71) METRIK MAXITROL GMBH &CO.KG,
Quedlingen, DE
(72) Schulze Klaus, Albrecht Gunter
(54) Zabezpieczeniowe urządzenie zamykające do
przewodów gazowych
(57) Celem wynalazku jest stworzenie zabezpieczeniowego
urządzenia zamykającego dla przewodu gazowych, w którym
ułoży8kowanie elementu zaworowego powinno być beztarciowe i bez dozoru i które powodowałoby tylko minimalne straty
ciśnienia. Następnie zabezpieczeniowe urządzenie zamykające
powinno mieć odpowiednią wytrzymałość bez uszczelniających
od zewnątrz złączy. Poza tym urządzenie powinno być łatwo
montowane i być dopasażane w istniejące przewody gazowe
lub armaturę bez ich zmiany.
Problem został rozwiązany dzięki temu, że w zabezpie
czeniowym urządzeniu zamykającym, z elementem zaworowym
(6), który jest wciskany w gniazdo zaworowe (1), przy czym
element zaworowy (6) jest umieszczony przesuwalnie w kierun
ku osiowym gniazda zaworowego (1), wbrew sile sprężyny
zamykającej (8) element zaworowy jest prowadzony tylko przez
sprężynę (8) i jest swobodnie ruchliwy bez dodatkowych miejsc
łożyskowania.

(20 zastrzeżeń)

(7 zastrzeżenie)

A1(21) 309914

6(51) F16L13/14
F16L 47/00
B21D 39/20
(31) 93 9300365
(32) 93 02 05
(33) SE
(86) 94 0127 PCT/SE94/00059
(87) 94 0818 W094/18486 PCT Gazette nr 19/94
(71) WIRSBO BRUKS AB,Virsbo,SE
(72) Lundequist Yngve, Sörberg Bengt, Wild
Mikael
(54) Sposób, przyrząd i łącznik rurowy do
wykonania złącza rurowego

A1(21) 309782 (22) 93 12 24 6(51) F16K17/30
(31) 93 4300432
(32)93 0109
(33) DE
93 4344575
2412 93
DE
93 9319910
2412 93
DE
(86) 931224 PCT/EP93/03686
(87)9407 21 W094/16255 PCT Gazette nr 17/94

(22)94 0127

(57) Sposób wykonania połączenia zakończenia (8) rury (1)
wykonanej ze sztucznego tworzywa, zachowującego pamięć
kształtu pierwotnego, z wyposażoną w kołnierz tuleją złączną (3)
łącznika (2), polega na tym, że rozszerza się zakończenie (8)
rury do uzyskania wymiaru średnicy wewnętrznej przekraczają
cego zewnętrzną średnicę kołnierza, po czym wkłada się wypo
sażoną w kołnierz tuleję złączną (3) do rozszerzonego zakoń
czenia (8) rury.
Do stosowania tego sposobu wykorzystuje się przyrząd
zawierający kilka ruchomych szczęk o łukowym kształcie w prze
kroju, mających zewnętrzne powierzchnie ograniczone przeciwle
głymi krawędziami i mających zagłębienia, na przykład rowki, w
rejonie krawędzi. W czasie rozszerzania rury, na wewnętrznej
powierzchni zakończenia (8) rury formują się skierowane do
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wewnątrz zgrubienia przerywające rejony styku wewnętrznej
powierzchni zakończenia rury z zewnętrznymi powierzchniami
w rejonie krawędzi rozchylonych szczęk. Tuleja złączna (3)
łącznika (2) ma w kierunku na zewnątrz względem kołnierza (6)
rurową część (5) o zewnętrznej średnicy co najmniej równej
wewnętrznej średnicy nie rozszerzonej rury (1) wykonanej ze
sztucznego tworzywa, a długość części (5) jest przynajmniej
równa wewnętrznej średnicy nie rozszerzonej rury wykonanej ze
sztucznego tworzywa.

(12 zastrzeżeń)
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Zastosowano podłużny, pionowy, cylindryczny drążek
sterujący z elementem zaślepiającym na dolnym końcu, przy
czym element zaślepiający jest wprowadzony poprzez otwór do
wnętrza rury, by uniemożliwić dalszy przepływ płynu poprzez
rurę. Do górnego końca obudowy elementu zaślepiającego
przymocowany jest podnośnik, w którym jest umieszczony tele
skopowo drążek sterujący, przy czym podnośnik ten jest przy
mocowany przechylnie do obudowy tak, że drążek (28) sterują
cy, posiadający element zaślepiający na swym dolnym końcu,
może być przechylany względem obudowy i przez to względem
rury, aby właściwie ustawić element zaślepiający w rurze. Pod
nośnik (26) służy do osiowego przestawiania drążka sterujące
go do dołu lub do góry, tak że element zaślepiający może być
instalowany w rurze lub wyciągany z niej, a podnośnik zapewnia
siłę potrzebną do rozszerzania miski uszczelniającej na głowicy
zaślepiającej, by uszczelnić wnętrze rury. Zastosowano zacisk
drążka sterującego i zamek, które służą do blokowania głowicy
elementu zaślepiającego w położeniu zaślepienia.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 305398 (22) 94 10 11 6(51) F16L 41/02
(31)94 238430

(32)94 05 05

(33) US

(71) TDW DELAWARE INC., Wilmington, US
(72) Freeman Eric N., Blevins David N., Rails
Gene R., Andrew Bill D., Wilson Buddy A.,
Osburn Coy D.
(54) Urządzenie do zaślepiania wnętrza rury
(57) Urządzenie przeznaczone jest do zaślepiania wnętrza
rury, w której wykonany jest otwór, zawierające pionową obudo
wę rurową elementu zaślepiającego mocowaną na swym do
lnym końcu tak, by uzyskać połączenie z wnętrzem rury poprzez
ten otwór.

A1(21) 309918 (22) 93 12 13
6(51) F22G 1/00
(31) 93 5795
(32) 93 01 19
(33) US
(86) 93 12 13 PCT/US93/12123
(87) 9408 04 WO94/17330 PCT Gazette nr 18/94
(71) KEYSTONE INTERNATIONAL
HOLDINGS CORP., Houston, US
(72) Feiss Roy L.
(54) Ulepszony schładzacz pary
(57) Opisano schładzacz (10), który wykorzystuje dyszę
przyspieszającą (34) wewnątrz przewodu pary (18) do zwię
kszania prędkości pary przepływającej przez niego, z utworze
niem obszaru niskiego ciśnienia pary. Dysza (50), posiadająca
zamknięty eliptyczny otwór wylotowy, rozpyla małe kropelki
wody chłodzącej w semieliptycznym, pustym wewnątrz rozkła
dzie stożkowym bezpośrednio w obszar przepływu pary pod
niskim ciśnieniem. Parowanie wody chłodzącej w parze wodnej
jest zoptymalizowane, aby umożliwć skuteczną kontrolę tempe
ratury pary. Zanieczyszczanie i zatykanie dyszy jest zmniejszo
ne, ponieważ rozmiar kropelek wytworzonych przez dyszę roz
pylającą jest niewielki w porównaniu z otworem tej dyszy.

(14 zastrzeżeń)
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6(51) F23D 3/08
D04H13/00

(75) Smyk Marek, Krosno
(54) Knot i sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja knota prze
znaczonego szczególnie do »pałania paliwa płynnego w lam
pach, zniczach, lampionach i sposób jego wytwarzania.
Knot charakteryzuje się tym, że posiada pasmo (2)
równoległych włókien szklanych, złożone z 200 do 100000 włó
kien elementarnych o średnicy włókna elementarnego 5-15 mi
krometrów, utrzymywane w ścisłym upakowaniu przez osłonę
(1) zewnnętrzną. Osłonę (1) zewnętrzną stanowi rurka albo
opłotka z włókien naturalnych, sztucznych lub szklanych albo
tworzywo sztuczne albo środek sklejający.
Sposób wytwarzania knota polega na tym, że uformo
wane z łódek nici o 200, 400, 600, 800, 1600, 3200 włóknach
elementarnych i średnicy 5-15 mikrometrów, sklejone preparacją, po wysuszeniu łączy się w pasmo (2) o wymaganej ilości
włókien elementarnych od 200 do 100000, a następnie pasmo
(2) poddaje się teksturowaniu, po czym pasmo (2) otacza się
osłoną (1) utrzymującą włókna elementarne w najściślejszym
upakowaniu.
Tworząc osłonę (1) albo wciąga się pasmo (2) do rurek
o różnorodnym kształcie i tnie na wymaganą długość albo
oplata włóknem naturalnym i/lub sztucznym, w tym szklanym o
teksie 20 do 80 tex albo skleja się zewnętrzne włókna pasma (2)
nakładając na powierzchnię pasma (2) środek sklejający lub
usztywniający lub ich roztwory i suszy albo tworzy się na paśmie
(2) powłokę z tworzywa sztucznego albo kilka pasm (2) plecie
się w knot bez końca, po czym knot się nawija na młotek ek i/lub
tnie na odcinki.
Wynalazek może być stosowany przy wytwarzaniu kno
tów do różnego rodzaju zniczy, lamp czy lampionów.

A1(21) 303364 (22)94 05 09
6(51) F23K 3/22
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Mańkowski Stanisław, Dzierzgowski
Mieczysław, Wiszniewski Andrzej
(54) Warstwownica
(57) Warstwownica, przeznaczona do stosowania w kotłach
z mechanicznymi rusztami taśmowymi, posiada metalową obu
dowę (1) wypełnioną betonem żaroodpornym (2). W dolnej
części obudowy (1) znajduje się szereg dysz wylotowych (6)
usytuowanych pod kątem ostrym do płaszczyny rusztu, połą
czonych kanałem (5) z co najmniej jednym króćcem dopływo
wym (4) usytuowanym w górnej części obudowy (1).

(3 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 308845 (22)95 05 29 6(51) F23J13/00
(75) Wasilczuk Zbigniew, Radom; Kowalska
Iwona, Radom; Kicior Anna, Radom;
Kukawska Marzena, Mińsk Mazowiecki
(54) Komin regeneracji powietrza
(57) Komin regeneracji powietrza o względnie lekkiej kon
strukcji stalowej i wysokości min. 35 m, posiada ulokowaną u
góry turbinę (1) powietrzną i agregat prądotwórczy, który zasila
ozonřzatory i lampy kwarcowe czyli urządzenia (2) powodujące
wytwarzanie ozonu, niszczenie bakterii oraz neutralizację pyłów
radioaktywnych i odpadów gazowych.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303348 (22) 94 05 05
6(51) F23N1/00
(71) Przedsiębiorstwo Państwowe
ELEKTROWNIA ŁAZISKA, Łaziska
Górne; Zakłady Pomiarowo-Badawcze
Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.,
Gliwice
(72) Ścierski Klemens, Tymowski Henryk, Ćwioro
Andrzej, Więcek Piotr, Bujny Marek,
Sztuflik Marek, Tchórz Janusz, Baron
Eugeniusz, Bulanda Henryk, Komarzyniec
Marek, Kozina Tadeusz, Krawet Antoni,
Lupa Andrzej, Pietraszek Antoni, Skrobacki
Edmund
(54) Sposób i układ korekcji paliwa
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i układu korekcji paliwa w
zależności od jego opałowej wartości w energetycznym bloku.
Sposób polega na tworzeniu sygnału k korekcji ilości
paliwa dostarczanego do kotła jako sumy k=k 0 +a /B-N/, gdzie
ko jest wartością stałą, B sygnałem sumarycznej ilości paliwa, N
sygnałem mocy generowanej przez energetyczny blok, a jest
współczynnikiem proporcjonalności. Tak utworzony sygnał k
podaje się na jedno z wejść mnożącego członu wtórze regulacji
ilości paliwa układu automatycznej regulacji ciśnienia
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Układ zawiera proporcjonalny regulator (RP), którego
wejście (wi) jest połączone z sumatorem (SW) sygnałów ilości
węgla dostarczanego do kotła (K), drugie wejście (W2) z czujni
kiem (MG) generowanej mocy, a wyjście (ui) sygnału k jest
połączone z wejściem (W3) mnożącego bloku (MB) w torze
regulacji ilości paliwa (TRP). Miedzy regulatorem (RP) i blokiem
(MB) układ ma inercyjny element (TE).

Nr 23 (571) Í995

zaciskowe (2), w odpowiednim położeniu pomiędzy członami
grzejnika (1). Elementy zaciskowe (2) są zaopatrzone w boki (4)
częściowo obejmujące człony grzejnika (1).

(9 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310001 (22) 94 01 24
6(51) F24H 9/12
(31)93
124
(32)93 0126
(33) AT
(86) 940124 PCT/AT94/00005
(87) 94 08 04 W094/17339 PCT Gazette nr 18/94
(71) HERZ ARMATUREN
AKTIENGESELLSCHAFT, Wiedeń, AT
(72) Toth Hans-Peter
(54) Zawór grzejnika
(57) Zawór grzejnika (1) ma korpus (8) mocowany do króćca
przyłączeniowego (6), w którym to korpusie znajduje się gniaz
do zaworu (15), z którym współdziałała element zamykający (14)
uruchamiany termostatycznie. Do gniazda zaworu (15) dopro
wadzany jest czynnik grzewczy poprzez rurowe przedłużenie
(18) korpusu (8), współosiowe z osią korpusu (8), lub armatury
przyłączeniowej (2).

A1(21) 303331 (22)94 05 06
6(51) F23N 3/06
(75) Delekta Bronisław, Kozienice
(54) Sposób regulacji współczynnika nadmiaru
powietrza w palniku
(57) Sposób regulacji współczynnika nadmiaru powietrza w
palniku polega na indywidualnym - w zależności od potrzeb sterowaniu otwarciem klap przypalnikowych przy pomocy si
łownika dobudowanego do każdej klapy lub sterowaniu ręcz
nym, natomiast ilość powietrza dopływającego do danego rzę
du palników regulowana może być też dodatkowo - oprócz klap
przypalnikowych - klapami zabudowanymi w kanałach dopro
wadzających powietrze do skrzyń.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309983 (22) 94 0211 6(51) F24D 19/02
(31) 93 9302065
(32) 93 02 13 (33) DE
(86)94 0211 PCT/DE94/00141
(87) 94 0818 WO94/18505 PCT Gazette nr 19/94
(71) KERMI GMBH, Plattling, DE
(72) Blab Reinhard
(54) Uchwyt grzejnika członowego
(57) Uchwyt do grzejników członowych składa się z kilku
połączonych z grzejnikiem elementów mocujących, przezna
czonych do mocowania grzejnika do elementów nośnych zamo
cowanych w ścianie lub w podłodze. Części elementu mocują
cego mocowane są przez producenta grzejników, jako elementy
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Czynnik grzewczy, po przepłynięciu przez gniazdo za
woru (15), wpływa do komory (23), a stamtąd przez przewód
powrotny (21) utworzony przez osiowe kanały (22) usytuowane
w materiale korpusu (8) wpływa w kierunku osiowym korpusu
(8) do pierścieniowej przestrzeni (25) pomiędzy króćcem przy
łączeniowym (6) i przedłużeniem (18). Gniazdo zaworu (15),
element zamykający (14) i komora (23) wykonane są jako koło
wo - symetryczne względem osi korpusu (8) i przy otwartym
zaworze tworzą dla czynnika grzewczego pierścieniową szcze
linę wylotową. Uzyskuje się w ten sposób konstrukcję korzystną
pod względem przepływu czynnika grzewczego, niewrażliwą na
zatykanie i o uniwersalnym zastosowaniu.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 308454 (22)95 05 04
6(51) F25J 3/04
(31) 94 4415747
(32) 94 05 04 (33) DE
(71) LINDE Aktiengesellschaft, Wiesbaden, DE
(72) Rohde Wilhelm, Rottmann Dietrich
(54) Sposób i urządzenie do
niskotemperaturowego rozdzielania
składników powietrza
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie
służące do niskotemperaturowego rozdzielania składników
powietrza.
Powietrze (1) jest sprężane, oczyszczane, oziębiane i
przynajmniej częściowo doprowadzane do ciśnieniowego sto
pnia (3) dwustopniowej kolumny rektyfikacyjnej (2).
Ze stopnia niskociśnieniowego (4), jako produkty, od
prowadzana jest frakcja tlenowa (11) i frakcja zawierająca azot
(10). Dolna część stopnia niskociśnieniowego (4) połączona jest
z górną częścią stopnia ciśnieniowego przez wymiennik ciepła.
Przy stacjonarnej pracy zasadniczo cała ilość spływają
cej w niskociśnieniowym stopniu (4) cieczy orosienia odprowa
dzana jest (11) z dolnej części stopnia niskociśnieniowego i
doprowadzana (12) do zbiornika buforowego (13).
Ciecz odbierana (16) ze zbiornika buforowego (13) ule
ga częściowemu odparowaniu w pośrednim wymienniku ciepła
(6), na skutek skraplającego się gazu (5) z górnej części stopnia
ciśnieniowego (3).
Powstające przy tym pary (17,18) doprowadzane są do
dolnej części stopnia niskociśnieniowego (4). Część pozostają
ca w stanie ciekłym przynajmniej częściowo zawracana jest (17,
12) do zbiornika buforowego (13).

