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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
-nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
-nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
-liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
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 - Al. Niepodległości 188, skr. poczt.
203,00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 14,0. Nakład 970 egz.
Cena 5,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 355/95
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Nr 24/572/ Rok XXIII

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

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

A1
* A2
A3
* A4
U1
U3

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

* Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 30 paždziernika 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
A3(21) 303569 (22)94 05 23
6(51) A01B 1/20
(61) 302896
(75) Budek Stefan, Góra Kalwaria
(54) Robot ogrodowy
(57) Robot ogrodowy zawiera na długości ramienia pociągo
wego (1 ) osadzoną obrotowo jednym końcem pierwszą prowad
nicę (2) pierwszego ramienia dociskowego (3), której drugi
koniec połączony jest obrotowo z jednym końcem drugiego
ramienia dociskowego (4), którego drugi koniec zawiera rozłą
czny element mocujący (5) narzędzie rolnicze (6.I) i drugi ręczny
uchwyt (7), natomiast ciągadło (8) stanowi jednolity element
pociągowy, którego swobodny koniec, poprzez rozłączny ele
ment mocujący (8.1) jest połączony z jednym końcem drugiej
prowadnicy narzędzia rolniczego (6.0 oraz wyposażony jest w
śrubę regulacyjną (10), natomiast swobodny koniec drugiego
ramienia dociskowego (4) jest połączony poprzez rozłączny
element mocujący (4.1) z drugim końcem drugiej prowadnicy
narzędzia rolniczego (6.1) ponadto wyposażony jest w element
blokujący (11) osadzony przegubowo w pierwszym ręcznym
uchwycie (1.2) oraz kołek blokujący (13) osadzony na pier
wszym ramieniu dociskowym (3).

woltomierz (V) z elementami grzewczymi (EGo), (EGi), (EGn),
(EG4), (EGn+4) charakteryzuje się tym, że termometr kontakto
wy (1) umieszczony w jednym z kubków udojowych (3) kon
trolnego aparatu udojowego połączony jest z wyłącznikiem
rtęciowym (4) poprzez przekaźnik (5). Wyłącznik rtęciowy (4)
połączony jest z elementami grzewczymi (EGo), (EGi), (EGn),
(EG4), (EGn+4) kubków udojowych (3) zamkniętych korkami
gumowymi (2).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303562 (22)94 05 23
6(51) A01J 5/04
(71) Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna,
Siedlce
(72) Gołębiowski Józef
(54) Urządzenie do termomechanicznej
stymulacji zdolności wydojowej mlecznych
zwierząt użytkowych, zwłaszcza krów w
czasie doju mechanicznego
(57) Urządzenie wyposażone w transformator (Tr) połączony
poprzez bezpiecznik przeciążeniowy (Fi), amperomierz (A) i

A1(21) 308737 (22)95 05 24 6(51) A01N 25/02
(31)94 248996
(32)9405 25
(33) US
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US
(72) Martin Craig Arien, Schaaf Mimi Yih-Pei
Chou
(54) Kompozycje w postaci koncentratu do
sporządzania zawiesiny zawierające
arylopirolowe środki owadobójcze i
roztoczobójcze
(57) Kompozycja w postaci koncentratu do sporządzania
zawiesiny zawiera około 10% do 50% wag drobnoziarnistego
związku arylopirotowego o średnicy średniej objętościowej oko-
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ło 0,5 do 4 mikrometrów, okolo 0,1% do 2% wag środka dys
pergującego, około 0,5% do 5% wag stabilizatora przestrzen
nego, około 0,1% do 1% wag środka zawieszającego, około
0,01% do 0,5% wag środka zagęszczającego, około 5% do
15% wag środka zapobiegającego zamarzaniu, do około 1%
wag środka przeciwpieniącego, do około 0,3% wag środka
konserwującego i wodę.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 308664

(22) 95 05 18

6(51) A01N 37/18
A01N 43/90
(31)94 4417742
(32)94 05 20
(33) DE
(71) BAYER Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(72) Dorn Hubert, DE; Hopkins Terence, AU
(54) Sposób niesystemicznego zwalczania
pasożytów i środek do tego celu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu, w którym stosuje się
związki będące agonistami i antagonistami nikotynergicznych
receptorów acetylocholiny u owadów do niesystemicznego
zwalczania pasożytniczych owadów, takich jak pchły, wszy i
muchy, u ludzi i u zwierząt.

(9 zastrzeżeń)

3

spalinowe, do których wprowadzane są wózki z paletami, w celu
zapewnienia krążenia wymaganych dużych ilości gazu i pole
pszenia mieszania się gazów spalinowych i gazów zawraca
nych, przy wykorzystaniu cylindrycznej komory spalania (9) z
otworami, skierowanymi w stronę odchylającego stożka przy jej
swobodnym końcu, przez co tworzy się pierścieniowy otwór do
odprowadzania gazów, które są produkowane wewnątrz tej
komory i wydobywają się przez wspomniane otwory, po czym
mieszają się z gazami powracającymi z trzonów (3) i krążącymi
wokół komory spalania (9). Otrzymana mieszanina przechodzi
przez wąski otwór uformowany pomiędzy odchylającym stoż
kiem i przegrodą w stronę komory rozprzestrzeniania, a nastę
pnie do trzonu (3). Wspomniane trzony (3) są w taki sposób
skonstruowane, że możliwe jest ich umieszczanie w różnej licz
bie i w różnych położeniach z możliwością dokonywania zmian,
w zestawie używana jest pewna liczba modułów, z których każdy
zawiera odpowiedni trzon (3) i tylną nakładkę stykową.
Wspomniane moduły (24) są przykręcone do siebie za
pośrednictwem nakładek stykowych, lub za pomocą poprze
cznych listew, przez co tworzy się tylna ściana komory
piekarniczej. Ponadto przewidziana jest przegroda oddzielają
ca zasysającą rurę rozgałęźną od zasilającej rury rozgałęźnej,
która posiada otwory odpowiadające kanałom do wprowadza
nia gazów do trzonów (3), które są wzajemnie dopasowane z
płytami nastawczymi w celu sterowania przepływem wchodzą
cych gazów.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 308662

(22)95 0518 6(51) A01N 43/653
A01N 43/40
(31)94 1576
(32)9405 20 (33) CH
(71) CIBA-GEIGY AG,Bazyleja,CH
(72) Zeun Ronald, Knauf-Beiter Gertrude
(54) Środki szkodnikobójcze