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 309958 (22) 94 0118
6(51) F27B 1/16
(31)93 4301322
(32)93 0120
(33) DE
(86) 94 0118 PCT/EP94/00108
(87) 94 08 04 W094/17352 PCT Gazette nr 18/94
(71) Feustel Hans Ulrich, Leipzig, DE; Mallon
Joachim, Leipzig, DE; Schaff Michael,
Rückmarsdorf, DE
(72) Feustel Hans Ulrich, Mallon Joachim, Schaff
Michael, Wilms Edmund, Neumann
Gerhard, Köhler Karl-Heinz, Ruschitzka
Ludwig
(54) Sposób i urządzenie do topienia metali
żelaznych w opalanym koksem żeliwiaku
(57) Przedmiotem wynalazku jest charakteryzujący się ni
skimi kosztami i zmniejszający zanieczyszczenie środowiska
sposób oraz proste w działaniu urządzenie do wytopu metali
żelaznych, zwłaszcza złomu stalowego, w opalanym koksem
żeliwiaku w celu otrzymania żeliwa.
Gaz piecowy o temperaturze > 400°C jest częściowo
odciągany w strefie grzania wstępnego i ponownie kierowany
do strefy topienia i przegrzania wraz z tlenem w ilości >23%.
Sposób charakteryzuje się ponadto tym, że częściowo odciąga
ny gaz piecowy stanowi do 70% gazu piecowego, powstającego
w procesie topienia Gaz piecowy, a zwłaszcza zawarty w nim
CO, działa tutaj na zasadzie paliwa gazowego, spalanego przy
pomocy doprowadzanego tlenu. Powoduje to zwiększenie redukcyjności atmosfery piecowej, co z kolei poprawia efekty
metalurgiczne.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 303329 (22)9405 04 6(51) F27B 21/08
(75) Matysik Czesław, Ruda Śląska; Kowalewski
Maciej, Gliwice; Kuc Konrad, Gliwice;
Kućmierz Jerzy, Kraków; Bróg Remigiusz,
Kraków; Skupień Stanislaw, Kraków; Drożdż
Andrzej, Kraków; Zygmunt Stanisław,
Kraków
(54) Osłona palników zapłonowych do urządzenia
spiekalniczego
(57) Osłona palników zapłonowych do urządzenia spiekalni
czego, składająca się ze ścian czołowych i bocznych z wycię
ciami, które razem ze sklepieniem tworzą prostokątne otwory,
odznacza się tym, że w ścianach bocznych (1) ma po jednym
wycięciu, które tworzy ze sklepieniem (2) prostokątny otwór
palnikowy (3), dla zanurzenia w nim baterii palnikowej (4)
inżekcyjnej. Wycięcia w ścianach bocznych (1) są przesunięte
względem siebie tak, że jedno usytuowane jest w części wej
ściowej, a drugie w jego części wyjściowej w płaszczyźnie
równoległej do materiału spiekanego (5), poza tym posiada
ściany czołowe (6), z których każda jest krótsza od szerokości
osłony tak, że tworzy razem ze ścianą boczną (1) l materiałem
spiekanym (5) prostokątny otwór powietrzny (7) w pobliżu bate
rii palnikowej (4) inżekcyjnej.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 308792 (22)95 05 24
6(51) F41H 1/02
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Michalski Włodzimierz, Łuczyński Witold,
Witczak Elżbieta, Grabowska Grażyna
(54) Kamizelka szturmowa
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wa jest z taśm technicznych, z których jedne przymocowane są
do kieszeni z tkaniny.

(2 zastrzeżenia)

(57) Kamizelka szturmowa, mająca powłoki zewnętrzne i
wkład tkaninowy przeciwodtamkowy charakteryzuje się tym, że
składa się z kamizelki właściwej i uprzęży szelkowej z płytą
stalową, kuloodporną, a wkład tkaninowy, złożony z co najmniej
dwunastu warstw tkaniny aramidowej o masie liniowej 930-1100
dtex i masie powierzchniowej tkaniny 190-280 g/m2, jest usytuo
wany w pokrowcu dzianinowym, przód (1) ma dwie części (4 i
5) połączone błyskawicznym zamkiem (6) i patkę (7) z taśmą
sczepną (8), którą łączy się z taśmą (12), kołnierz (3) składa się
z dwóch części (9 i 10) zachodzących na siebie z przodu i z tyłu
i ma wszyty błyskawiczny, nierozdzielczy zamek (11), zaś przód
i tył połączone są ze sobą na ramionach technicznymi taśmami
zapinanymi sczepną taśmą, również boki (17 i 18) łączą się
podwójnymi patkami (19) z naszytą sczepną taśmą, a na ramio
na są nałożone pagony (20) przypinane techniczną taśmą (21)
z sczepną taśmą, przy czym na wierzchniej warstwie części (4 i
5) przodu (1) są umieszczone kieszenie (22,23,24 i 25) naszyte
oraz kieszenie przypięte odcinkami taśmy sczepnej lub naszyte,
a do wierzchniej warstwy tylu powłoki zewnętrznej przyszyta jest
dwuwarstwowa dodatkowa powloką tworząca dwie kieszenie
zaś na tej powłoce usytuowane są nakładane kieszenie, a w
dolnej części brzegowej (33) przodu i tyłu powłoki zewnętrznej
są otwory (34) dla dyspozycyjnego sznurka (35). Uprzęż szelko-

DZIAŁ G

FIZYKA

A1(21) 310051

(22)94 01 27

6(51) G01F1/66
G01P5/00
(31)93 9301873
(32)93 0130
(33) GB
93 9316001
020893
GB
(86) 94 0127 PCT/GB94/00157
(87) 94 0804 W094/17372 PCT Gazette nr 18/94
(71) G.KROMSCHRÖDER
AKTIENGESELLSCHAFT, Osnabrück, DE
(72) Collier James Digby Yarlet, Davies
Christopher, Fryer Christopher James
Newton, Waha Alain Henn
(54) Miernik przepływu plynu

(57) Miernik przepływu płynu zawiera parę przetworników
(8, 9), rozstawionych w kierunku przepływu płynu. Przekaźnik
powoduje wysyłanie sygnałów akustycznych w obudwu kierun
kach przez płyn przez przetworniki. Procesor określa informację
dotyczącą przepływu płynu przez monitorowanie czasu przej
ścia sygnałów akustycznych odbieranych przez przetworniki.
Część przestrzeni pomiędzy przetwornikami tworzy tor przepły
wu składający się z konstrukcji przepływowej (5), mającej wiele
równoległych kanałów przepływu płynu, które przechodzą osio
wo w kierunku przepływu, przy czym średnicę przepływu kana
łów są tak dobrane, że przez kanały przechodzą poprzez płyn
jedynie płaskie fale akustyczne, przy czym w warunkach robo
czych płyn przepływa przez każdy kanał tak, że stosunek szyb
kości przepływu objętościowego przez kanał do całkowitej szyb
kości przepływu objętościowego pozostaje zasadniczo stały w
stosunku do całkowitej szybkości przepływu objętościowego.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 308455 (22)95 05 04 6(51) G01L11/00
(31) 94 9408821
(32) 94 05 04 (33) GB
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB
(72) Van Manen Peter
(54) Nieinwazyjny sposób określania ciśnienia
wewnątrz pojemnika i urządzenie do
nieinwazyjnego określania ciśnienia
wewnątrz pojemnika
(57) Urządzenie (10) do nieinwazyjnego określania ciśnienia
wewnątrz pojemnika, charakteryzuje się tym, że ma zespół (12)
do przyjmowania podstawowej informacji o pojemniku, zespół
uderzający (14) do uderzania w pojemnik w sposób kontrolowa
ny tak, aby wzbudzić podstawowy promieniowo-obwodowy ro
dzaj drgań fi oraz jego pierwszą harmoniczną F?, zespół wykry-

Nr 23 (571) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

53

wający (22) do wykrywania drgania wywołanego przez uderze
nie we wspomniany pojemnik, zespół izolujący (12c) do wyizo
lowania wartości fi i fe oraz zespół obliczeniowy (12c) do obli
czania wewnętrznego ciśnienia P na podstawie wyizolowanych
wartości fi i fe.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 308421 (22)95 04 28 6(51) G01N 11/16
(31)94 9400723
(32)94 05 02
(33) NL
(71) VAF Instruments B.V., El Dordrecht, NL
(72) Blom Cornells, Van Der Werf Kornelis
Oebele
(54) Lepkościomierz

A1(21) 306731

(22)950110

6(51) G01N1/14
G01N 35/00
(31)94 239625
(32)9405 09
(33) US
(71) CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP.,
Medfield, US
(72) Nguyen Dinh, Robb Frank
(54) Zautomatyzowane urządzenie do zasysania i
dozowania próbki płynu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zautomatyzowane urzą
dzenie do zasysania i dozowania próbki płynu, zwłaszcza urzą
dzenie do wykrywania zatkania w sondzie próbkowania w
zautomatyzowanym urządzeniu do zasysania i dozowania
próbki płynu.
Urządzenie (52) do wykrywania zatkania zawiera czuj
nik ciśnienia (50), który mierzy ciśnienie w przewodzie płyno
wym (16) łączącym pompę (12) i otwór sondy próbkowania
Ciśnienie w łączącym przewodzie płynowym jest mierzone
przez czujnik ciśnienia (50), wkrótce po rozpoczęciu zasysania
lub dozowania objętości płynu przez automatyczne urządzenie
do zasysania i dozowania próbek.
Ciśnienie w łączącym przewodzie płynowym (16) jest
ponownie mierzone po zakończeniu zasysania lub dozowania i
jeśli ciśnienie to nie powróciło do określonego zakresu w okre
ślonym czasie, sygnalizowany jest stan błędu.

(16 zastrzeżeń)

(57) Lepkościomierz wyposażony jest w przetwornik dla za
miany lepkości płynu na sygnał elektryczny. Przetwornik zawie
ra obudowę (11) z wgłębieniem na badany płyn, element pod
trzymujący mocno zamocowany we wgłębieniu oraz urządzenie
oscylujące, które z jednej strony jest mocno przymocowane do
płytki (2), zaś z drugiej strony posiada ciało oscylujące (4).
Cewka (6) podtrzymująca oscylacje, zasilana prądem przemien
nym i urządzenie o starym polu magnetycznym dla wytwarzania
stałego pola magnetycznego są wykorzystane do wywołania i
podtrzymania drgań ciała oscylującego (4).
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Przetwornik jest wyposażony w układ detektora (11 ) dla
pomiaru drgań ciała oscylującego. Urządzenie o stałym polu
magnetycznym jest umieszczone tak, że nie może ono konta
ktować się z badanym płynem, zas linie stałego pola magnety
cznego wytwarzanego przez wspomniane urządzenia są skie
rowane ku ciału oscylującemu (4). Cewka (6) podtrzymująca
drgania jest umieszczona w ciele oscylującym (4) przy czym
jej oś symetrii tworzy niewielki kąt z liniami stałego pola
magnetycznego.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 310042 (22)941125 6(51) G01N 21/19
(31) 93 2566
(32) 931126
(33) CZ
(86) 941125 PCT/CZ94AXX)26
(87) 95 06 01 W095/14919 PCT Gazette nr 23/95
(71) Rokos + Co. Ltd, Prerov, CZ
(72) Rokos Jiri
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru dichroizmu
kołowego, skręcalności optycznej i widma
absorbcyjnego
(57) Ujawniono sposób do równoległych pomiarów dichroi
zmu kołowego zgodnie z pierwszą składową harmoniczną prą
du fotoelektrycznego detektora, skręcalności optycznej zgodnie
z drugą składową harmoniczną i przepuszczalności zgodnie z
zerową składową harmoniczną.
Urządzenie stanowiące dichrograf, wyposażone jest w
przełącznik promienia (3), z którego na przemian wychodzą dwa
równoległe promienie - promień pomiarowy (4) i promień wzor
cowy (5), przechodzące przez jeden wspólny modulator eliptycznosci (6), achromatyczny element fazy (9), który podczas
kalibracji jednostki kołowej jest umieszczony w promieniu wzor
cowym (5). Ponadto dichrograf jest zaopatrzony w dwa analiza
tory - analizator pomiaru (8) w promieniu pomiarowym (4) za
kiuwetą (7) oraz analizator wzorcowy (10) w promieniu wzorco
wym (5). Analizator pomiaru (8) ma oś optyczną obróconą o 45°,
podobnie jak modulator (6). Analizator wzorcowy (10) podczas
pomiarów jest obrócony o kąt jednostkowy, na przykład o 1°, w
stosunku do analizatora pomiaru (8).
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(54) Niedenaturujący sposób oznaczania siły
działania somatotropiny wołowej
(57) Poziom aktywnego biologicznie białka somatotropiny
wołowej w próbce somatotropiny wołowej oznacza się techniką
ekskluzyjnej HPLC, stosując jako fazę stacjonarną hydrofilowy,
porowaty żel polimeru o średniej średnicy cząstek wynoszącej
od około 5/4m do około 15/*m, a jako fazę ruchomą buforowany
roztwór wodny o wartości pH w granicach od około 8 do około
12, który to roztwór nie działa denaturująco na próbkę somato
tropiny wolowej. Siłę działania próbki somatotropiny wolowej
oznacza się na podstawie zmierzonego poziomu biologicznie
aktywnego białka somatotropiny wołowej.

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 303356 (22)94 05 06 6(51) G01N 33/36
(71) Instytut Inżynierii Materiałów
Włókienniczych, Łódź
(72) Cieślak Małgorzata
(54) Komora przepływowa do badań emisji
substancji toksycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora przepływowa do
badania emisji substancji toksycznych wydzielających się z
włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz.
Wykonana jest ze stali kwasoodpornej z przeszklonym
włazem z termohigrometrem, o wymiarach ścian proporcjonal
nych do pomieszczenia mieszkalnego. W dolnej ścianie (3)
komory zamocowany jest wlotowy króciec (4) z bocznym odga
łęzieniem (5) zamknięty membraną (6), natomiast w gómej
ścianie (7) zamocowany jest wylotowy króciec (8) z odgałęzie
niami (9) do poboru powietrza wylotowego i z odgałęzieniem
(10) do odprowadzania nadmiaru powietrza. W bocznych ścia
nach (11) i (12) na trzech wysokościach zamocowane są króćce
(13) do poboru powietrza wylotowego.

(1 zastrzeżenie)

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 310050

A1(21) 310053 (22)940124 6(51) G01N 30/02
(31) 93 9034
(32) 93 0126
(33) US
(86) 94 0124 PCT/US94/00850
(87) 94 08 04 WO94/17403 PCT Gazette nr 18/94
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Chang Jen P.

(22)940128

6(51) G01N 33/86
C12Q1/56
C07K2/00
A61K 38/00
(31) 93 9300300
(32) 93 0129
(33) SE
93 9302457
2007 93
SE
(86) 94 0128 PCT/SE94/00070
(87)940804 W094/17415 PCT Gazette nr 18/94
(75) Dahlbäck Björn, Malmö, SE
(54) Nowa aktywność kofaktora antykoagulanta

(57) Opisana jest nowa aktywność antykoagulanta krwi, na
zwana aktywnością APC-kofaktora 2, to znaczy, drugą aktywno
ścią kofaktora w stosunku do aktywnego białka C (APC). Ta
aktywność kofaktora jest prawdopodobnie związana z czynni-
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kiem V, ponieważ czynnik ten zachowuje sie jak białko, które
może być wzbogacone z osocza metodami podobnymi do
metod stosowanych dla czynnika V. Opisano różne aspekty
wynalazku, m.in. preparaty wzbogacone albo ubogie w tę
aktywność k of aktora, preparaty przeciwciała swoiste dla miejsc
w czynniku V związanych z aktywnością APC-kofaktora 2, zasto
sowanie do celów diagnostycznych i leczniczych w związku z
leczeniem chorób związanych z brakiem aktywności APC-kofaktora 2, białka C i/lub białka S, a także różne zastosowania
preparatów wzbogaconych w aktywność APC-kofaktora 2 (nor
malnego czynnika V), białka C/APC i/lub białka S. Aktywność
APC-kofaktora 2 może być również użyta leczniczo w związku z
innymi chorobami.