(57) Wynalazek dotyczy nowych środków szkodnikobójczych dla roślin, zawierających co najmniej dwa składniki
biologicznie czynne o synergicznie podwyższonym działaniu
oraz sposobu stosowania takich środków w ochronie roślin.
Środek zawiera jako składnik 1 związek wybrany z grupy
obejmującej (1A) 1-[3-(2-chlorofenyte)-2-(4-fluorofenylo) -oksiran-2ylo-metylo]-1 H-1,2,4-triazol fepoxyconazol"), (1B) 4-(4-chlorofenylo)-2-fenylo-2-(1,2,4-łriazoH -ilometyk>)-butyronhryl ("fenbuconazoT)
(1C) 5-(4-chk*obenzyto)-2,2-dwumetyk>1 -(1 H-1 ,2,4-triazoU -üo -metyk>)-cykk>pentanol ("metconazoT), (1D) eter2-(2,4-dwuchlorofenylo)-3-{1 H-1,2,4-triazol-1 -ilo)propylo -1,1,2,2-czterofluoroetyiowy
ftetraconazol"), (1E) cr-[2-(4-chlorofeny lo)-etylo]-a-(1,1 -dwumetyloetylo)-1 H-1 (2,4 -triazolo-1-etanol (tebuconazol'), (1F)
1 -[4-bromo-2-(2,4 -dwuchlorofenylo)-czterowodorofurfurylo]-1 H-1,2,4-triazol ('bromuconazol') lub każdorazowo jed
ną z ich soli lub jeden z Ich kompleksów z metalami oraz
zawiera jako składnik 2 (2A) 1-[2-(2,4-dwuchlorofenylo)-4propylo-1,3-dioksolan -2-ylometylo]-1 H-1,2,4-triazol ("proplconazol") i/lub (2B) 4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylo-2-pirymidynoaminę ("cyprodinil") albo w obydwu
przypadkach jedną z ich soli lub jeden z ich komple
ksów z metalami.

(36 zastrzeżeń)

A1(21) 308693 (22)950519
6(51) A21B 1/24
(31) 94 9401102
(32) 94 05 19
(33) ES
94 9401103
19 05 94
ES
(71) INDUSTRIAL SALVA S.A., Lezo, ES
(72) Eguilegor Ramirez Marcial
(54) Ulepszenia w piecach piekarskich i
cukierniczych z obiegiem ciepła
(57) Ulepszenia koncentrują się na zaprojektowaniu i rozmie
szczeniu licznych przedziałóww piecach ogrzewanych przez gazy

A1(21) 308634 (22)95 0517
6(51) A21D 2/34
(31) 94MI 1039
(32) 94 05 23
(33) IT
(71) BARILLA G.e R.F.lli- Societa per Azioni,
Parma, IT
(72) Morbarigazzi Nadia, Guarneri Roberto
(54) Produkt piekarniczy zawierający jogurt
(57) Przedmiotem wynalazku jest produkt piekarniczy zawie
rający naturalnie wyrośnięte ciasto o zawartości wilgoci w zakre
sie od 15 do 25% wag. wytworzone z wielowarstwowego płata
rozwalcowanego ciasta ze skrzyżowanymi warstwami oraz za
wierającego jogurt w ilości większej od 10% wagowych.

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 308528 (22)95 0510 6(51) A21D 13/08
(31) 94M1 965
(32) 94 0513
(33) IT
(71) BARILLA G. eR. F.lli - Societa per Azioni,
Parma, IT
(72) Buttini Roberto, Bocelli Franco, Guarneri
Roberto
(54) Produkt piekarniczy nadziewany kawałkami
owoców i sposób wytwarzania produktu
piekarniczego nadziewanego kawałkami
owoców
(57) Produkt piekarniczy posiadający osłonę z ciasta i nad
zienie z owoców charakteryzuje się tym, że nadzienie zawiera w
procentach wagowych względem ciężaru całkowitego produktu
od 11 do 35% kawałków owoców odwodnionych do wilgotności
względnej w zakresie od 25 do 30% i mających wartość Aw w
zakresie od 0,75 do 0,85 oraz od 6 do 20% dżemu owocowego
jako składowej płynnej nadzienia. W jednym z rozwiązań spo
sób polega na tym, że przygotowuje się osłonę z surowego
ciasta, wypełnia się ciastc-osłonę pierwszym nadzieniem z ka
wałków owoców, przeprowadza się wyrośnięcie i wypiek, chło
dzi się oraz dodaje się drugie nadzienie zawierające dżem
owocowy.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 310158 (22) 94 02 07
6(51) A22B 5/14
(31) 93 9300244
(32)93 0208
(33) NL
93 9301700
041093
NL
(86) 940207 PCT/NL94/00032
(87) 94 0818 W094/17669 PCT Gazette nr 19/94
(75) Heurmann Erwin Hermann Gerardus,
Enschede, NL; Hofte Koesveld Gerrit-Jan,
BM Boekelo, NL; Roerink Johan Gerrit, PZ
Haaksbergen, NL
(54) Korek do zamykania przełyku zwierząt
rzeźnych i urządzenie do jego
pozycjonowania
(57) Wynalazek dotyczy dziedziny uboju zwierząt w rzeźni.
Jedną z operacji w procesie uboju jest usuwanie głowy zwierzę
cia, gdy przełyk jest odcięty.
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Wynalazek ma na celu zaoferowanie zysków, które za
pewniają efektywne i nagie zamknięcie przełyku. W tym celu
wynalazek wprowadza w istocie swojej korek (19) zamykający
przełyk zwierzęcia rzeźnego, którego głowa została usunięta,
Który to korek (19) jest dostosowany do wkładania w przełyk i
ma on większy efektywny wymiar niż przełyk, który ma zostać
lamknięty.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 310170 (22) 94 01 28 6(51) A23D 7/015
(31) 93 18665
(32) 93 0217
(33) US
(86) 94 0128 PCT/EP94/00277
(87) 9409 01 WQ94/18846 PCT Gazette nr 20/94
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Reckweg Freek, DE; Chiaverini Michael,
US; Lehouiller Scott Antonio, US
(54) Środek do smarowania pieczywa z
niebiałkowym inhibitorem krystalizacji
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do smarowania
pieczywa o niskiej zawartości tfuszczu, złożony z od około 30 do
około 40% wagowych ciągłej fazy tłuszczowej i od około 60 do
około 70% wagowych fazy wodnej. Faza Puszczowa zawiera
niebiałkowy inhibitor krystalizacji tłuszczu w ilości mniejszej niż
0,5% wagowych i niebiałkowy emulgator. Faza wodna zawiera
białko mleka w ilości mniejszej niż około 0,1% wagowych.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 303545 (22)940519 6(51) A23G 3/00
(75) Klewenhagen Krzysztof, Swarzędz
(54) Wyrób czekoladowany o korpusie miękkim
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyrób czekoladowany o
korpusie miękkim, zwłaszcza piankowym posiadający pokrywę
z kuwertury naturalnej bądź mlecznej. Korpus wyrobu składa się
z cukru kryształu w ilości 36-42% wagowych, syropu skrobiowe
go w ilości 16-22% wagowych, tłuszczu w ilości 15-27% wago
wych, mleka zagęszczonego w ilości 10-12% wagowych, białka,
w proszku w ilości 0,7-1,0% wagowych, agaru w ilości 0,6-1,0%
wagowych i wody w uzupełnieniu do 100% i charakteryzuje się
tym, że jako tłuszcz zawiera skoncentrowany tłuszcz w proszku,
składający się z 80% wagowych tłuszczu mlekowego, minimum
6% wagowych białka, minimum 8% wagowych laktozy oraz
maximum 2% wagowych minerałów i 2,5% wagowych wody.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 310165 (22)940401 6(51) A23L1/105
(31) 93 40723
(32) 93 04 01
(33) US
(86) 94 04 01 PCT/US94/03622
(87) 941013 W094/22328 PCT Gazette nr 23/94
(71) CEREAL INGREDIENTS, INC., Kansas
City, US
(72) Kovach Nickolas G
(54) Produkt spożywczy przeznaczony dla ludzi
uzyskiwany z ziarna zbożowego i proces jego
otrzymywania
(57) Ujawniono informacje o składniku piekarniczym zawie
rającym zmielone ziarno pozbawione 60-80% pierwotnie zawar
tej w nim skrobi usuniętej w wyniku enzymatycznej przemiany
w postać rozpuszczalną oraz około 4-30% wagowych mieszani
ny karmelu i cukru i o procesie przygotowania tego składnika
piekarniczego. Mieszanina cukrów zawiera przynajmniej 70%
maltozy i mniej niż 5% glukozy. Korzystnie enzymem tym jest
arfa-amylaza. Wyroby piekarnicze przygotowane z tego składni-