(39 zastrzeżeń)
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(71) HOLLAND SESIGNAALAPPARATEN
B.V., Hengelo, NL
(72) Withag Antonius Johannes Maria, Cool
Peter Jan, Fischer Henk
(54) Urządzenie radarowe
(57) Urządzenie radarowe wyposażone w antenę Cassegraina (1) do zamontowania na lufie armaty. Antena Cassegraina
jest typu skręcającego polaryzację. Płaskie, regulowane zwier
ciadło (9) jest użyte do wytwarzania kąta wyprzedzenia. Ponadto
wibracje wytwarzane przez armatę, przenoszone do anteny
Cassegraina są kompensowane przez regulację płaskiego
zwierciadła (9) tak, że wiązka radarowa wytwarzana przez an
tenę Cassegraina (1), nie jest wrażliwa na te wibracje.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308818 (22) 95 05 29
6(51) G01P 5/10
(75) Zonenberg Kazimierz, Rumia-Janowo
(54) Przepływomierz cieplny kompensacyjny
(57) Przepływomierz cieplny kompensacyjny charakteryzuje
się tym, że czujnik przepływomierza składa sie z tulei przewo
dzącej (4) z utwierdzonym w jej jednym końcu sworzniem prze
wodzącym (1) i czujnikiem temperatury (3) oraz czujnikiem
temperatury (5) umocowanym w drugim końcu tulei (4). Na
końcu sworznia przewodzącego (1) nieutwardzonym w tulei (4)
umocowany jest element grzejny (2).
Sygnały z czujników temperatury (3, 5) wzmacniane w
bloku wzmacniającym (6) sumowane są w bloku sumującym (8)
i jednocześnie odejmowane w bloku odejmującym (7). Sygnał
z bloku odejmującego (7) po zlinearyzowaniu w bloku linearyzującym (10) jest sygnałem wyjściowym przepływomierza.
Jednocześnie sygnał z bloku odejmującego (7) jest
sumowany z sygnałem stabilizatora napięcia (12) w bloku su
mującym (11).
Sygnały z bloków sumujących (8,11) sterują regulato
rem mocy (9) elementu grzejnego (2).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303362 (22) 94 05 07 6(51) G01W 1/02
(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i
Samochodowej, Sulejówek
(72) Lenartowicz Arkadiusz
(54) Sposób sterowania zestawem do
przechowywania sprzętu
(57) Sposób sterowania zestawem do przechowywania sprzę
tu polegający na pomiarze wilgotności względnej powietrza, cha
rakteryzuje się tym, że w zadanej przestrzeni ochronnej przecho
wywanego sprzętu wyróżnia się dwie objętości, różniące się
między sobą średnią wilgotnością powietrza, to jest objętość
(Vs) o obniżonej wilgotności względnej i objętość (Vm) o pod
wyższonej wilgotności względnej, których wielkość zależy od
budowy i przeznaczenia przechowywanego sprzętu i decyduje
o umiejscowieniu czujnika - hydrostatu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309780

(22)94 01 12

6(51) G01S 13/06
F41G 3/06
H01Q 3/08
H01Q 19/195
(31)93 9300113
(32)93 0121
(33) NL
(86)94 0112 PCT/EP94/00093
(87) 94 08 04 W094/17566 PCT Gazette nr 18/94
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A1(21) 309981 (22)931222 6(51) G05D 7/01
(31)93 6934
(32)93 0121
(33) US
(86) 931222 PCT/US93/12508
(87) 94 0804 W094/17463 PCT Gazette nr 18/94
(71) KEYSTONE INTERNATIONAL
HOLDINGS CORP., Houston, US
(72) Maxwell Horace J.
(54) Ulepszony automatyczny zawór
recyrkulacyjny
(57) Automatyczny zawór recyrkulacyjny (10) posiada wlot
(16), główny wylot (18) i wyfot recyrkulacyjny (20). Główny
element zaworowy (28) reagujący na przepływ pomiędzy wlo
tem (16), a głównym wylotem (18) i element bocznikowy (32)
reagujący na główny element zaworowy (28) regulują przepływ
płynu do wylotu recyrkulacyjnego (20). Element bocznikowy
(32) zawiera otwory dyszowe (52a, 52b), poprzez które płyn
przepływa do wylotu recyrkulacyjnego (20). Otwory dyszowe
(52a, 52b) służą do równoważenia powodowanych przez płyn
sił wywieranych na element bocznikowy (32).
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minimalnym zmniejszeniu natężenia światła. W systemie stoso
wany jest triak (32) i bateria (58) kondensatorów równoległych
połączone szeregowo z obciążeniem (22). Triak (32) jest załą
czany w odpowiedzi na napięcie różnicowe bliskie zeru mierzo
ne na triaku i jest wyłączany w pobliżu szczytu każdej połowy
cyklu przebiegu przemiennego przez bocznikowanie prądu wo
kół triaka (32). Kondensator (60) absorbuje impuls napięcia wyni
kający z indukcyjności spowodowany przez zanik poła magnety
cznego w balaście w momencie wyłączania triaka Energia ta, z
kolei, daje dłuższy okres załączenia lampy, w wyniku czego
dane jest większe natężenie światia i większa wydajność robo
cza Czas wyłączenia jest regulowany w celu utrzymania energii
na niższym poziomie, w zależności od odczytywanych sygna
łów napięcia na linii, prądu w linii i mocy w obciążeniu.

(30zastrzeżeń)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 309980
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 03 31

6(51) G05F1/10
H01J3/12
93 156200
(32) 931122
(33) US
94 03 31 PCT/US94/03564
95 0601 W095/14963 PCT Gazette nr 23/95
LTI International, Inc., Naples, US
Bangerter Fred F.
Energooszczędny system regulacji mocy

( 5 7 ) Układ i sposoby dla regulacji mocy prądu przemienne
go są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla obciążeń indu
kcyjnych (np. fluorescencyjnych źródeł światła, silników Ud.),
które dają zasadnicze zmniejszenie zużycia energii przy równo
cześnie występującym współczynniku mocy o charakterze po
jemnościowym, mniejsze zniekształcenia harmoniczne, mniejszy
współczynnik szczytu i mniejsze szumy. System jest samoregulu
jący dla szerokiego zakresu obciążeń i może zmniejszyć zużycie
mocy o 25% w obciążeniach będących źródłami światła przy

A1(21) 303359 (22)9405 06
6(51) G05F1/66
(71) Przedsiębiorstwo Państwowe
ELEKTROWNIA ŁAZISKA, Łaziska
Górne; Zakłady Pomiarowo-Badawcze
Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.,
Gliwice
(72) Ścierski Klemens, Tymowski Henryk, Ćwioro
Andrzej, Więcek Piotr, Bujny Marek,
Sztuflik Marek, Tchórz Janusz, Baron
Eugeniusz, Bulanda Henryk, Komarzyniec
Marek, Kozina Tadeusz, Krawet Antoni,
Lupa Andrzej, Pietraszek Antoni, Skrobacki
Edmund
(54) Sposób i układ formowania sygnału mocy
zadanej
(57) Skokowy sygnał YO przekazuje się do toru regulacji
paliwa (TRP) w postaci w jakiej wpłynął z Krajowej Dyspozycji
Mocy. Tenże skokowy sygnał YO przekazywany do regulatora
mocy (RM) jest wpierw przekształcony w sygnał zmieniany
liniowo w czasie od wartości początkowej Y01 do wartości Y02
przekazanej przez Krajową Dyspozyjcję Mocy. Układ ma wyjście
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(ut) sygnału YO połączone z wejściem (wi) sumatora (SM) toru
regulacji paliwa (TRP) i zarazem wyjście (ui) sygnału YO jest
połączone z wejściem (w^ ogranicznika szybkości zmian (OSO).
Wyjście (U2) ogranicznika (OSO) jest połączone z wejściem (ws)
regulatora mocy (RM). Ogranicznik (OSO) zawiera połączone
szeregowo, trójstawny element (B) i całkujący regulator (A).
Wejście (ws) elementu (B) stanowi wejście (W2) ogranicznika
(OSO). Wyjście (us) regulatora (A) jest zarazem wyjściem (us)
ogranicznika (OSO). Wyjście (U3) jest połączone z wejściem (W4)
elementu (B) tworząc sprzężenie zwrotne.

(2 zastrzeżenia)
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częściowo w funkcji tych definicji. Pamięć (44) ma dodatkowo
możliwość zapamiętywania alternatywnych definicji przynaj
mniej części tekstu (34) i grafiki (36), a procesor (24) reaguje
na informacje z wejścia sterującego (26) dokonując przełącza
nia między alternatywnymi definicjami, dla dokonywania dyna
micznej konwersji przynajmniej podzestawu wyświetlanego ob
razu schematycznego (32) z jednego formatu na inny, podczas
pracy urządzenia przy monitorowaniu procesu. Przedmiotem
wynalazku jest także sposób zmiany tekstu i/lub grafiki obrazu
informacyjnego.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 303421 (22)940512 6(51) G08B 21/00
(75) Wojtkiewicz Henryk, Warszawa
(54) Elektroniczne urządzenie alarmujące
pojawienie się wody
(57) Przenośne urządzenie alarmujące ma pływak (18), który
opiera się na uchwytach obudowy i spoczywa w niej luźno. Do
górnej części obudowy przymocowane jest urządzenie elektro
niczne (13), z którego wyprowadzone są przewody do urządze
nia alarmowego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308515

(22) 95 05 09

6(51) G06K 9/64
G21C17/00

G21C 7/36
(31)94 241143
(32)94 0511
(33) US
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORPORATION, Pittsburgh, US
(72) Tkacs Dennis P., Grott Jeffrey J., Gardner
Michael J.
(54) Sposób i urządzenie monitorujące zmiany
tekstu i/lub grafiki obrazu informacyjnego
(57) Urządzenie monitorujące zmiany tekstu i/łub grafiki ob
razu informacyjnego zawiera procesor cyfrowy (24), wejście
sterujące (26), elementy (28) do odczytywania i kodowania
wartości parametrów procesu oraz urządzenie wyświetlające
(30), z których każde sprzężone jest z procesorem (24), przy
czym procesor (24) jest uruchamiany dla prezentowania na
urządzeniu wyświetlającym (30) schematycznego obrazu obej
mującego tekst (34) i grafikę (36), służące do symulacji warun
ków procesu. Ponadto zawiera pamięć (44) umożliwiającą
zapamiętywanie definicji tekstu (34) i grafiki (36), zawartych
w wyświetlanym obrazie schematycznym (32), w czasie trwa
nia zadanych warunków procesowych, przy czym procesor (24)
formatuje wyświetlany obraz schematyczny (32) przynajmniej

A1(21) 308453 (22)95 0504
6(51) G09B 7/00
(31) 94 237648
(32) 94 05 04
(33) US
(71) U S WEST Technologies Inc., Kolorado, US
(72) Bloom Charles P., Haines Mark H., Linton
Jr. Franklyn N., Norton Edwin H., Bell
Brigham R.
(54) Komputerowo wspomagany inteligentny
sposób i układ nauczania studentów w
aplikacjach interakcyjnych
(57) W komputerowo wspomaganym inteligentnym sposo
bie nauczania studentów w aplikacjach interakcyjnych, wybiera
się tryb dla adjustowalnego parametru nauczania, generuje się
model studenta, monitoruje się interakcyjną pracę studenta na
podstawie parametru nauczania i modelu studenta, po czym
generuje się uaktualniony model studenta na podstawie odpo
wiedzi studenta na wygenerowane interakcyjne prace studenta
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oraz monitoruje się interakcyjną pracę studenta na podstawie
parametru nauczania i uaktualnionego modelu studenta. Przed
miotem wynalazku jest także komputerowo wspomagany in
teligentny układ nauczania studentów w aplikacjach inter
akcyjnych.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 303418 (22)94 05 10 6(51) G09B 23/18
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław
(54) Układ połączeń do pokazu linii sił pola
magnetycznego wewnątrz przewodnika
(57) Układ ma magnetyczne igły (4) zanurzone w elektrolicie
i rozstawione między elektrodami (2). Igły te są nasadzone
ruchomo na zaostrzone podpory obciążone podstawami.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303373

Nr 23 (571) 1995

(22) 94 05 10

6(51) G09F15/00
E04H12/18
(71) MOBILE Sp. z o.o., Warszawa
(72) Wróblewski Jan
(54) Ruchomy słup dla celów reklamowych

(57) Istota ruchomego słupa dla celów reklamowych polega
na tym, że koła jezdne (4) słupa są do niego zamocowane za
pośrednictwem co najmniej jednoosiowego podwozia wykona
nego w postaci przyczepy pojazdu silnikowego, podstawa prze
strzennej bryły słupa jest prostokątna, przy czym długość dolnej
podstawy tej bryły jest równa co najmniej czterokrotnej jej sze
rokości, natomiast wysokość przestrzennej bryły słupa jest nie
mniejsza od trzykrotnej szerokości dolnej podstawy tej bryły.
Ponadto, podwozie słupa jest wykonane w postaci dwóch belek
(5), których jedne końce są połączone ze sobą i jednocześnie
ze znanym, handlowym zaczepem (6) przyczepy, przy czym do
belek tych są zamocowane osie kół jezdnych (4) przyczepy. Do
górnej powierzchni podwozia, nie zajętej przez przestrzenną
bryłę słupa, są obustronnie zamocowane burty najkorzystniej
w kształcie podłużnych wykonanych z blachy, niskich prosto
padłościanów, do wnętrza których są korzystnie wprowadzone
obciążniki, w postaci dodatkowych, metalowych belek. Prze
strzenna bryła słupa składa się ze szkieletu w postaci kilku płyt
w kształcie poprzecznego przekroju tej bryły ustawionych jedna
za drugą w równych odległościach i połączonych wzdłużnicami,
przy czym powierzchnie boczne tej bryły są pokryte płytami,
korzystnie laminowanymi.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 303315

(22)94 05 04

6(51) G09F11/02
A47F7/19
(75) Kowalewski Norbert, Gdynia; Rutkowski
Andrzej, Gdynia
(54) Wieszak obrotowy do eksponowania odzieży

(57) Przedmiotem wynalazku jest wieszak obrotowy, prze
znaczony zwłaszcza do prezentowania garderoby w sklepach,
sklepowych witrynach, targach, lub terenach wystawowych.
Wieszak ma obrotowy stojak (1) posiadający przynaj
mniej jeden wysięgnik (4) zaopatrzony w ramiączko (5).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 310056
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 941115

6(51) G10L 9/00
H04B 15/00
93 160770
(32) 931130
(33) US
941115 PCT/US94/12998
95 0608 WO95/15550 PCT Gazette nr 24/95
AT and T Corp., Nowy Jork, US
Wynn Woodson Dale
Redukcja szumu transmisji w systemach
telekomunikacyjnych

(57) Serwis sieci telekomunikacyjnych likwiduje dokuczliwe
efekty związane z szumami transmisji poprzez przetwarzanie
sygnału powodujące odfiltrowanie szumu. Do przetwarzania
wykorzystywane są interakcyjne estymacje modelu mowy z
predykcją liniową. W filtrze modelu mowy wykorzystuje się
dokładne zaktualizowane estymacje bieżącej gęstości widma
mocy szumu określonego na podstawie próbek ramek przycho
dzącego sygnału określanych przez detektor aktywności głoso
wej jako ramek zawierających wyłącznie szum. Nowy sposób
obliczania przychodzącego sygnału wykorzystuje model mowy
z predykcją do wykonywania iteracji międzyramkowych dla
bieżącej ramki na podstawie wybranej liczby ostatnio występu
jących przeszłych ramek oraz nie więcej niż dwu przyszłych
ramek. Przetwarzanie jest efektywne pomimo tego, że nie może
być określone źródło sygnału szumu.

(11 zastrzeżeń)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 303430 (22) 94 05 11 6(51) HOIH 47/32
(71) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń
(72) Lemański Tadeusz, Kubański Ryszard,
Kwiatek Ireneusz
(54) Układ sterowania napędem
elektromagnesowym stycznika, zwłaszcza
próżniowego

czym stosunek AM/BM jest taki sam jak stosunek promień
Ziemi/promień orbity.

(13 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu sterowania
napędem elektromagnesowym stycznika, zwłaszcza próżnio
wego.
W układzie blok sterowania (4) prądu wyprostowanego,
włączony pomiędzy prostownik (1) i napęd elektromagnesowy
(2), sterowany jest z wyjścia bloku (3) sterowania układu. Pro
stownik (1) może być przełączany z układu prostowania dwupotówkowego przed rozruchem napędu na układ prostowania
jednopołówkowego za pomocą sygnału sterowniczego poda
wanego z opóźnieniem po załączeniu tego napędu z zewnętrz
nego lub wewnętrznego bloku przełączającego (6). Układ może
zawierać dodatkowo blok sterowania (5) prądu przemiennego
włączony pomiędzy blokiem sterowania (3) układu, a prostow
nikiem (1).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309888
(31)
(86)
(87)
(75)
(54)

(22) 94 0111

6(51) H01Q 1/12
H01Q3/08
93 9300212
(32) 93 0111
(33) FR
94 0111 PCT/FR94/00030
94 07 21 W094/16469 PCT Gazette nr 17/94
Moulin Jacques, Vierzon, FR
Podstawa anteny dla telewizji
multisatelitarnej

(57) Podstawa anteny dla bezpośredniej telewizji multisate
litarnej, charakteryzuje się tym, że ma pionowy sworzeń (3)
dający się dokładnie regulować za pomocą podpory (4) podsta
wy, pokrywę (6) połączoną przegubowo z tym sworzniem (3) i
wyznaczającą nieruchomy punkt (A) przez przecięcie jej osi z
osią sworznia (3), sworzeń (O) nachylania.według szerokości
geograficznej (8) połączony przegubowo poziomo w punkcie
sworznia (3) i wyregulowany tak, by był prostopadły do płasz
czyzny równika, system (9) podążania za celem osadzony prze
gubowo dokoła sworznia (D), podtrzymujący połączenie liniowo-pierścieniowe (B) z podporą (7) paraboli połączoną
przegubowo z pokrywą (6) tak, że kinematyka mechanizmu
odtwarza jednokładność dodatnią lub ujemną względem środka
(A) ze stożkiem orbitalnym wyznaczonym przez jego wierzcho
łek (A), jego oś będącą linią pionową w miejscu usytuowania i
jego kierownicę będącą orbitą geostacjonarną satelitów, przy

A1(21) 309950 (22) 94 11 16
6(51) H01R 4/50
(31) 93 9304542
(32) 93 1118
(33) BR
(86) 94 1116 PCT/BR94/00038
(87) 95 05 26 W095/14313 PCT Gazette nr 22/95
(71)The Whitaker Corporation, Wilmington, US
(72) Marco Antonio Marin
(54) Poprzeczne złącze przewodów elektrycznych
(57) Poprzeczne złącze elektryczne składa się z zacisku i
korpusu w kształcie litery U, którego górne ramiona (8) są
zagięte do dołu, a dolna część korpusu (11) ma wiele rowków.
Góma część złącza ma wiele komplementarnych, współosio
wych, przelotowych otworów (9), w które wkłada się przewód
(3). Otwory (9) są prostopadłe do wewnętrznej, dolnej części
korpusu (11) zaopatrzonej w rowki, w którą wkłada się przewód
(4). Zacisk (7) ma kształt klina z wpustem wykonanym w jego
górnej części i umieszczony poniżę} mimośród. Przewód (3)
wchodzi we wpust, a po obróceniu zacisku (7) w dół mimośród
unosi wpust do góry i wówczas zacisk zaciska przewody (3, 4)
w korpusie złącza (A). W odmianie wykonania złącza zacisk ma
kształt zagiętych do dołu dwóch skrzydeł z wpustem umiesz
czonym pomiędzy nimi. Skrzydła zaciska się do wewnątrz
szczypcami i wówczas wpust naciska na przewód (3) i wywie
ra te same siły na pozostałe części złącza i trwale zaklinowuje
łączone przewody.

(9 zastrzeżeń)

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 23 (571) 1995

A1(21) 308435 (22)95 0428 6(51) HOIR 21/00
(31)94 9405775
(32)9405 06
(33) FR
(71) Sait Mining Spółka Akcyjna, Saverne, FR
(72) Schneider Alain
(54) Wielopozycyjne złącze stykowe elektryczne
wielofazowe

A1(21) 309977 (22) 94 0112 6(51) HOIR 13/52
(31) 93 6917
(32) 93 0122
(33) US
(86) 940112 PCT/US94/00417
(87) 94 08 04 W094/17572 PCT Gazette nr 18/94
(71) RAYCHEM CORPORATION, Menio
Park, US
(72) Shimirak Gerald L., Thomas Jackie, Morales
Miguel, Dhanik Yogendra S., Messner
Darcey
-,
(54) Modułowy, elektryczny blok łączówkowy
wypełniony żelem

(57) Wielopozycyjne złącze stykowe składa się z dwóch czę
ści łącznych (1, 2) mogących się obracać swobodnie jedna w
stosunku do drugiej. Każda z tych części zawiera wydrążony
korpus rurowy stanowiący obsadę styków (11,12) utworzonych
z następujących po sobie współosiowych przegród cylindrycz
nych (15, 16, 17), których każda ściana mieści pierścień
przewodzący odpowiadający jednej fazie zasilającego
prądu elektrycznego, znajdujący się naprzeciwko pierścienia
przewodzącego drugiej części złącza, gdy obydwie części złą
cza (1, 2) są wsunięte jedna w drugą. Kontakt elektryczny jest
rezultatem obecności części pośredniczącej pod postacią bran
solety wielosty kowej umieszczonej w rowku obwodowym jedne
go z pierścieni znajdujących się naprzeciwko siebie.
Wynalazek ma zastosowanie w szczególności do złączy
elektrycznych dużej mocy.

(10 zastrzeżeń)

(57) Zespół zabezpieczonego przed wpływami otoczenia
gniazdka i wtyczki utrzymuje zabezpieczenie przed wpływami
otoczenia w ciągu wielu połączeń i rozłączeń. Zespół gniazdka
i wtyczki składa się z gniazdka (100) zawierającego przewód
elektryczny (85) i przystosowanego do umieszczenia w nim
przez włożenie wtyczki (90), środka izolującego od wpływów
otoczenia (140) przynajmniej częściowo wypełniającego
gniazdko w taki sposób, źe środek izolujący jest przynajmniej
w części wypchnięty z gniazdka, gdy do gniazdka wkładana jest
wtyczka oraz pojemnika z elastomeru (40) wyposażonego we
wgłębienie (50), które powinno być odchylane do zewnątrz w
sposób umożliwiający przejmowanie wypchniętego środka izo
lującego podczas wkładania wtyczki do gniazdka oraz wpycha
nie środka izolującego z powrotem do gniazdka, gdy wtyczka
jest wyjmowana.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 308520

(22)95 0509

6(51) HOIR 39/18
HOIR 31/02
(31) 94 9409375
(32) 94 05 11 (33) GB
(71) Johnson Electric S.A, La Chaux-de-Fonds,
CH
(72) Wang Patrick Schui-Chung
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(54) Komutator z wytłumionymi szumami oraz
sposób łączenia elementu tłumiącego szumy
z segmentami komutatora
(57) Komutator ma podstawę (i û), iiczne segmenty komutatora (20) przymocowane do podstawy i element tiumiący szumy
(30). Element tłumiący szumy (30) jest elektrycznie połączony z
segmentami komutatora (20) za pomocą środków łączących
(40), korzystnie w postaci pierścienia elastomerowego z czę
ściami przewodzącymi, które są ściskane między elementem
tłumiącym szumy (30) i segmentami komutatora (20), albo zaci
skami (25) połączonymi z tych segmentami, dia uniknięcia po
trzeby lutowania elementu tłumiącego szumy do segmentów.

(10 zastrzeżeń)
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z co najmniej jednym znajdującym się w części środkowej
każdego z elementów stykowych (36) otworem (10) do przepro
wadzania co najmniej jednej żyły przełączeniowej jak również z
jednym umieszczonym w tej części środkowej urządzeniem (14)
do wytwarzania bezizoiacyjnego połączenia stykowego z żyłą
przełączeniową i przewidzianym na wolnym końcu każdego
elementu stykowego (36) urządzeniem (16) do wytwarzania
styku z co najmniej jedną częścią stykową lub jednążyłą listwy
przyłączowej oraz zawiera mogącą poruszać się wzdłuż ele
mentów stykowych (36) izolacyjną część prowadzącą (26) z
przebiegającymi w zasadzie prostopadle do kierunku ruchu
otworami (30) do wprowadzania co najmniej jednej żyły prze
łączeniowej w jeden element stykowy (36) i urządzeniem (50,
52) do pozycjonowania łącznika przełączeniowego (2) na
listwie przyłączowej.

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 309726 (22)940201 6(51) H04B 7/005
(31) 93 20482
(32) 93 02 22
(33) US
(86) 9402 01 PCT/US94/01150
(87) 94 09 01 W094/19876 PCT Gazette nr 20/94
(71) QUALCOMM Incorporated, San Diego, US
(72) Padovani Roberto, Ziv Noam
(54) Sposób dynamicznego modyfikowania
parametrów sterujących w systemie
sterowania mocą nadajnika oraz układ do
realizacji tego sposobu

A1(21) 308518 (22)95 05 09 6(51) H01R 43/00
(31)94 9407659
(32)9405 09
(33) DE
(71) Quante Aktiengesellschaft, Wuppertal, DE
(72) Tenham Horst-Helmut, Hajok Johann
(54) Łącznik przełączeniowy dla
telekomunikacyjnej listwy przyłączowej
(57) Łącznik przełączeniowy (2) dla telekomunikacyjnej li
stwy przyłączowej, zawiera co najmniej dwa unieruchomione w
izolacyjnym nośniku (6) styków, umieszczone w zasadzie rów
nolegle w stosunku do siebie, jednakowe elementy stykowe (36)

(57) Podczas komunikowania się zdalnych stacji w systemie
łączności, w którym stosuje się bezpośrednie techniki modulo
wania sekwencji rozproszonego widma, powstaje interferencja,
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której przyczyną jest wspólne wykorzystanie przez wymienione
stacje, tego samego widma częstotliwości.
W celu zwiększenia pojemności systemu, poziom mocy
nadajników zdalnych stacji kontrolowany jest przez stację lokal
ną. Sygnał zadający generowany jest przez stację lokalną, a
następnie jest on porównywany przez komparator (120) z war
tością sygnału nadawanego ze stacji zdalnej i zmierzonego na
stacji lokalnej.
Wynik porównania wykorzystuje się do wygenerowania
instrukcji (komendy) przez generator (122), służącej do regulacji
poziomu mocy nadajnika stacji zdalnej. Regulacji dokonuje się
przez wysłanie wygenerowanej instrukcji do stacji zdalnej. W
oparciu o odebraną instrukcję, zdalna stacja zwiększa lub
zmniejsza moc swego nadajnika. W systemie łączności z
rozproszonym widmem, w którym każda porcja danych kodo
wana jest z różną przepływnością, przepływność kodowania
odbieranych danych, nadawanych przez stację odległą określa
stacja lokalna. Dane są dekodowane z każdą dostępną prze
pływnością. Dla wszystkich wyróżnionych operacji dekodowa
nia, przeprowadzonych z różnymi przepływnościami, wytwarza
ne są metryki błędów. Metryki te zaświadczają o jakości danych,
które zostały zdekodowane przy różnych przepływnościach. Do
oceny metryk błędów oraz ustalania na tej podstawie z jaką
przepływnością dane były nadawane wykorzystuje się algorytm
decyzyjny. W oparciu o dopasowany wzorzec decyzji określają
cych przepływność, dokonuje się modyfikacji sygnału zadają
cego po to, aby tak dokładnie sterować mocą nadawania zdal
nej stacji, jak umożliwia to funkcja jakości odebranych danych.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 303465

(22) 94 05 12

6(51) H04K1/04
H04B 14/08
H04B1/62
(71) Zakłady Radiowe RADMOR SA, Gdynia
(72) Dampc Andrzej
(54) Układ konwertera mowy w urządzeniu
radiokomunikacyjnym

( 5 7 ) Wynalazek znajduje zastosowanie do utajniania roz
mów w urządzeniach radiokomunikacyjnych pracujących w sy
stemie preem/deemfazy.
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Układ składa się z dupleksowego inwertora częstotliwo
ści (F) i z dołączonego do jego pierwszego wejścia (JN1) pierwszego filtra korekcyjnego (U1), a do jego pierwszego wyj
ścia (OUT1) - dołączonego pierwszego klucza (K1) cyfrowo-analogowego oraz z dołączonego do drugiego wejścia (JN2) tego
inwertora drugiego filtra korekcyjnego (U2) I do jego drugiego
wyjścia (OUT2), poprzez wzmacniacz (W), dołączonego drugie
go klucza (K2) cyfrowo-analogowego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309979 (22) 94 0119 6(51) H04N 5/782
(31) 93 9301093
(32) 93 0120
(33) GB
(86) 94 0119 PCT/US94AX)739
(87) 94 0804 W094/17631 PCT Gazette nr 18/94
(71) RCA Thomson Licensing Corporation,
Princeton, US
(72) Wine Charles Martin
(54) Magnetowid cyfrowy dla telewizji cyfrowej o
dużej rozdzielczości
(57) Cyfrowe urządzenie zapisujące/odtwarzające taśmę wi
zyjną, służące do przetwarzania sygnału telewizji o dużej roz
dzielczości, ma możliwość kontrolowania występowania reprezen
tujących obraz informacji o wysokim priorytecie (HP).
Informacja ta jest selektywnie zapisywana z normalną
prędkością na ścieżkach taśmy w określonych wcześniej rejo
nach (HP1-HP5) w taki sposób, aby pojawiła się na torze głowicy
odczytującej taśmę związanym z określoną wcześniej prędko
ścią odtwarzania taśmy, większą od normalnej (np. dwudziesto
krotnie).
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Komórki danych wejściowych o wysokim priorytecie
mogą być ustawione w innej kolejności lub kopiowane w celu
ich zapisania we wcześniej określonych rejonach taśmy, w
kolejności innej niż odebranej.
W obu przypadkach wejściowy strumień danych jest od
powiednio przekształcany dla wytworzenia oglądanego obrazu
przy szybkim odtwarzaniu.
W przykładowym systemie do odbierania strumienia
danych w kodzie MPEG, przy prędkościach odtwarzania wię
kszych od normalnej, wyjściowy strumień danych zawiera wyłą
cznie komórki danych kodowanych wewnętrznie ramek (I) lub
pełne grupy obrazów (GOP).

(42 zastrzeżenia)

A1(21) 310055 (22)941107
6(51) H04N 7/24
(31)93 303565
(32)931108
(33) JP
(86) 94 11 07 PCT/JP94/01868
(87) 95 0518 W095/13682 PCT Gazette nr 21/95
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP
(72) Suzuki Teruhiko
(54) Sposób kodowania obrazu ruchomego,
sposób dekodowania obrazu ruchomego,
środek zapisowy obrazu ruchomego oraz
urządzenie do kodowania obrazu ruchomego
(57) Sposób kodowania obrazu ruchomego, sposób deko
dowania obrazu ruchomego, środek zapisowy obrazu ruchome
go i urządzenie do kodowania obrazu ruchomego według niniej
szego wynalazku mogą wyeliminować zmniejszenie się ilości
informacji o drobnych szczegółach obrazu przy redukcji szumu
typu moskrtowego, nawet w paśmie sygnałowym o małym sto
sunku S/N.
Podczas sygnału kodowania obrazu ruchomego z uży
ciem zadanego sygnału predykcji sygnału wizyjnego na kodowa
nym sygnale zostaje wykonana określona operacja, otrzymany
sygnał jest kwantyzowany i skwantyzowany sygnał jest kodowany
zmiennodługościowo, a pasmo sygnału o zmniejszonym współ
czynniku S/N sygnału wizyjnego jest poddawane kwantyzacji i
uwydatnieniu z użyciem charakterystyki nieliniowej.
Następnie, po stronie dekodowania, zdekodowany syg
nał poddaje się kwantyzacji inwersyjnej i demodulacji z użyciem
charakterystyki nieliniowej przeciwstawnej do charakterystyki
stosowanej po stronie kodowania.

(35 zastrzeżeń)

A1(21) 309947
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)94 01 24

6(51) H04N 13/04
G03B 35/16
93 6925
(32) 93 0122 (33) AU
940124 PCT/AU94/00030
94 0804 W094/17638 PCT Gazette nr 18/94
TRUTAN PTY LIMITED, Homebush, AU
Martin Donald Lewis Maunscll
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(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania obrazu
trójwymiarowego
(57) Ujawniono sposób i urządzenie do wytwarzania trójwy
miarowego obrazu, w tym ukazywania go na ekranie (1), przy
czym obraz obejmuje dwa lub większą liczbę widoków z leżą
cych w pewnej odległości od siebie kątów widzenia w kierunku
wspólnego środka, podzielonych na segmenty i rozdzielonych.
Rozdzielone segmenty obrazu obserwuje się przez siatkę (3) o
rozmiarach i kształcie zasadniczo odpowiadających rozmiarom
segmentów obrazu. Siatka (3) jest umieszczona w takiej odle
głości od ekranu (1), że segmenty obrazu uzyskane z lewej
strony względem wspólnego środka obrazu są widziane przez
siatkę zasadniczo lewym okiem patrzącego, a segmenty obrazu
uzyskane z prawej strony względem wspólnego środka obrazu
są widziane przez siatkę zasadniczo prawym okiem patrzącego.
Układ segmentów jest taki, że ustawienie lewych i prawych
segmentów obrazu względem siatki jest zachowywane dzięki
oscylacji siatki względem segmentów obrazu pojawiających się
na ekranie.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 310005 (22)93 10 15 6(51) H04Q 7/20
(31) 93 4302228
(32) 93 0127
(33) DE
(86) 93 10 15 PCT/EP93/02846
(87) 94 08 04 WO94/17640 PCT Gazette nr 18/94
(71) DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet
GmbH, Bonn, DE
(72) Plehn Jürgen
(54) Sposób przydzielania częstotliwości do stacji
bazowych sieci radiowej telekomunikacji
ruchomej
(57) W sposobie przydzielania częstotliwości do stacji bazo
wych sieci radiowej łączności ruchomej, w którym podstawą są
informacje wejściowe, zawierające przynajmniej liczbę częstot
liwości wymaganych dla danej stacji bazowej, częstotliwości
dopuszczalne w sieci radiowej łączności ruchomej i informacje
o możliwych zakłóceniach pomiędzy stacjami bazowymi w przy
padku tych samych i/lub sąsiednich częstotliwości, wykonywa
ne są na przemian następujące kroki: (a) wybór stacji bazowej
spośród wielu danych stacji bazowych, którym jeszcze nie przy
dzielono wszystkich przewidzianych częstotliwości, według pier
wszego kryterium wyboru stacji bazowej i w miarę potrzeby,
następnego kryterium wyboru stacji bazowej, (b) wybór częstot
liwości według pierwszego kryterium wyboru częstotliwości i w
razie potrzeby następnych kryteriów wyboru częstotliwości, (c)
oznakowanie częstotliwości z (b) jako przydzielonej do stacji
bazowej z (a).