Nr 24 (572) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ka piekarniczego wykazują lepszą wytrzymałość miękiszu, są
odporne na procesy degradacji spowodowane przez nadmier
ną lub niedostateczną wilogotność i mają przedłużoną trwałość
przy przechowywaniu.

(30 zastrzeżeń)

A1(21) 303561 (22)940523 6(51) A41H 42/00
(71) Fabryka Urządzeń Prasowalniczych
PROTOMET,Łódź
(72) Kowalski Ryszard, Bartos Mirosław, Kustosz
Piotr, Sylwestrowicz Kazimierz
(54) Prasa do sklejania elementów odzieży
(57) Przedmiotem wynalazku jest prasa do sklejania elemen
tów odzieży wyposażona w prytę górną mocowaną do wahacza,
płyta dolną i wózek z paletami. Prasa posiada dźwignie (2)
osadzoną obrotowo na osi (3) w kolumnie (4) i połączoną
poprzez śruby oczkowe (6, 7) oraz tuleję gwintowaną (8) z
wahaczem (9) osadzonym na osi (10) łożyskowanej w kolumnie
(4). Ryta górna (1) i wahacz (9) połączone są poprzez przeguby
kuliste (11) osadzone w płytkich gniazdowych (12). W części
tylnej wahacz (9) posiada obrotową oś (13), do której mocowane
są odciążające sprężyny (14) utwierdzone drugimi końcami w
korpusie (5). Wózek przesuwa się po rolkach mocowanych na
wsporniku (16) przytwierdzonym do płyty dolnej (15).

(4 zastrzeżenia)

5

z punktem P, odpowiadającym nasadzie drugiego palca w
odległości około 1/3 L od tego punktu. Wkładka może mieć
naklejoną górną warstwą (5) z miękkiego tworzywa.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308577 (22)950512 6(51) A47F10/06
(31)94 9408030
(32)940514
(33) DE
(71) Melitta Haushaltsprodukte GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft, Minden, DE
(72) Hornlein Reinhard
(54) Dozownik folii dla gospodarstwa domowego
(57) Dozownik folii jest wykonany w kształcie cylindrycznym
i składa się z odchylnej części (2) obudowy, części dolnej (3)
obudowy i z pokryw końcowych. Części obudowy zachodzą na
siebie, przy czym w tym, obszarze zachodzenia wstęga folii jest
przytrzymywana przez elastyczne siły obudowy. Krawędź zew
nętrzna odchylnej części (2) obudowy jest ukształtowana jako
listwa uchwytowa (11). Część dolna (3) obudowy posiada dwa
umieszczone w pewnej odległości od siebie żebra podporowe
(13). Listwa uchwytowa i żebra podporowe rozciągają się na
całej długości dozownika folii.
Wolna krawędź części dolnej obudowy posiada zgru
bienie, na którym w zamkniętej obudowie układa się powierzch
nia wewnętrzna części (2) obudowy. W obszarze zachodzenia
na siebie części obudowy znajduje się między nimi szczelina
(10), przez którą folię wyprowadza się na zewnątrz.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 303497

(22)94 0518

6(51) A43B 7/14
A43B 17/00

(75) Góral Janusz,Zgierz
(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materia
łu, przeznaczona jest do wywoływania strefowych bodźców na
powierzchni stopy ludzkiej.
Wkładka charakteryzuje się tym, że ma wkład (2) osa
dzony w czaszy (3), której kołnierz (4) połączony jest z jej górną
powierzchnią. Wkład (2) wkładki (1) może być wykonany jako
magnes trwały o kształcie walca. Korzystne miejsce zamocowa
nia czaszy (3) z wkładem (2) do wkładki (1) występuje w punkcie
położonym na linii o długości 1_ łączącaj środek S krawędzi pięty

A1(21) 303521 (22) 94 05 19 6(51) A47K 3/04
(75) Kanus Mikołaj, Katowice; Miśta Bogdan,
Bielsko-Biała; Jarosz Stanisław, Ropczyce
(54) Obudowa wanny
(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa wanny, zwłasz
cza o zwiększonej izolacji termicznej.
Obudowa wanny ma izolacyjny styropianowy wkład (1),
którego wgłębienie (2) odwzorowuje kształt wanny (3). Powierz
chnia boków (4) wkładu (1) pokryta jest warstwą (5) kleju, na
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którym mocowana jest siatka (6). Wkład (1) posiada też otwory
dla nóg wanny (3) oraz wycięcie (8) dla przelewowego otworu
(9) i spustowego otworu.