(17 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 100377 (22)94 05 09
6(51) A01G 9/14
(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Palmowski Jerzy, Borowy Andrzej, Rudnik
Konrad
(54) Hala tunelowa
(57) Szkielet hali składa się z szeregu dźwigarów (1 ) umoco
wanych swoimi końcami w podporach (2), przy czym każdy
dźwigar (1) ma kształt krzywej koszowej, której strzałka (f) wy
nosi od 0,2 do 0,45 rozpiętości (L), a pokrycie (3) hali stanowią
płyty komórkowe polrwęglanowe.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100405 (22)94 05 12
6(51) A61B 5/02
(75) Królikowski Sylwester, Warszawa; Jankowski
Zbigniew, Konstancin
(54) Elektroniczno-mechaniczny ciśnieniomierz
lekarski
(57) Elektroniczno-mechaniczny ciśnieniomierz służy do sa
modzielnego mierzenia ciśnienia tętniczego krwi.
Ciśnieniomierz składa się z opaski uciskowej z czujni
kiem (2), zespołu pompy, zespołu pomiarowego (3). Do zespołu
pomiarowego (3) przewodami powietrznymi (7,12) jest podłą
czona z lewej strony opaska uciskowa, z prawej strony zespół
pompy. Zespół pompy podaje powietrze na pneumatyczny wy
łącznik aneroid, manometr i opaskę uciskową. Układ elektroni
czny sygnalizuje występowanie tonów Korotkowa, wielkość
ciśnienia odczytywana jest na podzielni manometru i syg
nalizowana diodą (20) oraz dźwiękiem. Generator testuje
układ pomiarowy poprzez celowe podanie przez użytkownika
impulsów testujących na jego wejście. Na ściance czołowej
obudowy znajduje się podzielnia manometru a w niej wskaźnik
LED (20), klawisz POMIAR (21), klawisz TEST (22) oraz dioda
BAT (23). Dioda sygnalizuje stan gotowości przyrządu do pracy
- kolor zielony oraz napięcie zasilania poniżej 7,5V • kolor
czerwony.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 100393 (22) 94 05 09
6(51) A61F 5/00
(75) Wąsik Ryszard, Katowice; Udrycki
Aleksander, Warszawa; Lejawka Jerzy,
Katowice
(54) Blok derotacyjny do stabilizacji kończyny
dolnej
(57) Przedmiot wzoru użytkowego ma kształt prostopadło
ścianu, posiada jeden przelotowy kanał (1), znajdujący się po
między podstawą (2) i przeciwległą ścianą (3) w osi (P), prosto
padłej do podłużnej osi (0) prostopadłościanu, jeden przelotowy
kanał (4), znajdujący się w podłużnej osi (0) prostopadłościanu,
dwa przelotowe kanały (5 i 6) usytuowane równolegle do pod
stawy (2) w ten sposób, że ich osie (O' i 0") tworzą z podłużną
osią (0) kąty a=70° i/S=110°, a pomiędzy przelotowym kanałem
(1) i przelotowym kanałem (4) jest przecięcie (7) w płaszczyźnie
przechodzącej przez podłużną oś (0) prostopadłościanu.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100435 (22) 94 05 12
6(51) A63F 3/02
(75) Berezicki Piotr, Zawada; Zalewski Tomasz,
Zielona Góra; Zalewska Anna, Zielona
Góra; Białas Janusz, Zielona Góra
(54) Plansza składana na gry

U1(21) 100407 (22)94 0512 6(51) A61M 25/02
(75) Śledziewski Zbigniew Cezary, Warszawa;
Zagańczyk Władysław, Warszawa
(54) Zespół do łączenia pojemników stomijnych z
płytką umieszczoną na ciele chorego

(57) Plansza zawiera prostokątne segmenty (1,2,3,4,5,6) z
elastycznymi połączeniami (7) tworzące po złożeniu pakiet prostopadłościenny.
Każdy z segmentów połączony jest z co najmniej
dwoma segmentami i zawiera prostokątną usztywniającą
wkładkę obłożoną z dwóch stron okładzinami złączonymi
wzdłuż krawędzi usztywniającej wkładki.
Segmenty (1,4,5,6) zawierają od strony zewnętrznej
planszy przezroczyste kieszenie (14,15,16), w których znajdu
ją się instrukcje gier (17), diagramy gier (18), bierki (19). Kie
szeń (16) przeznaczona na bierki (19) jest mniejsza i grubsza od
pozostałych i ma kształt prostopadłościenny.
Segment (6) zawierający tę kieszeń ma od strony zew
nętrznej planszy notes. Plansza po stronie wewnętrznej ma
diagram gry.

(57) Przedmiotem wzoru jest zespół dołączenia pojemników
stomijnych z płytką umieszczoną na ciele chorego posiadający
zamocowany do pojemnika zaczep oraz zamocowany do płytki
uchwyt. Zespół charakteryzuje się tym, że zaczep stanowi samo
przylepny pierścień (8), a uchwyt stanowi płaski pierścień (4).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 100369 (22)9405 06 6(51) B01D 39/16
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Łuczyński Witold, Witczak Elżbieta,
Wierzbowska Teresa, Stachowiak-Nogacka
Marianna, Witek Barbara, Tarkowska Sylwia
(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń
odpylających wilgotne gorące gazy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy prze
grody filtracyjnej do urządzeń odpylających wilgotne gorące
flazy, w kształcie worka. Przegroda filtracyjna jest zbudowana z
•ześciu warstw (1,2,3,4,5,6), z których warstwy (3,4,5) są z
włókien termoodpomych, (2 i 6) są to warstwy kompozycji
powłokowej dającej termo-i chemoodporność, a warstwę (1)
•tanowi warstwa impregnatu hydro- i oleofobowego.

(1 zastrzeżenie)

(10 zastrzeżeń)
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6(51) B60F 3/00

(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
Wrocław
(72) Kaczmarczyk Stanisław, Gajda Tadeusz
(54) Kadłub pojazdu pływającego
(57) Wewnątrz wnęk (1) usytuowanych w tylnej części, po
obu stronach kadłuba, umocowane są zespoły pędnika śrubo
wego (2). Zespół pędnika śrubowego (2) jest zamocowany na
stałe do ramienia (3), które zamontowane jest obrotowo drugim
końcem poprzez uchwyty (4) do dna (5) wnęki (1), zamykanej
pokrywą (6).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100375

U1(21) 100350 (22) 94 05 04
6(51) B60N 3/10
(75) Bartosz Krzysztof, Warszawa
(54) Podstawka
(57) Podstawka charakteryzuje się tym, że wewnątrz powie
rzchni bocznej o kształcie pierścienia (1) posiada otwór (2) o
zarysie połączonego okręgu i prostokąta, a na powierzchni
dolnej (3) zawiera środek samoprzylepny.

(22) 94 05 07

6(51) B60P 7/08

(75) Nowaczyk Zbigniew, Gdynia
(54) Stabilizator ładunków w pojazdach
transportowych
(57) Stabilizator ładunków utworzony jest z napełnianego
powietrzem segmentowego gumowego rękawa (5) z pogrubio
ną stykową częścią protektorową (7).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100541
U1(21) 100376

( 2 2 ) 9 4 05 07

6(51) B60P 1/52

(75) Nowaczyk Zbigniew, Gdynia
(54) Płyta podłogowa pojazdu transportowego
(57) Płyta składa się z podłogi sztywnej (4), wokół której
przemieszcza się na wale napędowym (5) i napędzającym (2)
ruchoma podłoga (3) składająca się z zawiasowych segmentów
w kształcie płyt z wygięciem na obrzeżach dłuższych boków. Na
powierzchni zewnętrznej segmenty mają otwory cylindryczne i
gwintowane.

(5 zastrzeżeń)

(22) 94 05 25

6(51) B60Q 11/00
G0I J 1/20
(23) 94 04 30 MTP MOTORYZACJA-94

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
FUDIM-POLMO, Poznań
(72) Rzepkiewicz Stanisław
(54) Przyrząd do kontroli i ustawiania świateł
samochodu
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że wózek wyposażony
jest w akumulator i korektor poziomowania z pedałem sterują
cym (11). Ramię pedału (11) połączone jest z mimośrodową
tuleją zamocowaną obrotowo na osi kółka. Pomiarowa głowica
(3) zaopatrzona jest w poziomicę (5).

(2 zastrzeżenia)
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(22)9410 27

6(51) B62D 33/04
B60P3/00
(23) 94 04 30 MTP MOTORYZACJA-94
(71) Fabryka Samochodów Osobowych, Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy, Warszawa
(72) Mirecki Zbigniew
(54) Obudowa części ładunkowej samochodu
dostawczego

(57) Obudowa części ładunkowej samochodu dostawczego
charakteryzuje się tym, że boki obudowy (1) zaopatrzone są od
wewnątrz przynajmniej w części swojej długości w przemoczenia
boczne, a część przednia obudowy (1) w przetoczenia przednie
i część tylna obudowy (1) w przemoczenia tylne, przy czym
przemoczenia boczne, przemoczenie przednie i przemoczenie
tylne stanowią punkty oparcia obudowy (1) o platformę podłogi
samochodu dostawczego (4). Przemoczenia boczne i przemo
czenie tylne obudowy (1) stanowią dolną część przetłoczeń
zamkniętych pod otwory drzwiowe, w których osadzone są
drzwi (12). Osłony (15) dolnych partii samochodu dostawczego
(4) stanowią jedną całość z obudową (1).
(6 zastrzeżeń)

U1(21) 100412

(22) 94 05 11

6(51) B60S 5/00
B60G 15/00

(75) Nagengast Jan, Gdańsk
(54) Przyrząd do spinania sprężyn w
samochodowych kolumnach Mac-Phersona

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji przyrzą
du do spinania sprężyn zawierający nośną ramę (1) z saniami
(2), po których liniowo w płaszczyźnie pionowej przemieszcza
się wózek (3) na przednich tocznych rolkach (4) i tylnych tocz
nych rolkach (5) osadzonych z przesunięciem w osi pionowej i
poziomej. Na wózku (3) od strony roboczej znajduje się oporo
wa płyta (6) z ukształtowanym w niej widełkowym gniazdem (7)
pod osadzaną w nim kolumnę Mac-Phersona. W górnej części
nośnej ramy (1) od strony roboczej zamocowane są obrotowo
na bokach oporowe haki (9) spinanych sprężyn (10).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100404

(22)94 05 12

6(51) B62D 55/15
B60G 11/12
(71) Zakłady Wytwórczo-Usługowe Przemysłu
Terenowego PRUMEL, Pruszków
(72) Paluchowski Waldemar, Budziński Jerzy,
Janus Krzysztof
(54) Tuleja gumowo-metalowa

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest tuleja gumowo-metalowa
do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych; osio
wych, promieniowych brąz momentu skręcającego w szczegól
ności dla zastosowania w pojazdach mechanicznych.Tuleja
gumowo-metalowa jest utworzona z elastycznego gumowego
wkładu (1), który na zewnętrznych czołowych powierzchniach
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(5, 6) ma minimalnie obniżoną średnicę (4, A') najkorzystniej
kilka dziesiątych milimetra sięgającą w głąb średnicy wewnętrz
nej tuiei zewnętrznej (3) najkorzystniej kilka milimetrów.

(1 zastrzeżenie)
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Pojemniko - podajnik ozdobny zawiera korpus (1), po
jemnik (9) z wieczkiem (8), szufladkę (18) z gniazdem (5) oraz
cięgno (20). Korpus (1) zawiera żebro (13), do którego przytwier
dzony jest wspornik (14). We wsporniku (14) na przegubie (17)
umocowana jest krzywka (19) połączona ze sprężyną (10) nało
żoną na sworzeń (4) korpusu (1). Do krzywki (19) przymocowa
na jest przy pomocy kołka (16) szufladka (18) oraz cięgno (20)
połączone z ptakiem (15) osadzonym obrotowo na podporach
(12) korpusu (1). Ukształtowany w korpusie (1) pojemnik (9) z
pochyłością (7) dochodzi do szufladki (18).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 100409 (22)940510
6(51) B65F1/00
(75) Knapik Marek, Bielsko-Biała; Pytel
Krzysztof, Bielsko-Biała
(54) Pojemnik

U1(21) 100367 (22) 94 05 06
6(51) B65D 5/72
(75) Dudek Celestyn, Strzegom; Dudek Adam,
Strzegom
(54) Pojemniko-podajnik ozdobny

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik, prze
znaczony zwłaszcza na różnego rodzaju małe odpady powsta
jące w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
Pojemnik (1) ma kształt walca z otworem (2) na pobocznicy. Rozdzielnie osadzono gómą wklęsłą podstawę (3) o kształ
cie odwróconego stożka ściętego z wywiniętą na zewnątrz wię
kszą krawędzią. W podstawie (3) osadzono rozłącznie ażurowe
denko (4) ze skierowanymi ku górze uchwytami (5). Wewnątrz
pojemnika (1) osadzono rozłącznie sprężysty uchwyt (6) wy
miennego wewnętrznego pojemnika elastycznego (7).

(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje konstrukcję pojemniko-podajnika ozdobnego, przeznaczonego zwłaszcza do składowa
nia i podawania detali takich jak wykałaczki, papierosy I inne.

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1(21) 100417

(22)940511

6(51) C02F 1/00
B01D 21/24
(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
HYDROBUDOWA 9, Poznań
(72) Szymański Eugeniusz, Borowski Zbigniew

(54) Koryto pilaste
(57) Wzór umożliwia proste i niezawodne poziomowanie do
lnych krawędzi szczelin koryta i wyklucza jednocześnie możliwość
niekontrolowanego przepływu ścieków poza szczelinami.
Koryto ma prostopadłe i wzajemnie równoległe ścianę
boczną pierwszą (1) i ścianę boczną drugą (2). Do ściany
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bocznej pierwszej (1) jest przymocowana za pomocą gwintowa
nych elementów złącznych (3) prostokątna listwa pierwsza (4)
ze szczelinami w krawędzi górnej. Do ściany bocznej drugiej
jest przymocowana prostokątana listwa druga (5). Powierzchnie
prostokątnej listwy pierwszej (4) i ściany bocznej pierwszej (1)
oraz prostokątnej listwy drugiej (5) i ściany bocznej drugiej są
oddzielone od siebie uszczelką (6).

(2 zastrzeżenia)

69

Krawędzie zewnętrzne bruzdy (4) są zamknięte frag
mentem powierzchni węża perforowanego (6), pozbawionym
nacięć (7) wykonanych na pozostałej części jego powierzchni.
Nacięcia (7) przebiegają prostopadle do osi symetrii wzdłużnej
odcinka przewodu rurowego (1). Sprężone powietrze, wprowa
dzane do dyfuzora przyłączem (2), przechodzi przez otwór (5)
do bruzdy (4), gdzie zostaje rozprowadzone wzdłuż odcinka
przewodu rurowego (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100374 (22) 94 05 07 6(51) C02F11/00
(71) Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze
RADBUR Sp. z o.o., Somonino
(72) Małecki Ignacy
(54) Zgarniak skratek

U1(21) 100418 (22) 94 05 11
6(51) C02F 3/02
(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
HYDROBUDOWA 9, Poznań
(72) Szymański Eugeniusz, Borowski Zbigniew
(54) Dyfuzor do drobnopęcherzykowego
napowietrzania

(57) Zgarniak skratek zawiera zespół elektrowciągu linowe
go (7) podwieszony na torze jezdnym (4) bramownicy. Tor
jezdny (4) bramownicy jest zamocowany na podporach (2,3) i
przebiega ponad kratą (5) i placem (6) składowania i/lub zała
dunku skratek. Na linach (8,9) podwieszony jest chwytak w
postaci dwóch szczęk wykonanych z szeregów płaskich ele
mentów. Wzajemny rozstaw elementów płaskich w szczękach
odpowiada rozstawowi pomiędzy płaskownikami kraty (5).

(57) Dyfuzor składa się z odcinka przewodu rurowego (1),
zamkniętego po stronie przyłącza (2) ścianką poprzeczną (3).
Na powierzchni odcinka przewodu rurowego (1) jest wykona
na bruzda (4), przebiegająca równolegle do jego osi symetrii
wzdłużnej.

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 100394 (22) 94 05 11 6(51) E01F13/00
(75) Orłowski Maciej, Gdańsk; Stępień Piotr,
Gdańsk
(54) Blokada parkingowa
(57) Blokada parkingowa służy do blokowania miejsc par
kingowych jak i parkujących pojazdów. Blokada składa się z
trwale zamontowanej w podłożu podstawy (1) i osadzonego w
niej rozłącznie słupka blokującego (2) zaopatrzonego w zamek
połączony przegubowo umieszczonymi w jego wnętrzu cięgła
mi (9) i (10) z dźwignią zaczepową (11) zazębiającą się wycię
ciem (14) o pręt zaczepowy (4) podstawy (1).

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100364 (22)94 05 05
6(51) E04B 1/38
(75) Bortnowski Piotr, Gliwice
(54) Kształtownik do łączenia płyt, zwłaszcza
ściennych
(57) Kształtownik metalowy do łączenia płyt, zwłaszcza
ściennych w postaci rynny o przekroju poprzecznym stylizo
wanej odwróconej litery omega, posiada podłużne boki (1) z
jednym wycięciem (3') o przekroju poprzecznym trójkąta i o
głębokości do 1/3 grubości boków. Również dwa identyczne
wycięcia (3') mają ramiona boków kształtownika, a podstawa (4)
posiada centrycznie usytuowaną rysę (3") o przekroju trójkąta
i o głębokości do 1/5 jej grubości.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100430
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(22) 94 05 12

6(51) E04B 1/68
E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków, Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków; Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Listwa dylatacyjno-uszczelniająca

(57) Wzór użytkowy stanowi rozwiązanie problemu wykoń
czenia i uszczelnienia dylatacji i innych szczelin elementów
budowlanych i wykończeniowych.
Listwa ma budowę monolityczną w przekroju poprze
cznym symetryczną i zbliżoną kształtem do litery Q. Utworzona
jest z dwóch, usytuowanych w linii, taśmowych ramion monta
żowych (1), których końce wewnętrzne przechodzą łukowo w
element kompensująco-osłonowy (2).
Element kompensująco-osłonowy (2) składa się z
dwóch bocznych, wygiętych łukowato na zewnątrz i o zmiennej
szerokości łączników (3), zespolonych od góry elementem osło
nowym (4).
Element osłonowy (4) zbliżony jest kształtem do księży
ca z ostro zakończonymi rogami (6), skierowanymi nieco do
góry i wystającymi z boków nieco poza obrys zewnętrzny łącz
ników (3).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100390

(22)940509

6(51) E04B 1/38
E04B2/82
E04B 9/22

(75) Freitag Jan, Poznań
(54) Zamek do łączenia elementów
konstrukcyjnych z profilowanymi
prowadnicami

( 5 7 ) Przedmiotem zgłoszenia jest zamek do łączenia ele
mentów konstrukcyjnych z profilowanymi prowadnicami, mają
cy zastosowanie do montażu ścian działowych podwieszanych
sufitów, elementów wystawienniczych i innych. Zamek ma dwa
odrębne zapieracze (9), usytuowane naprzemiennie w półkach
(3, 5) korpusu (1) od strony ustalaczy (8), zaś zaczepiacz (10)
ma postać elementu kształtowego, który od strony ustalaczy (8)
ma dwa wzdłużne elementy, wygięte naprzemiennie i symetry
cznie względem siebie w strefie zapieraczy (9) i zakończone
kształtowymi zaczepami (12) o przekroju zbliżonym do połowy
okręgu, z których każdy usytuowany jest naprzemiennie wzglę
dem siebie, przy czym między wzdłużnymi elementami osadzo
na jest listwa sprężynująca (13), zaś z drugiej strony zakończony
jest oporą (14), a w swej płaszczyźnie ma gniazdo blokownika
(4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100431 (22) 94 05 12
6(51) E04B 1/68
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków; Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Element dylatacyjny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem właściwego wykoń
czenia i uszczelnienia różnego rodzaju szczelin dylatacyjnych
w budownictwie.
Element ma budowę symetryczną. W przekroju poprze
cznym składa się z dwóch kątowników (1), których podstawę
stanowią taśmowe, usytuowane na jednym poziomie ramiona
montażowe (2), od których wewnętrznych końców odchodzą w
zasadzie prostopadłe słupki (4), połączone ze sobą na różnych
wysokościach łukowato wygiętymi poprzeczkami (5).
Zewnętrzne końce ramion montażowych (2) zakończo
ne są zaczepami mocującymi (3). Słupki (4) mają wzdłużne,
zewnętrzne karby (6) rowkowe oraz w zasadzie poprzeczne,
zewnętrzne zaczepy ustalające (7).

(9 zastrzeżeń)
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(22) 94 04 30

6(51) E04C1/40
E04B2/02

(75) Chojnacki Paweł, Głowno
(54) Element budowlany
(57) Wzór użytkowy dotyczy elementu budowlanego, prze
znaczonego zwłaszcza do budowy domków jednorodzinnych.
Element budowlany charakteryzuje się tym, że ma po
stać zbliżoną kształtem do greckiej litery II i zawiera licową
ścianę (1) oraz dwie międzyotworowe ściany (2), przy czym
licowa ściana (1) ma warstwę (3) materiału ocieplającego, w
bocznych zaś powierzchniach licowej ściany (1) są wykonane:
z jednej strony prostokątne wycięcie (4), a z drugiej strony
prostokątny występ (5), natomiast w bocznych powierzchniach
miedzyotworowych ścian (2) są wykonane prostokątne zagłę
bienia (6). Grubość warstwy (3) materiału ocieplającego jest
mniejsza od szerokości prostokątnego wycięcia (4) oraz pro
stokątnego występu (5) w bocznych powierzchniach licowej
ściany (1).
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U1(21) 100366 (22) 94 05 05 6(51) E04F11/02
(71) LAR-GROUPE Sp. z o.o., Rzeszów
(72) Rej man Leszek
(54) Schody z elementów powtarzalnych
(57) Schody zbudowane są z trzech zasadniczych elemen
tów dolnego i górnego mocowania oraz z elementu środkowego
wielokrotnie powtarzalnego.
Podstawę schodów stanowi element dolnego mocowa
nia (1) połączony rozłącznie za pomocą nakrętki (6) z monolity
czną kształtką (8) wewnątrz wydrążoną. Następnie do górnej
części profilowej stopnicy (12) przykręca się stopnie (20). Po
zamontowaniu odpowiedniej ilości elementów powtarzalnych,
na ostatni nakłada się element górnego mocowania (17) przy
twierdzając go śrubami rozporowymi.
(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100392

(22) 94 05 09

6(51) E04C 1/40
E04B2/14

(75) Chojnacki Paweł, Głowno
(54) Pustak ocieplany
(57) Ocieplony pustak (1 ) charakteryzuje się tym, że z jednej
jego strony, poza obrębem otworów (2), znajduje się warstwa
(4) materiału ocieplającego, do niej zaś przylega elewacyjna
warstwa (5), przy czym warstwa (4) materiału ocieplającego jest
połączona z pustakiem (1) oraz z elewacyjna warstwą (5) za
pomocą krzyżujących się wypustek (6) o kształcie jaskółczego
ogona.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100436 (22) 94 05 12 6(51) E04F11/02
(75) Wiech Leszek, Kielce
(54) Schody przyścienne samonośne
(57) Schody przyścienne samonośne wykonane są z drew
nianych elementów prefabrykowanych, których konstrukcję
nośną tworzą stopnie (1) i (1.1) mocowane jednym koncern do
ściany przy wykorzystaniu kotwy o kształcie litery H, przy czym
otwory w ścianie są wyposażone w sprężyste tuleje łożyskowe,
natomiast stopnie naroży (1.1) mocowane są w ścianie poprzez
wykorzystanie śrub rzymskich (5). Od strony poręczy (12) dwa
kolejne stopnie (1) spięte są ze sobą trzpieniem gwintowanym i
wewnętrznie nagwintowaną tulejką utwierdzoną kołkiem w ele
mencie dolnym tralki (10).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100425 (22)94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków; Rogoda Krzysztof,
Kraków, Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) listwa licowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem osłony powierzchni
czołowej płyt różnego rodzaju i wielkości, stanowiących wyłoże
nie na przykład schodów, tarasów postumentów řtd. W przekroju
poprzecznym listwa ma w przybliżeniu kształt dużej litery L,
której jedno ramię jest ramieniem montażowym (1), którego
jeden koniec przechodzi w ramię osłonowe (3) zakończone
przylgą(4).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100427 (22)94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków, Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Listwa dystansowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem właściwego, estety
cznego wykończenia, wypełnienia szczelin w elementach bu
dowlanych, zwłaszcza w ścianach. Listwa ukształtowana jest
przez kilkakrotną, wzdłużną zmianę płaszczyzny taśmy. Tworzy
ją zewnętrzne ramię montażowe (1), połączone z łącznikiem (3),
od którego odchodzi odcinek osłonowy (4), który z drugiego
końca przechodzi w łącznik (5), a ten z kolei w swobodne ramię
ustalające (6).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100426 (22)94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków; Rogoda Krzysztof,
Kraków; Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Dudzik Mieczysław, Mleczko Stanisław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Listwa krawędziowa
(57) Listwa stanowi rozwiązanie problemu osłony i wykoń
czenia krawędzi płaszczyzn wyłożonych płytkami lub innymi
elementami okładzinowymi.
W przekroju poprzecznym listwa składa się z ramienia
montażowego (1) z otworami montażowymi (2) i z odchodzące
go od jednego jego końca ramienia osłonowego (4). Ramię
montażowe (1) ma w płaszczyźnie zewnętrznej w miejscu połą
czenia z ramieniem osłonowym (4) występ dociskowo -uszczel
niający (3). Ramię osłonowe (4) stanowi wycinek łuku, a jego
wolny koniec wyposażony jest w skierowany do wewnątrz za
czep pazurowy (5).
(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100432 (22)94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków, Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Narożnik listwowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wykończenia i
osłony narożników dwóch płaszczyzn wyłożonych płytkami albo
innymi elementami okładzinowymi. Narożnik listwowy w prze
kroju poprzecznym ma postać niesymetrycznego krzyża, utwo
rzonego z dwóch prostopadłych listew tak, że dwa sąsiadujące
ze sobą ramiona ustalające (1) i (2) są jednakowej długości, a
ich końce mają wzdłużne, zewnętrzne występy dociskowo-usz-
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czeiniające (3) i (4). Końce ramion ustalających (1) i (2) połączo
ne są osłoną (5) w kształcie wycinka łuku. Z drugiej strony
krawędzi wspólnej dłuższy, swobodny odcinek jest ramieniem
montażowym (6), a krótszy, swobodny odcinek stanowi listwę
ustalającą (8).

(3 zastrzeżenia)
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W przekroju poprzecznym ramię montażowe (1) ma
poprzeczną wąską listewkę ustalającą (3). Odchodzące od ra
mienia montażowego (1) łukowe ramię osłonowe (6) kończy się
na albo nieco poza linią stanowiącą przedłużenie ściany listewki
ustalającej (3) od strony krawędzi ramienia montażowego (1) i
ramienia osłonowego (6). Ściana czołowa (7) ramienia osłono
wego (6) jest usytuowana do stycznej łuku w miejscu zewnętrz
nej krawędzi (8) styku pod kątem a-50-88°.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 100434 (22) 94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków, Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków, Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Element narożnikowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykończenia i osło
ny narożników dwóch płaszczyzn wyłożonych płytkami albo
innymi elementami okładzinowymi. W przekroju poprzecznym
element składa się z ramienia montażowego (1), przechodzące
go z jednego końca w łukowate ramię osłonowe (6), od którego
do ramienia montażowego (1) odchodzi ramię usztywniające
(7). Ramię usztywniające (7) jest nachylone do ramienia monta
żowego (1) pod kątem a=40-90°. Ramię montażowe (1) połą
czone jest z poprzeczną listewką ustalającą (3), a przy krawędzi
z ramieniem osłonowym (6) wyposażone jest w występ dociskowo-uszczeiniąjący (5).

(6 zastrzeżeń)
U1(21) 100433 (22) 94 05 12 6(51) E04F19/02
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków; Rogoda Krzysztof,
Kraków, Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanislaw, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Listwa narożna
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykończeniu i osło
ny naroży ścian lub innych elementów budowlanych i wykoń
czeniowych wyłożonych płytkami albo innymi elementami okła
dzinowymi.

U1(21) 100428 (22) 94 05 12 6(51) E04F19/04
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków, Rogoda Krzysztof,
Kraków; Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanisław, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Element wykończeniowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykończenia i usz
czelnienia naroży wklęsłych utworzonych przez płaszczyzny
wyłożone różnego rodzaju elementami okładzinowymi.
Element składa się betki (1) i połączonej z nią rozłącznie
listwy kryjącej (6). Belka (1) ma u nasady dwa taśmowe ramiona

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

montażowe (2), usytuowane względem osi symetrii a-a pod
kątem w zasadzie 45° oraz ma wzdłużne gniazdo szczelinowe
(4), w którym umieszczona jest rozłącznie listwa kryjąca (6),
mająca w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery T.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100413 (22) 94 05 11
6(51) E04H 1/12
(75) Moszant Wojciech, Gliwice
(54) Wiata nrzvstankowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wiata przystankowa skła
dająca się z dwóch prefabrykowanych ścianek bocznych (4),
ścianki tylnej (5) i półkolistego dachu. Dach składa się z pokrycia
dachowego (1) z przezroczystego poliwęglanu komórkowego
opartego na równomiernie rozłożonych kabłąkach (2) przymo
cowanych do podstawy (3). Ścianki boczne (4) i ścianka tylna
(5) wykonane są z profili stalowych zimnogiętych i są przeszklo
ne oraz tworzą charakterystyczny podział utworzony z kształtow
ników (8), blach (9) i szyb. Stosunek szerokości s do całkowitej
wysokości h ścianki bocznej (4) wynosi 1:1,3 a podział wewnę
trzny pionowy jak a:3a:a, podział wewnętrzny poziomy jak
0.04h:0,19h:0.7h:0.07h licząc od fundamentu wiaty, natomiast
stosunek promienia dachu do wysokości całkowitej H wiaty
wynosi jak 1:4.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100429 (22)94 0512 6(51) E04F19/04
(71) Szczepocki Tomasz, Kraków; Ziębicki
Edward, Kraków; Rogoda Krzysztof,
Kraków; Grzybczyk Bogusław, Kraków
(72) Mleczko Stanislaw, Dudzik Mieczysław,
Mędala Andrzej, Okrutniak Jan
(54) Listwa narożnikowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykończenia i osło
ny narożników dwóch płaszczyzn wyłożonych płytkami albo
innymi elementami okładzinowymi. Listwa w przekroju poprze
cznym ma ramię montażowe (1), które z jednego końca prze
chodzi w usytuowany pod kątem a, równym w zasadzie 45°,
łącznik (3), połączony drugim końcem z ramieniem osłonowym
(4) w kształcie wycinka łuku.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100414 (22)94 0511
6(51) E04H 1/12
(75) Moszant Wojciech, Gliwice
(54) Wiata przystankowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wiata przystankowa skła
dająca się z dwóch prefabrykowanych ścianek bocznych (4),
dwóch ścianek tylnych (5), słupka przedniego (6), przednich
rynien (3) oraz dachu w kształcie wycinka koła.
Dach składa się z pokrycia dachowego (1) z przezroczy
stego poliwęglanu komórkowego opartego na równomiernie
rozłożonych kabłąkach (2) mocowanych do ścianek tylnych (5)
i przednich rynien (3). Na całym obwodzie wiaty, w górnej jej
części, jest umieszczony gzyms (9) z blachy profilowanej. Ścian
ki boczne (4) i ścianki tylne (5) wykonane są z profili stalowych
zimnogiętych i są przeszklone oraz tworzą charakterystyczny
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podział utworzony z kształtowników (10), gzymsu (9) i szyb.
Stosunek szerokości do całkowitej wysokości ścianki bocznej
(4) wynosi jak 1:1, a podział wewnętrzny pionowy jak 3a:a:3a,
natomiast stosunek promienia dachu do wysokości całkowitej
wiaty wynosi jak 1 :Z,2.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100400

(22) 94 05 10

75
6(51) E05B 27/00

(71) Oćwieja Grzegorz, Lewin Brzeski

(72) Siomka Zbigniew, Mitek Andrzej,
Wiśniewski Ryszard
(54) Wkładka bębenkowa profilowana zamka
wpuszczanego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
optymalnej dla kształtu i niezawodności działania konstrukcji
wkładki profilowej zamka wpuszczanego.
Suwak (5) wkładki posiada jednostronnie występ dla
kołka (3) ze sprężyną (4). Otwór zabieraka wkładki ułożony jest
swoją wzdłużną osią symetrii pod kątem 45° do płaszczyzny
poziomej części cylindrycznej zabieraka. Kształt suwaka (5) jest
zbliżony do kształtu otworu zabieraka.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100406 (22) 94 05 12 6(51) E04H 17/20
(75) Zimoński Zygmunt, Kielce
(54) Słupek ogrodzeniowy
(57) Słupek ogrodzeniowy posiada zewnętrzną obudowę,
na którą składają się kamionkowe elementy rurowe (1) ustawio
ne jeden na drugim, wypełnione wewnątrz masą betonową (2)
wzmocnioną stalowymi prętami usztywniającymi (3) i jest przy
kryty kamionkowym daszkiem (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100401 (22)940510 6(51) E05B 27/00
(71) Oćwieja Grzegorz, Lewin Brzeski
(72) Siomka Zbigniew, Mitek Andrzej,
Wiśniewski Ryszard
(54) Korpus wkładki bębenkowej profilowej
zamka wpuszczanego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
przeciwwłamaniowej konstrukcji korpusu wkładki bębenkowej
profilowanej zamka wpuszczanego.
Korpus posiada wybranie dla zabieraka zamka i poło
żony pod nim otwór poprzeczny (4) dla montażu. Przed otworem
poprzecznym (4) i za nim rozmieszczono otwory (5) dla kołków
antywłamaniowych. Powierzchnie czołowe korpusu są fakturo
wane.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100402 (22) 94 05 10 6(51) E05B 27/00
(71) Oćwieja Grzegorz, Lewin Brzeski
(72) Siomka Zbigniew, Mitek Andrzej,
Wiśniewski Ryszard
(54) Bęben wkładki zamka wierzchniego i
wpuszczanego
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obudowy (1), która jest mocowana za pomocą wkrętów (11) do
listwy przymykowej (10). W ściance czołowej puszki (2) wyko
nane są dwa otwory ograniczające przesuw tulejek (7), do
których w części wystającej przymocowane są pręty.