(3 zastrzeżenia)
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CH2-(-CH2-)nrCOOR' lub-CHsCH2-0(-CH2CHřO)m-R'. R' oz
nacza -CH3, -CrV(-CH2-)ra-CH3, -C-(-Cł-b-)2-CH2-C(CHa)3 lub
-O-Ar, m oznacza liczbę od 0 do 20, a n oznacza liczbę od
1 do 20.
Nanokapsułki korzystnie wytwarza się metodą polime
ryzacji na granicy faz samorzutnie ułożonych miceli monome
rów cyjanoakrylanowych. Nanokapsułki można stosować do
kapsułkowania wielu różnych środków aktywnych, np. leków
stosowanych w terapii lub profilaktyce.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 310127 (22)941209 6(51) A61K 7/032
(31)93 9314882
(32)931210
(33) FR
(86) 941209 PCT/FR94/01444
(87) 950615 W095/15741 PCT Gazette nr 25/95
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Piot Bertrand, Sirugue Sylvie, Patraud
Jeanne, Martin Marie-José
(54) Kompozycja do makijażu rzęs i brwi
stabilizowana mieszaniną pochodnych
oksyetylenowych
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do makijażu rzęs i brwi,
składającej się z fazy Puszczowej na bazie jednego lub więcej
wosków mających temperaturę topnienia w zakresie pomiędzy
50 a 110°C i fazy wodnej na bazie rozpuszczalnego (ych) w
wodzie bk>notwórczego(ych) polimeru(ów) w roztworze. Kom
pozycja zawiera środek emulgujący I inhibitujący rozwój mikro
organizmów, w postaci mieszaniny zawierającej co najmniej
jeden (Cio-C2o)acylan glicerylu oksyetylenowany I co najmniej
jeden drugi (Cio-C2o)acylan glicerylu oksyetylenowany lub je
den (Cio-C2o)acylan glicerylu nie oksyetylenowany, dobrane
tak, aby zapewnić równowagę hydrofilową-lipofilową lub HLB,
według ORIFFINa, wymienionego produktu finalnego, zawartą
w zakresie pomiędzy 6 a 15 oraz zawiera 0-14% wagowo jedne
go lub więcej wosków typu I mającego (ych) wskaźnik penetracji
igłą w temperaturze 25°C, mierzony zgodnie z normą REIN
HOLD, zawarty pomiędzy 1 a 1,75 i 2-40% wagowo jednego lub
więcej wosków typu II mającego (ych) wskaźnik penetracji mie
rzony w temperaturze 25°C, według tej samej normy, zawarty
pomiędzy 7,5 a 217, przy stosunku wagowym wosku (ów) typu
I/ wosku(ów) typu II niższym od 2.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 310072 (22) 94 0110 6(51) A61K 9/51
(31) 93 93001196
(32) 93 01 11 (33) RU
(86) 94 0110 PCT/IE94/00001
(87) 940721 WO94/15590 PCT Gazette nr 17/94
(71) ABACOL LIMITED, Dublin, IE
(72) Dyatlow Valéry Alexandrovich, Katz Georgy
Arkadievich
(54) Nanokapsułki o małej średnicy, sposób ich
wytwarzania oraz ich zastosowania
(57) Przedmiotem wynalazku są nanokapsułki zazwyczaj o
średnicy w zakresie 20-150 nm, zawierające polimerową otocz
kę uformowaną z materiału w postaci powierzchniowo czynnego
policyjanoakrylanu alkilu ułożonego w jednej lub większej licz
bie Warstw. Polimerową otoczkę może tworzyć powierzchniowo
czynny poli(2-cyjanoakrylan alkilu) o ogólnym wzorze (l), w
którym R oznacza -CH2-(-CH2-)m-CH3, -CH2-(-CH2)m-COOH, -

A1(21) 310159 (22)940202 6(51) A61K 31/12
C07C 49/737
(31)93 15179
(32)930209
(33) US
(86) 940202 PCT/US94/01232
(87) 940818 W094/18151 PCT Gazette nr 19/94
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, Oakland, US
(72) Kelner Michael J., McMorris Trevor C,
Taetle Raymond
(54) Analogi acylofuIwenowe jako środki
przeciwrakowe
(57) Sposób ínhibitowania rozwoju komórek guza u pacjen
ta obejmuje kontaktowanie guza z terapeutyczną ilością analo
gu acylofulwenowego o budowie przedstawionej wzorem 1, w
którym analog zdolny jest do inhibitowania rozwoju komórek
guza bez nadmiernej toksyczności wobec pacjenta i w którym
R oznacza CH2OH, CH20C(0)d-b, grupę o wzorze 16, grupę o
wzorze 17, J, Br, Cł-feOC(0)Ri, w którym Ri oznacza alkil, aryl,
NHz, NHR lub NRz.

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 308580 (22)95 0512 6(51) A61K 31/19
(31) 94 9401506
(32)940513 (33) HU
(71) ÉGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapeszt, HU
(72) Fekete Pál, Fellner Erzsébet, Sándorfalvy
Andrea, Bezzegh Dénes, Ujfalussy György,
Góra Magdolna, Klebovich Imre, Drabant
Sándor, Mándi Attila, Maroshelyi Biborka,
Szántó Márta, Szlávy Zsuzsa
(54) Doustna stała kompozycja farmaceutyczna i
sposób jej wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy doustnej stałej kompozycji farma
ceutycznej zawierającej gemfibrozil jako substancję czynną
oraz konwencjonalne farmaceutyczne substancje pomocni
cze, która jako środek powierzchniowo czynny zawiera sulfobursztynian bis-/2-etylo-heksylo/-sodowy w ilości 0,05-0,5% wa
gowych w stosunku do zawartości gemfibrozilu w kompozycji,
• także sposobu jej wytwarzania
Kompozycje te zawierają stosunkowo małą ilość środka
powierzchniowo czynnego, przy czym zapewniają równomierne
rozpuszczanie substancji czynnej w ramach różnych partii, a
standardowe odchylenie szybkości rozpuszczania jest niskie.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 303620 (22)9405 26 6(51) A61K 35/78
(75) Polański Tadeusz, Ryki
(54) Ziołowy preparat krążeniowy
(57) Ziołowy preparat krążeniowy zawiera wyciąg z nasion
kasztanowca w ilości 15-45% wagowych, nalewkę z liści miło
rzębu w ilości 10-40% wagowych, nalewkę z ziela arniki w ilości
10-20% wagowych, wyciąg z kwiatostanów głogu w ilości 1030% wagowych, wyciąg z ziela przymiotna kanadyjskiego w
Ilości 10-30% wagowych oraz wyciąg z ziela jemioły w ilości
10-30% wagowych.
Preparat posiada szczególnie korzystny wpływ na na
czynia włosowate mózgu, kończyn i oczu oraz na układ sercowo-naczyniowy.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303621 (22)940526
(75) Polański Tadeusz, Ryki
(54) Preparat uspokajający