(3 zastrzeżenia)

(57) Pierścień części czołowej (3) bębenka wkładki posiada
dwa otwory (4) rozmieszczone prostopadle do siebie. Otwór
poziomy umieszczony jest w osi bębenka. W otworach (4)
umieszczono kołki zabezpieczające przed rozwierceniem ele
menty wewnętrzne bębenka wkładki.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100403 (22) 94 05 10 6(51) E05B 27/00
(71) Oćwieja Grzegorz, Lewin Brzeski
(72) Siomka Zbigniew, Mitek Andrzej,
Wiśniewski Ryszard
(54) Korpus wkładki bębenkowej zamka
wierzchniego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji antywłamaniowej korpusu wkładki bębenkowej za
mka wierzchniego.
Korpus (1) posiada otwór wzdłużny (3) i prostopadle do
niego otwory pionowe (4) dla kołków antywiamaniowych (6).
Powierzchnia czołowa korpusu jest fakturowana.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100384 (22)94 05 10
6(51) E06B 3/96
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa SA
METALPLAST-BIELSKO, Bielsko-Biała
(72) Adamaszek Krzysztof, Dorzak Maciej, Kania
Tadeusz, Maślanka Tadeusz, Nycz Czesław,
Iskierka Stanisław
(54) Rygiel aluminiowej stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rygiel aluminiowej
stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza do stosowania w
aluminowych konstrukcjach stolarki budowlanej szczególnie w
ścianach osłonowych, jako element uzupełniająco - łączący.

U1(21) 100353 (22)94 05 04
6(51) E05C 9/12
(75) Długosz Adam, Bochnia
(54) Mechanizm zasuwnicy okiennej
(57) Mechanizm zasuwnicy okiennej posiada puszkę meta
lową (2), w której usytuowane jest sprzęgło składające się z
dwóch zębatek (4) i koła zębatego (5) osadzonego na trzpieniu
(6), na którym mocuje się rączkę (12). Sprzęgło jest dociskane
do ścianki czołowej puszki (2) za pomocą podkładki sprężynu
jącej (8) wspartej na wewnętrznej powierzchni, czołowej ścianki
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Rygiel aluminiowej stolarki budowlanej stanowi alumi
niowa kształtka (1 ) z osadzoną w jej wnętrzu kostką osadczą (2)
w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, mają
ca w podstawie osadzone botce ryglujące (3), przy czym kostka
osadcza z przelotową aluminiową kształtką (1) połączona jest
elementami śrubowymi (4) osadzonymi przesuwnie w podłuż
nych wybraniach (5) ściany czołowej przelotowej aluminiowej
kształtki (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100397 (22) 94 05 10
6(51) E21D 7/00
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego RYMER,
Rybnik
(72) Herok Jacek, Drygalski Wojciech, Płachno
Marek, Sosna Stanisław
(54) Dźwigar szybowy
(57) Dźwigar szybowy (A) składa się z belek (1, 2) połączo
nych sztywno, w jedną całość, za pomocą sworzniowego złącza
śrubowego (B).
Dźwigar szybowy (A) stosowany jest przy zabudowie w
szybie o ograniczonej możliwości swobodnego manewrowania
podczas montażu lub wymiany prowadników naczyń wydobyw
czych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 100396 (22)94 05 10
6(51) F01N 3/10
(71) Polsko-Rosyjska Sp. z o.o. LINDO-GOBEX,
Gorzów Wlkp.
(72) Dyrak Ryszard, Wornbard Krzysztof, unicki
Mikołaj
(54) Tłumik-katalizator do samochodów
dostawczych
(57) Według wzoru użytkowego, tłumik-katalizator, ma cylin
dryczną, wewnętrzną przestrzeń korpusu podzieloną wytłoczo
nymi rowkami (5) i (6) na trzy komory katalityczne (7), (8) i (9)
usytuowanymi pomiędzy stożkowymi komorami, wlotową (13) i
wylotową (15).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100361 (22) 94 05 04
6(51) F16K1/30
(75) Gutkowski Bogusław, Piekary Śląskie
(54) Zawór szybkootwieralny do gazów
technicznych
(57) Zawór szybkootwieralny do gazów technicznych, posia
dających korpus z gniazdem zamykanym od dołu przez osadzo
ny na popychaczu grzybek, charakteryzuje się tym, że sprężyna
(5) blokowana jest od dołu wkrętem (6) wkręconym w otwór
wewnętrzny (7) czopa (8) korpusu (1), przy czym pomiędzy
powierzchnią gwintu zewnętrznego wkręta (6), a powierzchnią
gwintu otworu wewnętrznego (7) czopa (8) znajduje się warstwa
teflonu lub silikonu.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100349 (22) 94 05 04
6(51) F16K 5/06
(71) Zakład Urządzeń Gazowniczych
GAZOMET, Rawicz
(72) Rak Rudolf
(54) Kurek kulowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem skutecznego połą
czenia kołnierzy kurka z kołnierzami rurociągu bez zwiększania
gabarytów kołnierzy kurka kulowego.
Kurek kulowy ma tuleje łącznikowe (7) z nagwintowany
mi otworami (8). Tuleje łącznikowe (7) są położone wzdłuż
korpusu (1), pomiędzy kołnierzami (4). Kurek wyposażony jest
w śruby (12) umieszczone w otworach z podtoczeniem (11).
Śruby (12) wkręcone są w końcówki (13) tulei łącznikowych (7).
Otwory z podtoczeniem (11) wykonane są w kołnierzach (4)
pomiędzy otworami przelotowymi (9) przeznaczonymi na sruby
(10) przyłączeniowe do kołnierzy rurociągu.

U1 (21) 100360
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(22) 94 05 04

6(51) F16K 27/02
F16K 27/08
(75) Gutkowski Bogusław, Piekary Śląskie
(54) Jednoczęściowy korpus zaworu
szybkootwierainego do gaśnic, zwłaszcza do
sprężonego dwutlenku węgla

(57) Jednoczęściowy korpus zaworu szybkootwierainego
do gaśnic, zwłaszcza do sprężonego dwutlenku węgla, cha
rakteryzuje się tym, że posiada ucho górne (3) z otworem
przelotowym (4) i ucho dolne (5) z otworem przelotowym (6), do
których przymocowana jest na stałe nitkami (7, 8) dźwignia
dolna (9), a dźwignia górna (10) przymocowana jest obrotowo
nrtem (7).

(2 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100386 (22)94 05 09 6(51) F16K 31/44
(71) INTER-BEFA Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(72) Loranc Stanisław, Sadlik Piotr, Maga Piotr,
Machalica Jan
(54) Urządzenie napędowe klapy przepustnicy
zaporowej
U1(21) 100359 (22) 94 05 04 6(51) F16K17/14
(75) Gutkowski Bogusław, Piekary Śląskie
(54) Bezpiecznik nagłego rozładowania butli,
zwłaszcza ze skroplonym dwutlenkiem węgla
(57) Bezpiecznik nagłego rozładowania butli, zwłaszcza ze
skroplonym dwutlenkiem węgla, charakteryzuje się tym, że wy
posażony jest w znacznik (1) w postaci krążka, którego średnica
jest większa od średnicy kanału dolotowego (7) i od średnicy
kanału przelotowego (4) śruby dociskowej (3), umocowanego
swymi krawędziami zewnętrznymi na wcisk i przy pomocy lep
kiej masy w wybraniu (2) czoła śruby dociskowej (3).
(1 zastrzeżenie)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie napę
dowe klapy przepustnicy zaporowej, stosowane w armaturze
przemysłowej w szczególności dla przesyłu wody, pary wodnej
i gazów.
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Urządzenie ma korpu« (1), którego kołnierz (2) moco
wany jest rozłącznie z kołnierzem (3) przepustnicy (4) i wyposa
żone jest w obrotowy czop (5) klapy (6) przepustnicy (4) zakoń
czony uzębioną skośnie końcówką (7) i suwliwie osadzoną
tuleją (8) współpracującą z gwintowanym trzpieniem (9). Korpus
(1) ma od strony kołnierza (3) wybranie dla wkrętki umieszczone
osiowo w kołnierzu (2), a od strony gwintowanego trzpienia (9)
ma wybranie dla drugiej wkrętki umieszczone osiowo w drugim
kołnierzu (14) urządzenia.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 100416 (22) 94 05 11 6(51) F16L 55/10
(71) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
HYDROBUDOWA 9, Poznań
(72) Szymański Eugeniusz, Borowski Zbigniew
(54) Urządzenie do zaślepiania rurociągów,
zwłaszcza kanalizacyjnych
(57) Urządzenie według wzoru zapewnia prosty montaż i
demontaż w uszczelnianym rurociągu, bez względu na możli
wość pojawienia się podciśnienia. Do kołnierza pierwszego (1)
jest przymocowany odcinek rury (2) zamkniętej denkiem (3). W
części centralnej kołnierza pierwszego (1) jest wykonany otwór
przelotowy (4) wchodzący do wnętrza odcinka rury (2). W otwo
rze gwintowanym denka (3) jest wkręcony odpowietrznik (5). Na
odcinku rury (2), między jej końcem gwintowanym i kołnierzem
pierwszym (1) jest zamontowana suwliwie tulejka suwakowa (6)
kołnierza drugiego (7). Na nagwintowany koniec odcinka rury
(2) jest nakręcona nakrętka (8) z rękojeścią. Między powierzch
niami kołnierza pierwszego (1) i kołnierza drugiego (7) jest
osadzona uszczelka (12).
(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102676 (22) 95 05 24
6(51) F23B 1/16
(23) 95 03 22 ECODOM -95
(75) Foryta Henryk, Lubliniec; Glensk
Włodzimierz, Tarnowskie Góry
(54) Kocioł, zwłaszcza centralnego ogrzewania
(57) Kocioł ma pomiędzy paleniskiem (6) a przewodem od
lotowym spalin (4) wentylator wyciągowy (5), wspomagający
proces rozpalania. Ponadto palenisko (6) ma spychacz (8) po
piołu usytuowany przesuwnie nad rusztem (7) i połączony za
pomocą drążków (9,10) z umieszczoną na zewnątrz dźwignią
(11). Obrót dźwigni (11) przemieszcza spychacz (8) wzdłuż
rusztu (7) zrzucając popiół.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100368

(22) 94 05 06

6(51) F21L19/00
F21V 35/00

(75) Dudek Celestyn, Strzegom; Dudek Adam,
Strzegom
(54) Lampka ozdobna na paliwo płynne
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji lamp
ki ozdobnej na paliwo płynne, która ma zastosowanie jako oświet
lenie ozdobne w mieszkaniach, atlanach, ogrodach Hp.
Lampka zawierająca naczynie ozdobne (1) napełnione
paliwem płynnym (2) oraz knot (7) charakteryzuje się tym, że
naczynie ozdobne (1), korzystnie przezroczyste, w dolnej swojej
części wypełnione jest cieczą niepalną (3), korzystnie zabarwio
ną wodą i nad nią paliwem płynnym (2), na którego powierzchni
umieszczony jest pływak (4), wykonany w postaci tarczki z
wybrzuszeniami (6) wypełnionymi powietrzem (5). Między wy
brzuszeniami (6) ukształtowane są kanałki (8) przechodzące w
centralne gniazdo (10), w którym osadzony jest knot (7). Pomię
dzy gniazdem (10), a dnem kanałka (8) uformowana jest płetwa
stabilizująca (9).
(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 102675 (22) 95 05 24
6(51) F23K 3/16
(23) 95 03 22 ECODOM-95
(75) Foryta Henryk, Lubliniec; Glensk
Włodzimierz, Tarnowskie Góry
(54) Kocioł, zwłaszcza centralnego ogrzewania
(57) Kocioł ma nad paleniskiem (5) zbiornik (10) na paliwo
stałe, napełniany z góry przez drzwiczki (11) i opróżniany w
miarę spalania poprzedniej dawki paliwa przez szczelinę (12)
regulowaną przepustnicą (13). Przepustnica (13) sterowana jest
cięgnem (14) wychodzącym na zewnątrz korpusu (1).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100415 (22) 94 05 11 6(51) F25D 11/00
(75) Łyduch Jan, Opole; Łyduch Zbigniew, Opole
(54) Urządzenie do schładzania napojów
(57) Urządzenie do schładzania napojów przeznaczone jest,
zwłaszcza dla piwa i znajduje zastosowanie w restauracjach. W
zbiorniku (10) umieszczone jest mieszadełko (9) napędzane
silnikiem (8), a całość zanurzona jest w cieczy (11).
(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100411 (22)94 05 11 6(51) F24F12/00
(71) VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o.,
Kosakowo
(72) Wiśniewski Zdzisław
(54) Aparat grzewczo-wentylacyjny
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji aparatu,
którego obudowę stanowi zestaw izolowanych płyt osłonowych
połączonych ze sobą kształtowo poprzez zachodzące na siebie
krawędzie sąsiadujących izolowanych osłonowych płyt, dodat
kowo złączonych blachowkrętami, co tworzy sztywną samonośną konstrukcję w kształcie prostopadłościanu.
Obudowa składa się z dwóch bocznych izolowanych
płyt (2,3) z otworami przelotowymi, dolnej izolowanej płyty (4),
górnej izolowanej płyty (5), tylnej izolowanej płyty i zdejmowanej
czołowej płyty (7).
Boczne izolowane płyty (2 i 3) mają wypusty krawędzi
bocznych w kształcie zbliżonym do litery S.
Dolna izolacyjna płyta (4) i górna izolowana płyta (5)
mają krawędzie dłuższych boków w kształcie litery S. Krawędzie
krótszych boków tylnej izolowanej płyty i czołowej płyty (7) mają
profil w kształcie litery C.
W bocznej izolowanej płycie (2) zamocowana jest po
przez wzmacniający element (8) wielopłaszczyznowa przepust
nica (9). Do boczne] izolowanej płyty (3) poprzez uszczelniający
element (10) zamocowany jest wentylator (11).
W wewnętrznej przestrzeni obudowy (1) od strony bo
cznej izolowanej płyty (2) zamocowana jest przepona (12), do
której przymocowana jest nagrzewnica (13) oraz dwa elementy
mocujące (14) filtr (15) powietrza.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100355 (22)94 05 04
6(51) F28D1/00
(75) Sadowski Andrzej, Wrocław
(54) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
(57) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej zasilany wodą
grzewczą z systemów kotiowni opalanych gazem lub olejem
opałowym jest wyposażony w zespół wymiennikowy (1) złożony
z płytowych wymienników ciepła (2). Wymienniki te są wpięte
do kolektora wody zimnej (3) i do kolektora wyjściowego ciepłej
wody (5), który poprzez kolano (6) jest połączony z króćcem (7)
stabilitatora (8), ten zaś jest połączony z przewodem cyrkulacji
zewnętrznej poprzez króciec wlotowy i pompę. Stabilizator po
przez króciec, pompę, zawór i przewód jest połączony z kole
ktorem. Zespół wymiennikowy (1) jest podłączony do przewodu
zasilającego wody grzewczej poprzez kołnierz i przyłącza.
(1 zastrzeżenie)
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opałowym jest wyposażony w zespół wymiennikowy złożony z
płytowych wymienników ciepła wpiętych do kolektora wody
zimnej i kolektora wyjściowego ciepłej wody (5), które to kole
ktory są utworzone z rur w kształcie litery L Kolektor (5) poprzez
kolano jest połączony z króćcem stabilizatora, zaś stabilizator
jest połączony z przewodem cyrkulacji zewnętrznej poprzez
króciec wlotowy (11) i pompę cyrkulacyjną (12), natomiast po
przez króciec (13), pompę (14), zawór zwrotny (15) i przewód
(16) jest połączony z kolektorem.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100356 (22) 94 05 06
6(51) F28D 1/00
(75) Sadowski Andrzej, Wroclaw
(54) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
(57) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej zasilany wodą
grzewczą z systemów kotłowni opalanych gazem lub olejem

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 100371

(22) 94 05 07

6(51) G09F 5/04
A47F7/02
(75) Antkowiak Wojciech, Poznań; Brenk Paweł,
Poznań
(54) Plansza ekspozycyjna, zwłaszcza do oprawek
okularowych

(57) Planszę tworzą płyta prostokątna (1) z dwoma szerega
mi uch (2) przymocowanych wzdłuż boków płyty prostokątnej
(1). Ucha (2) są pogrupowane w pary leżące na tych samych
wysokościach boków płyty prostokątnej (1). W otwory uch (2) są
wsunięte końce wsporników (3) wykonanych z prętów. Każdy z
prętów jest ugięty w części środkowej w kształt przypominający
łezkę, przy czym od tego zagięcia pręt rozchodzi się, tworząc na
pewnym odcinku rozwidlenie przypominające formą literę V.
Końce rozwidlenia są odgięte na zewnątrz, gdzie na odcinkach
tych odgięć pręt jest wygięty półkoliście w płaszczyźnie prosto
padłej do płaszczyzny rozwidlenia przypominającego literę "V\

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100370

(22)94 05 06

6(51) G09F 23/00
B65F1/14
(75) Chlebba Tomasz, Gdynia; Ranitz Jolanta,
Gdynia
(54) Kosz

(57) Kosz mający kształt prostopadłościanu o podstawie
kwadratowej przykryty jest pokrywą (4) zaopatrzoną w otwory
wrzutowe (5) i zwieńczoną daszkiem w kształcie ostrosłupa.
Potrójne ścianki kosza składają się z zewnętrznej, podwójnej
ścianki (1,2) z plexiglasu stanowiącej jednocześnie dwustronną
oprawę plakatu reklamowego i z wewnętrznej ścianki blaszanej
(3). Całość konstrukcji poprzez prostopadłościenną stopę (6)
mocowana jest trwale do podłoża.