6(51) A61K 35/78

(57) Wynalazek dotyczy preparatu uspokajającego, sporzą
dzonego z wyciągów z naturalnych surowców roślinnych, który
charakteryzuje się tym, że zawiera wyciąg z ziela owsa oraz
wyciąg z owoców róży.
Preparat składa się z wyciągu z owoców róży w Ilości
15-45% wagowych, wyciągu z ziela owsa w ilości 10-30% wago
wych, wyciągu z kłączy kozłka w ilości 10-20% wagowych,
wyciągu z ziela dziurawca w ilości 10-30% wagowych, wyciągu
z ziela melisy w ilości 10-20% wagowych, wyciągu z kwiatosta
nów głogu w ilości 10-20% wagowych oraz wyciągu z szyszek
chmielu w ilości 10-20% wagowych.
Preparat ma zastosowanie w zwalczaniu stanów pobu
dzenia nerwowego, jak również stresów, w tym pochodzących
na skutek przerwania nałogów np. nałogu nikotynowego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303622 (22) 94 05 26 6(51) A61K 35/78
(75) Polański Tadeusz, Ryki
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(54) Preparat uodparniający
(57) Przedmiotem wynalazku jèst preparat uodparniający,
sporządzony z wyciągów z naturalnych surowców roślinnych,
przeznaczony zwłaszcza dla rekonwalescentów po ciężkich za
biegach chirurgicznych oraz osób o obniżonej odporności or
ganizmu. Preparat składa się z ziela jeżówki purpurowej w ilości
10-40% wagowych w postaci soku, soku z owoców aronii w ilości
10-40% wagowych, soku z ziela pokrzywy w ilości 10-20%
wagowych, soku z korzeni łopianu w ilości 10-20% wagowych,
nalewki z kłączy tataraku w ilości 10-30% wagowych oraz azu
lenu w ilości 5-15% wagowych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 310112 (22) 94 02 03 6(51) A61K 39/00
(31) 93 13972
(32) 93 02 04
(33) US
93 123844
090993
US
(86)940203 PCT/US94/01220
(87) 940818 W094/17823 PCT Gazette nr 19/94
(71) University of Utah Research Foundation,
Salt Lake City, US
(72) Daynes Raymond A., Araneo Barbara A
(54) Kompozycja szczepionki i sposób
wywoływania odpowiedzi immunologicznej
śluzówki poprzez szczepienie systemowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczepionka zawierająca
antygen i czynnik modyfikujący narządy limfatyczne. Odpo
wiednie czynniki modyfikujące narządy limfatyczne stanowią
1,25-dwuhydroksywHamina Da i pochodne witaminy D3, zdolne
do aktywacji wewnątrzkomórkowego receptora witaminy D3,
wszystkie kwasy trans-retinoidowe, pochodne kwasów trans-retinoidowych, retinol, pochodne retinolu i glikokortykoidy, jed
nakże czynniki te nie są ograniczone do tych substancji. Kom
pozycja szczepionki zawierać może również czynnik zwiększający
odpowiedź immunologiczną. Czynnik zwiększający odpowiedź
immunologiczną zwiększa wytwarzanie łimfokin przez komórki T.
Odpowiednie czynniki zwiększające odpowiedź immunologiczną
stanowią DHEA i pochodne DHEA, jednakże nie są one do nich
ograniczone. Przykłady pochodnych DHEA stanowią siarczan
DHÊA (DHEA-S), 1&<z-bromo-DHEA, 7-okso-DHEA, 16\z-bromo-DHEA-S i 7-okso-DHEA-S.

(54 zastrzeżenia)
A1(21) 310172 (22)941201 6(51) A61K 49AX)
(31) 93 93810885
(32) 931215
(33) EP
(86) 941201 PCI7IB94700376
(87) 95 0622 W095/16467 PCT Gazette nr 26/95
(71) Bracco Research S.A, Carouge-Genewa, CH
(72) Yan Feng, CH; Schneider Michel, CH;
Brochot Jean, FR
(54) Środek kontrastowy do badań
ultradźwiękowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest podłoże kontrastowe do
badań ultradźwiękowych w postaci dowstrzykiwań, zawierające
biokompatybilne substancje A i B (w temperaturze ciała gazo
we) tworzące mieszaninę, która w zawiesinie w nośniku wodnym
ze zwykłymi środkami powierzchniowo czynnymi, dodatkami i
stabilizatorami daje ultrasonograficzny środek kontrastowy. Przy
najmniej jeden z gazów (B) obecny w mieszaninie ma ciężar
cząsteczkowy większy niż 60 dałtonów, a jego rozpuszczalność w
wodzie wynosi poniżej 0,0283 ml gazu na ml wody w warunkach
standardowych. Ilość pierwszego składnika (B) waha się pomię
dzy 0,5 i 41% objętościowych. Drugi składnik jest obecny w
mieszaninie w ilości 59-99% objętościowych i korzystnie jest
wybrany z grupy zawierającej powietae, tlen, azot, dwutlenek
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węgla i ich mieszaniny. Wynalazek obejmuje także m.in. sposób
wytwarzania środka kontrastowego do badań ultradźwiękowych
i środek kontrastowy.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 310164 (22)940209
6(51) A61L 2/00
(31) 93 17232
(32)93 0212
(33) US
(86) 940209 PCT/US94/01428
(87) 940818 W094/17833 PCT Gazette nr 19/94
(71) Allergan, Inc., Irvine, US
(72) Cook James N., Worsley John L.
(54) Środki i sposoby rozkładania nadtlenku
wodoru
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje i sposoby roz
kładania nadtlenku wodoru, np. nadtlenku wodoru stosowane
go do odkażania soczewek kontaktowych. W wynalazku, do
rozkładania nadtlenku wodoru zastosowano kataiazę pocho
dzącą z organizmów nie ssaków, np. kataiazę wytworzoną w
wyniku działania jednego lub większej ilości mikroorganizmów,
takich jak np. Micrococcus luteus, Aspergillus niger i ich mie
szaniny. Taka katalaza pochodząca z organizmów nie ssaków
wykazuje m.in zwiększoną stabilność w porównaniu z katalazą
wołową, powszechnie stosowaną w zastosowaniach do środ
ków do pielęgnacji soczewk kontaktowych.
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(54) Metoda długotrwałej kauiulacji trzustki oraz
kaniula do przeprowadzania kaniulacji
szczególnie u trzody chlewnej
(57) Kaniuia (1) w części zakładanej do przewodu trzustko
wego (2) dodatkowego jest skośnie zakończona i posiada bo
czne otwory (3) oraz poprzeczne, ruchome ramię (4) mocowane
między mankietami (5). Kaniula (1) w części odprowadzającej
sok trzustkowy do dwunastnicy (6) ma ślepo zakończony katéter
(7) z bocznymi otworami (8) o średnicy zbliżonej do światła
kateteru oraz poprzeczne ramię (9) umieszczone między dwo
ma mankietami (10). Drugie końce obu części kaniuli (1) połą
czone sątrójdrożnym kranikiem (12).
Jeden koniec pierwszej części kaniuli (1) wprowadza się
przez nacięcie dwunastnicy (6) i brodawkę dwunastniczą (13)
mniejszą do przewodu trzustkowego (2) dodatkowego, uszczel
nia przewód (2) przewiązką (14) i zamyka ranę dwunastnicy (6)
tak, aby poprzeczne ramię (4) pozostało w jej świetle. Drugi
koniec tej części kaniuli (1) wyprowadza się ponad powłoki
brzuszne (11). Obok pierwszego nacięcia na dwunastnicy (6)
wykonuje się drugie, w które wprowadza się jeden koniec dru
giej części kaniuli (1) i zamyka ranę dwunastnicy (6) tak, aby
poprzeczne ramię (9) pozostało w jej świetle. Drugi koniec tej
części kaniuli (1) wyprowadza się również ponad powłoki brzu
szne (11). Końce dwóch części kaniuli (1) wyprowadzone ponad
powłoki brzuszne mocuje się w zakończeniach trójdrożnego
kranika (12).

(2 zastrzeżenia)

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 303535 (22) 94 05 18
6(51) A61L 2/08
(71) Bekała Ireneusz, Wrocław, Stennach
Ireneusz, Wrocław
(72) Lewanda Bogusław, Rabiej Grzegorz,
Olichwier Witold
(54) Układ jonizatora powietrza
(57) Układ składający się z zasilacza (1), połączonego ze
stabilizatorem (2) napięcia i generatora (4) ciągu impulsów,
połączonego z powielaczem (5) napięcia, zasilającym wyrzutnię
jonów (6), ma czasowy sterownik (3) włączony między stabiliza
tor (2) a generator (4) ciągu impulsów. Czasowy sterownik (3)
korzystnie zbudowany jest z generatora (7) częstotliwości wzor
cowej i dzielnika (9) częstotliwości, o regulowanej częstotliwości
i dobieranym stopniu podziału częstotliwości.
Układ ten pozwala na dobór czasu pracy jonizatora i
czasu przerwy, a co za tym idzie na regulację stężenia ujemnych
jonów, stosownie do wielkości pomieszczenia.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303510 (22) 94 0517 6(51) A63B 65/10
(75) Czarnecki Dobromir, Toruń
(54) Rykoszetujący dysk, zwłaszcza do sportów
wodnych
A1(21) 303548 (22)9405 20 6(51) A61M 25/02
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im.
M. Oczapowskiego, Olsztyn
(72) Winnicki Tadeusz

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rykoszetującego
dysku, zwłaszcza do sportów wodnych. Dysk składa się z
dwóch części, dolnej (1) o kształcie zbliżonym do czaszy kuli
oraz górnej (3), w której usytuowane jest wgłębienie. Wgłębienie
to może być wykonane w trzech wariantach. Rykoszetujący dysk
może stanowić przyrząd do zawodów sportowych lub zabawy.

(6 zastrzeżeń)
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wewnętrznej powierzchni czerepu charakteryzuje się tym, że ma
konstrukcję wielowarstwową złożoną z umieszczonej na czere
pie (1) kasku warstwy wzmacniającej (4) z siatki metalowej lub
tworzywowej o ścisłym splocie, na której jest warstwa zewnętrz
na (5) wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu. Do czerepu
(1) kasku zamocowane jest na giętkim ramieniu (7) lusterko (8)
wykonane korzystnie z nietłukącego się materiału.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303468

(22)94 05 13

6(51) A63B 71/10
A42B3AX)
(75) Mysłowski Włodzimierz, Bielsko-Biała
(54) Sportowy kask ochronny

( 5 7 ) Sportowy kask ochronny o pokrytym warstwą wykań
czającą czerepie wykonanym ze sztywnych pianek tworzywowych, posiadającym otwory wentylacyjne i wymienne wkładki
wykonane ze sprężystych pianek miękkich rozmieszczone na

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 310166 (22) 94 02 03 6(51) B01D 17/032
(31) 93 930434
(32)93 0208 (33) NO
(86) 940203 PCT/NO94/00030
(87) 94 08 18 WO94/17890 PCT Gazette nr 19/94
(75) Hermansson Hans, B0dalen, NO
(54) Aparat do odprowadzania ropy naftowej i
wody z powierzchni, zwłaszcza z pokładu
statku
(57) Ujawniono aparat do oddzielnego odprowadzania
dwóch nie mieszających się płynów, zwłaszcza ropy nafto
wej i wody, z powierzchni, zwłaszcza z pokładu tankowca

Aparat zawiera otwarty od góry, tworzący studzienkę
pojemnik (11), który, w praktyce, jest instalowany ze swoją
górną krawędzią zasadniczo na tym samym poziomie co wymie
niona powierzchnia i który jest zaopatrzony w swojej górnej
części w pierwszy (13) i drugi (14) element wylotowy, przy czym
pierwszy element wylotowy (13) jest umieszczony na niższym
poziomie niż drugi element wylotowy (14). W pojemniku (11)
przewidziana jest rura wewnętrzna (15) mająca dolny otwarty
koniec na dnie (12) pojemnika (11) i górny koniec, który jest
szczelnie przeprowadzony przez ściankę pojemnika (11) i jest
połączony z pierwszym elementem wylotowym (13).