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 100373 (22) 94 05 07 6(51) H01L 29^76
H02M 3/155
(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej
ELMOT SA, Świdnica
(72) Rosa Witold
(54). Układ hybrydowy elektronicznego regulatora
napięcia alternatora
(57) Regulator składa się z warstwy rezystancyjnej (1) I war
stwy izolującej (2), ścieżek przewodzących (4) stanowiący pod
łoże do montażu siedmiu elementów elektronicznych, do pól
przyłączeń polutowanych, to jest trzech diod Zenera (D1, D2,
D3) tranzystora sterującego (T1), diody przepięciowej (D1), kon
densatora (C) i tranzystora mocy (T2), oraz trzech wyprowadzeń
(3) zawierający pięć rezystorów korygowanych (R1, R3, R4, R5,
R6) i jeden rezystor do korekcji (R2). Układ charakteryzuje się
tym, że dioda Zennera (D3) połączona z rezystorami (R5, R6)
tworzy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Tranzystor (T2)
MOSFET o małej rezystancji Ros jest sterowany przez tranzystor
sterujący (T1) dipolarny n-p-n. Napięcie Vos tranzystora (T2) jest
ograniczone przez diodę Zennera (D2).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100387 (22) 94 05 09 6(51) H02G 7/05
(75) Morzyński Szczepan, Bydgoszcz; Morzyński
Wojciech Adam, Bydgoszcz
(54) Uchwyt przelotowy wieszakowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt przelotowy
wieszakowy służący do mocowania linii elektro-energetycznych,
zwłaszcza w izolacji na słupach względnie innych konstrukcjach
wsporczych.
Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że część mocująca
(6) wieszaka (1) i obejma (7) tworzą zamek w postaci zawiasu
składającego się z prowadnic (10), trzpienia (11) oraz występu
oporowego (12).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100388

(22) 94 05 09

6(51) H01R 4/44
HOIR 13/506
(75) Morzyński Szczepan, Bydgoszcz; Morzyński
Wojciech Adam, Bydgoszcz
(54) Zacisk odgałęziły

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zacisk odgałęźny,
zwłaszcza w obudowie ochronnej przeznaczony do łączenia
przewodów elektro- energetycznych w izolacji.
istota wzoru użytkowego polega na tym, że powierzch
nia gniazda (8) szczęk górnych oraz powierzchnie gniazda (9)
szczęki dolnej (4) tworzy szereg występów ukształtowanych w
postaci ostrosłupów, natomiast obudowa dwudzielna (1) łączo
na w płaszczyźnie poziomej przez zatrzaski osadzona jest wciskowo na występie (5) szczęki dolnej (4).
Zacisk odgałęźny według wzoru nadaje się do stosowa
nia przy łączeniu przewodów w izolacji, zwłaszcza energetyce.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100351 (22) 94 05 05 6(51) H05K 5/00
(71) Wilk Mariola, Kraków
(72) Pamuła Krzysztof
(54) Obudowa ściemniacza zdalnie sterowanego

U1(21) 100352 (22) 94 05 05 6(51) H05K 5/00
(71) Wilk Mariola, Kraków
(72) Pamuła Krzysztof
(54) Obudowa ściemniacza zdalnie sterowanego

(57) Obudowa ściemniacza zdalnie sterowanego zaopatrzo
na we wkręty, mocujące rozpieracza i zaciskowe wkręty, ma
czołową osłonę (1), w kształcie prostopadłościennego profilo
wanego naczynia, zaopatrzoną w odejmowalne denko (2) w
postaci prostokątnej płyty ze ściętym narożem (19) oraz ma tylną
puszkę w kształcie walcowego naczynia z jednostronnie spłasz
czoną ścianką i zawiera płaskie dno oraz prostopadłościenny
kołnierz. Między czołową osłoną (1) a odejmowalnym denkiem
(2) na jego obrzeżu znajduje się profilowa ramka (7) w kształcie
odpowiadającym kształtowi denka (2), które od strony wewnę
trznej wyłożone jest sensorową blachą, podczas gdy na czoło
wej osłonie (1) usytuowana jest szybka czujnika (9) w kształcie
trókąta. Na spłaszczonej ściance znajdują się ażurowe rowki,
zaś w pobliżu dwóch bocznych krawędzi kołnierza umieszczone
są ażurowe podłużne kanały. Czołowa osłona (1 ) ma dodatkowe
nadlewy współpracujące z gniazdami znajdującymi się w koł
nierzu tylnej puszki, a ponadto w kołnierzu znajdują się nadlewy
dla osadzenia w nich rozporowych wkrętów z mocującymi rozpieraczami.

(57) Obudowa ściemniacza zdalnie sterowanego zaopatrzo
na we wkręty, mocujące rozpieracze i zaciskowe wkręty, ma
czołową osłonę (1), w kształcie prostopadłościennego profilo
wanego naczynia, zaopatrzoną w odejmowalne denko (2) w
postaci ośmiokątnej płyty oraz ma tylną puszkę w kształcie
walcowego naczynia z jednostronnie spłaszczoną ścianką. Tyl
na puszka zawiera płaskie dno oraz prostopadłościenny koł
nierz. Między czołową osłoną (1) a odejmowalnym denkiem (2)
na jego obrzeżu znajduje się profilowa ramka (7) w kształcie
odpowiadającym kształtowi denka (2), które od strony wewnę
trznej wyłożone jest sensorową blachą, podczas gdy na czoło
wej osłonie (1) usytuowana jest szybka czujnika (9) w kształcie
trójkąta. Na spłaszczonej ściance znajdują się ażurowe rowki,
zaś w pobliżu dwóch bocznych krawędzi kołnierza umieszczone
są ażurowe podłużne kanały. Czołowa osłona (1) ma dodatkowe
nadlewy współpracujące z gniazdami znajdującymi się w koł
nierzu tylnej puszki.a ponadto w kołnierzu znajdują się nadlewy
dla osadzenia w nich rozporowych wkrętów z mocującymi rozpieraczami.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)
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07/00
07/10
07/06
07/06
07/13
07/32
09/00
09/06
09/48
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A1
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A1
A1
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A1
A1
A1
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A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
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2
950921
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950921
950921
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950921
950921
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950921
950921
950921
950921
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950921
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950921
950921
950921
950921
950921
950921
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950921
950921
950921
950921
950921
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950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
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950921
950921
950921
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31/50
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38/55
39/00
39/12
39/24
39/24
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02/26
09/12
01/10
25/00
03/00
57/00
63/04
67/14
00/00
03/00
17/03
53/24
53/84
08/04
20/02
20/12
18/40
09/04
11/00
11/00
11/00
01/32
03/06
03/10
01/06
03/12
01/12
11/00
21/00
01/16
21/44
03/50
13/08
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950313
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950315
950313
950314
950316
950315
950315
950307
950317
950315
950306
950313
950308
950314
950315
940916
950314
950310
950309
950307
950314
950314

B29C
B29C
B31B
B32B
B32B
B41J
B41J
B42D
B60B
B60G
B60K
B60P
B60P
B60S
B60T
B60T
B60V
B62K
B62M
B62M
B64C
B65B
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
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C01B
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C01B
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C02F
C02F
C02F
C03C
C04B
C04B
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
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C07D
C07D
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03/10
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217/12
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950310
950314
950316
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950314
950313
950314
950303
940314
950306
950314
950302
950314
950224
940316
950313
950316
950313
940314
950313
950313
950316
940317
950314
950317
950317
950309

C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07H
C07K
C07K
C07K
C07K
C07K
C08F
C08F
C08G
C10L
C11D
C11D
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12Q
C12Q
C12R
C22C
C23C
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401/06
405/04
405/04
413/04
413/10
487/04
513/02
21/00
07/00
14/00
14/47
14/47
14/47
08/04
08/32
18/08
01/18
03/39
17/00
03/00
05/08
15/12
15/13
15/15
15/17
15/22
15/62
01/04
01/26
01/07
14/00
30/00
05/54

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 23/1995

Nr
zgłoszenia

IntCl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

1

2

3

1

303309
303312
303313
303314
303315
303316
303317
303326
303329
303331
303332
303333
303334
303337
303347
303348
303349
303350
303351
303353
303356
303357
303358
303359
303361
303362
303363
303364
303365
303370
303372
303373
303374
303375
303382
303383
303384
303385
303386
303388
303392
303393
303394
303418
303419
303420
303421
303422
303423
303424

B60R
B60P
C22C
B63B
G09F
A61K
C07F
C07C
F27B
F23N
F23D
A01K
F01C
C10J
E21D
F23N
F16H
B30B
E21F
A23K
G01N
C07D
C07D
G05F
B60K
G01W
F16F
F23K
C09J
B01J
E03D
G09F
C30B
B60K
B65G
C04B
C10B
E02D
C02F
A63B
C08L
F16F
C07C
G09B
A41D
E01D
G08B
B41F
B01D
B25B

19
18
38
20
58
6
31
29
51
50
49
2
45
35
44
49
47
14
45
3
54
31
31
56
16
55
46
49
34
12
42
58
38
17
25
27
35
42
26
8
34
46
28
58
3
41
57
16
9
14

303430
303434
303436
303463
303465
303466
304970
305398
305590
305591
305916
306125
306315
306638
306731
308282
308324
308338
308393
308395
308414
308415
308416
308417
308418
308420
308421
308422
308423
308424
308425
308426
308435
308452
308453
308454
308455
308456
308470
308514
308515
308516
308517
308518
308519
308520
308521
308522
308530
308569

Nr

Int.Cl6

Strona

2

3

1

59
35
18
27
62
38
39
48
17
17
2
35
39
40
53
9
25
44
23
42
13
5
7
29
28
33
53
19
43
21
25
7
60
22
57
51
52
11
37
40
57
30
30
61
13
60
30
13
6
9

308579
308674
308683
308707
308774
308792
308797
308810
308817
308818
308845
309722
309723
309724
309725
309726
309775
309776
309777
309778
309779
309780
309781
309782
309783
309784
309785
309786
309787
309850
309887
309888
309889
309890
309891
309892
309893
309894
309895
309896
309912
309913
309914
309915
309916
309917
309918
309919
309920
309921

H01H
C09K
B60P
C04B
H04K
C23C
D06M
F16L
B60N
B60N
A01C
C09K
D06M
D06M
G01N
B01D
B66B
E21C
B65D
E03C
B23B
A61K
A61K
C07D
C07C
C07K
G01N
B60R
E06B
B65D
B65F
A61K
HOIR
B65D
G09B
F25J
G01L
B01F
C12N
E01B
G06K
C07D
C07D
HOIR
B23D
HOIR
C07D
B23C
A61K
B01D

zgłoszenia

Int.Cł6

Strona

2

3

A47L
B07B
E05F
A01K
C10M
F41H
C09K
E04B
B01D
G01P
F23J
A61F
A61L
C13D
A47J
H04B
C11D
A61K
C07J
C07K
C23F
G01S
A47F
F16K
B05B
B01D
B66C
C11D
A47L
B32B
B32B
H01Q
C12Q
C08F
B65D
C11D
B29C
C07F
B32B
B43K
F16C
A47L
F16L
A61K
C07H
C05F
F22G
B32B
C08J
B65D

4
12
43
2
36
52
35
43
9
55
49
5
7
37
4
61
36
6
32
32
38
55
3
47
12
11
25
37
4
15
15
59
37
33
21
36
14
31
15
16
46
5
47
6
31
27
48
16
34
22
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309922
309942
309943
309944
309945
309946
309947
309948
309949
309950
309951
309952
309953
309954
309955
309956
309957
309958
309959

B65D
C03C
B65D
E21D
C08B
C08G
H04N
C08G
B01D
H01R
A63H
B60R
B01D
C03C
B01J
B65D
A61K
F27B
E01H

3
22
27
24
45
33
33
63
34
10
59
8
19
10
27
12
23
6
51
41

URZĘDU

1

2

309975
309976
309977
309978
309979
309980
309981
309982
309983
309984
309985
309986
309987
309988
309989
310001
310002
310003
310004

C07H
C11D
H01R
C07D
H04N
G05F
G05D
D04H
F24D
B67D
C08L
A61K
B62D
B60R
C07D
F24H
C07C
C25B
B01D

PATENTOWEGO
3
32

36

60
29
62
56
56
39
50
26
34
7
20
18
30
50
28
38
8

101
1

2

310005
310006
310007
310041
310042
310043
310044
310045
310046
310047
310048
310049
310050
310051
310052
310053
310054
310055
310056

H04Q
E01C
A61K
E02B
G01N
B63B
B63B
C22B
E02B
A23L
B65D
C08L
G01N
G01F
A63H
G01N
B01J
H04N
GłOL

3
63
40

1

41
54
20
21
37
41
3
24
34
54
52
8
54
11
63
58

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 23/1995

Nr
zgłoszenia

1
100348
100349
100350
100351
100352
100353
100355
100356
100359
100360
100361
100364
100366
100367
100368
100369
100370
100371
100373
100374
100375
100376
100377

Int.Cl6

2
E04C
F16K
B60N
H05K
H05K
E05C
F28D
F28D
F16K
F16K
F16K
E04B
E04F
B65D
F21L
B01D
G09F
G09F
H01L
C02F
B60P
B60P
A01G

Strona

3
71
78
66
83
83
76
80
81
78
78
77
70
71
68
79
65
81
81
82
69
66
66
64

Nr
zgłoszenia

1
100378
100384
100386
100387
100388
100390
100392
100393
100394
100396
100397
100400
100401
100402
100403
100404
100405
100406
100407
100409
100411
100412
100413

inta 6

2
B60F
E06B
F16K
H02G
H01R
E04B
E04C
A61F
E01F
F01N
E21D
E05B
E05B
E05B
E05B
B62D
A61B
E04H
A61M
B65F
F24F
B60S
E04H

Strona

3
66
76
78
82
82
70
71
64
69
77
77
75
75
76
76
67
64
75
65
68
80
67
74

Nr
zgłoszenia

1
100414
100415
100416
100417
100418
100425
100426
100427
100428
100429
100430
100431
100432
100433
100434
100435
100436
100541
101446
102675
102676

Int.Cl6

2
E04H
F25D
F16L
C02F
C02F
E04F
E04F
E04F
E04F
E04F
E04B
E04B
E04F
E04F
E04F
A63F
E04F
B60Q
B62D
F23K
F23B

Strona

3
74
80
79
68
69
72
72
72
73
74
70
70
72
73
73
65
71
66
67
80
79
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że począwszy od najbliższego wydawnictwa nieperiodycznego, wy
danego w październiku br. przez UP RP w prawym dolnym rogu okładki umieszczony będzie
numer kolejnego tytułu.
Poniżej podajemy dotychczas wydane przez UP RP pozycje nieperiodyczne:
1. Wielojęzyczny słownik terminów z zakresu własności przemysłowej.
2. Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie.
3. Dokumentacja i literatura patentowa gromadzona przez UP RP.
4. Przewodnik dot. międzynarodowej rejestracji znaków.
5. PCT poradnik dla Urzędu Przyjmującego.
6. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług-VI edycja tom I.
7. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług-VI edycja tom II i III.
8. Metodyka badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
9. Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych.
10. Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków - III edycja.
11. Konwencja o udzieleniu patentów europejskich.
12. Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków i wzorów użytkowych zgłaszanych w UP RP.
13. Instrukcja w sprawie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w UP RP.
14. Angielsko - polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej
15. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy UP RP w latach 1993 - 94 cz. I
16. Collection of industrial property protection laws in Poland.
17. Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków - komentarz.

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
5,00 zł
WUP
6,50 zł
IUPRP
1,00 zł
Opis
1,50 zł
Powyższe zmiany cen będą obowiązywały:
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 011996 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.