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 310122 (22)94 0128 6(51) B01D 35/16
(31)93 9300396
(32)93 0208
(33) SE
(86) 94 0128 PCT/SE94/00062
(87) 9410 27 W094/24373 PCT Gazette nr 24/94
(71) Hedman Lars, Lutry, CH
(72) Hedman Lars, CH; Wallander Carl-Otto, SE
(54) Filtr do usuwania cząstek ze ścieku
(57) Filtr do usuwania cząstek ze ścieku, zawiera kratę z
pewną liczbą równolegle ustawionych prętów starých i prętów
przesuwalnych. Filtrowi nadano postać płaszczyzny nachylonej
w kierunku przepływu wody, z krawędziami wymienionych prę
tów, zwróconymi w kierunku wody nabieranej przez stopnie.
Pręty przesuwalne połączone są równolegle w przynajmniej
jeden zestaw, który uruchamiany jest za pomocą środków me
chanizmu napędowego (18). Mechanizm napędowy umieszczo
ny jest w górnym końcu filtra, ponad przepływem wody, aby
wywołać ruch po zamkniętym okrężnie torze w płaszczyźnie
prętów, wymieniony tor obejmuje składową pionową ruchu,
przewyższającą wysokość stopni z prętów. Mechanizm napędo
wy (18) połączony jest, poprzez co najmniej jeden środek nacią
gowy (29), z odpowiednim mechanizmem przegubowym (27 29), który umieszczony jest przy dolnym końcu filtra w przepły
wie wody do podpierania dolnego końca zestawu przesuwal
nych prętów.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 310110 (22)94 0204 6(51) B01D 53/02
(31)93 4303450
(32)93 02 05
(33) DE
(86) 94 0204 PCT/EP94/00320
(87) 94 0818 WO94/17900 PCT Gazette nr 19/94
(71) Rheinische Kalksteinwerke GmbH,
Wülfrath,DE
(72) Kienow Ekkehard, Morun Bernd,
Schwertmann Thomas, Hoberg Heinz
(54) Środek do suchego oczyszczania gazów
odlotowych

A1(21) 310108 (22) 94 01 24 6(51) B01D 37/04
(31)93 9302151
(32)93 0204
(33) GB
(86) 94 01 24 PCT/GB94/00130
(87) 940818 W094/17895 PCT Gazette nr 19/94
(71) ALLIED COLLOIDS LIMITED, Bradford,
GB
(72) Cameron Timothy Ian, AU; Field John
Rodney, GB; Glachan Mark Stephen, AU;
Tovey Peter James, GB
(54) Sposób i urządzenie do kontrolowania
odwadniania zawiesin
(57) Dodawanie poli mery cznego flokuiantu albo innego
chemicznego modyfikatora odwadniania do zawiesiny prze
pływającej przez linię obsługową (1) do urządzenia odwadnia
jącego jest sterowane automatycznie w odpowiedzi na auto
matyczne określenie parametru szybkości filtracji. Urządzenie
w szczególności zawiera zespół filtracyjny (5) obejmujący
komorę (7) z elementem filtru (4) umocowanym w poprzek jej
otwartego końca oraz rozpylacze wody (9) do płukania ele
mentu filtru. W jednym przykładzie wykonania wskazane jest
wspomaganie płukania zwrotnego czyszczeniem przez powie
trze (13), natomiast w drugim przykładzie wykonania występują
środki do rozkładania zespołu filtracyjnego w celu czyszczenia

(31 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy pyłopodobnego środka do oczysz
czania gazów odlotowych, np. gazów spalinowych, według
reguły adsorpcji suchej, składającego się z mieszaniny koksów
aktywnych z substancjami obojętnymi, które wykazują brak
zdolności do wybuchu pyłu, przy czym dopasowuje się w mie
szaninie tej co najmniej jeden składnik substancji obojętnych
pod względem jego podziału uziamienia do podziału uziarnienia składnika koksu aktywnego tak, żeby w nieruchomym ośrod
ku gazowym prędkość opadania ziarna górnej frakcji składnika
substancji obojętnych była jednakowa lub większa od prędkości
opadania ziarna górnej frakcji składnika koksu aktywnego.
Środek ten można stosować we wszystkich urządze
niach do oczyszczania gazów spalinowych z oddzielnie eksplo
atowanymi albo poprzednio lub następnie dołączonymi etapa
mi adsorpcji według reguły strumienia lotnego.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 303635 (22)9405 26
6(51) B01J 8/02
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków
(72) Jurga Włodzimierz, Starzycki Janusz, Kurek
Jerzy
(54) Sposób wymiany masy pomiędzy fazą ciekłą
a fazą gazową przy grawitacyjnym spływie
fazy ciekłej przez wypełnienie kontaktowe
(57) Sposób polega na tym, że do aparatu z wypełnieniem
kontaktowym doprowadza się od góry czynnik ciekły w ilości
zapewniającej natężenie zraszania zawierające się w granicach
od 5 do 250 m3/m /h, który spływa grawitacyjnie przez wypeł
nienie w przeciwprądzie do napływającego samoczynnie z
otoczenia czynnika gazowego, przy czym różnica temperatur
pomiędzy czynnikami nie przekracza 150°C i jest regulowana
ilością doprowadzanego czynnika gazowego.
Sposób według wynalazku może być stosowany do
natleniania wód powierzchniowych, ścieków lub innych cieczy.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303580 (22)9405 23
6(51) B01J 20/00
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Spychaj Tadeusz, Bartkowiak Artur
(54) Kompozytowy hydrożel o regularnym
kształcie cząstek, sposób wytwarzania
kompozytowego hydrożelu o regularnym
kształcie cząstek, środek do dezaktywacji
bakterii w układach wodnych, w tym w
wodzie pitnej oraz katalizator do
polimeryzacji wolnorodnikowej
(57) Kompozytowy hydrożel o regularnym kształcie cząstek
składa się z usieciowanego polimeru polihydroksylowego zwią
zanego kompleksowo z kationami metali.
Środek do dezaktywacji bakterii w układach wodnych
zawiera usieciowany polimer polihydroksylowy związany kom
pleksowo z kationami metali, a katalizator polimeryzacji wolno
rodnikowej zawiera kompozytowy hydrożel, złożony z usiecio-
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wanego polimeru polihydroksylowego związanego z kationem
metalu.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 308712 (22)95 05 22 6(51) B01 J 20/20
(31) 94 249897
(32)94 05 26
(33) US
(71) Corning Incorporated, Corning, US
(72) Gadkaree Kishor Purushottam, IN; Tyndel
Brian Paul, US
(54) Nagrzewana elektrycznie kształtka z węgla
aktywowanego i sposób wytwarzania
nagrzewanej elektrycznie kształtki z węgla
aktywowanego
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Zespół roboczy urządzenia stanowi wirnik wielotarczowy (2) osadzony nawale, do którego przymocowane są wahliwie przez sworznie (4) bijakl (3) mocowane rozłącznie do
wirnika, mające kształt płytek w postaci wycinka kołowego,
zaś otwór mocujący bijaka leży na osi symetrii wycinka kołowe
go w pobliżu jego podstawy.
Zespół roboczy zastosowany w urządzeniach rozdrab
niających powoduje intensywniejsze rozbicie cząstek rozdrab
nianego materiału i zwiększa wydajność tradycyjnych urządzeń
przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na moc.

(2 zastrzeżenia)

(57) Kształtka stanowi niemetaliczną strukturę monolityczną
zawierającą węgiel aktywowany i materiał do przepuszczania
przez nią strumienia roboczego oraz zawiera materiały przewo
dzące na tej strukturze, do przepuszczania przez nią prądu
elektrycznego. Kształtka wykorzystywana jest do zastosowań
przy adsorpcji i desorpcji, przy czym prąd elektryczny przepu
szczany jest przez strukturę zawierającą zaadsorbowane sub
stancje w celu podniesienia jej temperatury powyżej tempera
tury desorpcji tych substancji, które następnie po desorpcji
odprowadzane są ze struktury. Korzystne jest, jeżeli kształtka
stanowi strukturę plastrową pokrywaną węglem aktywowanym,
zaopatrzoną w przewodzący metal. Przedmiotem wynalazku
jest także sposób wytwarzania takiej kształtki.

(20zastrzeżeń)
A1(21) 303523 (22)94 0519 6(51) B01J 37/00
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Inżynierii
Chemicznej, Gliwice
(72) Skrzypek Jerzy, Krupa Krystyna,
Madej-Lachowska Maria, Moroz Henryk
(54) Sposób wytwarzania selektywnego
katalizatora do syntezy wyższych alkoholi
alifatycznych C1-C6
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
aktywnego i wysokoselektywnego katalizatora do syntezy
wyższych alkoholi alifatycznych Ci-Ce.
Sposób polega na rozpuszczeniu ściśle określonych
roztworów soli miedzi, cynku, cyrkonu lub glinu, żelaza, molib
denu, toru lub uranu i cezu lub potasu w kwasie cytrynowym,
następnie odparowaniu otrzymanego roztworu, aż do uzyskania
ciała stałego. Użyte roztwory soli miedzi, cynku, cyrkonu lub
glinu, żelaza, molibdenu, toru lub uranu i cezu lub potasu muszą
być zmieszane w proporcjach odpowiadających końcowej mie
szaninie o składzie 50 - 60% wag.CuO, 25 - 30% wag. ZnO, 7.0
-14.0% wag. ZrCfe lub 6.0 -10.0% wag. AfeOa, 1.0 - 4.0% wag.
F0203, 7.0 -15.0% wag. M0O3, 1.0 - 3.0% wag. ThC>2 lub 1.0 2.0% wag. UO2 oraz 0,5 -1.5% wag. CsaO lub K2O.
Wynalazek ma zastosowanie głównie w przemyśle che
micznym.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303557 (22)94 05 20 6(51) B02C13/00
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im.
J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Bochat Andrzej, Bogusz Marian
(54) Zespół roboczy urządzenia do rozdrabniania
materiałów ziarnistych
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół roboczy urządze
nia do rozdrabniania materiałów ziarnistych, zwłaszcza nasion
zbóż, rzepaku, kukurydzy, kawy ziarnistej, pieprzu itp.

A1(21) 303636 (22)94 05 26 6(51) B02C15/12
(71) Fabryka Palenisk Mechanicznych Spółka
Akcyjna, Mikołów
(72) Chowaniec Grzegorz
(54) Zespół wodzenia pierścienia
oporowo-dociskowego, zwłaszcza w młynie
pierścieniowo-kulowym
(57) Zespół obejmuje pierścień oporowo - dociskowy (1)
zaopatrzony w występy (2) opierające się o zespół wahaczy, z
których każdy osadzony jest jednym końcem w ruchomym
gnieździe umieszczonym w występie (2), a drugim w stałym
gnieździe opierającym się o korpus (8) młyna lub o inny stały
element konstrukcji młyna.
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Gniazda stałe są osadzone w ramionach przymocowa
nych do górnego pierścienia dociskowego (6) przesuwanego w
dół za pomocą śrub regulacyjnych (11). Korzystnie wahacze są
wyposażone w elastyczną osłonę.
Układ ogranicza ilość, a w skrajnych przypadkach eli
minuje konieczność bieżących remontów młyna, w trakcie któ
rych konieczna była regulacja luzów wodzików.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 303573 (22)94 05 24 6(51) B02C18/06
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Maruszewski Mariusz, Bąkowicz Adam
(54) Urządzenie do rozdrabniania roślin
soczystych
(57) Urządzenie ma obrotowy bierny wał (4) mający robocze
tarcze (5) z tnącymi elementami (6), których końcówki tworzą w
przekroju układ grzebieniowy, który to układ przenika w drugi
układ grzebieniowy zamocowany na obrotowym czynnym wale
(3) napędzanym od silnika (11). Tnące elementy (6) zamocowa
ne na tarczach (5) wału (4) i wału (3) tworzą korzystnie linię
śrubową.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310080 (22)93 12 29
6(51) B03B 5/24
(31)93 4302672
(32)93 0130
(33) DE
(86) 93 12 29 PCT/DE93/01259
(87) 94 08 04 W094/16819 PCT Gazette nr 18/94
(71) Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, DE
(72) Timmermann Helmut
(54) Maszyna osadowa z pneumatycznym
sterowaniem zaworowym
( 5 7 ) Pneumatyczna maszyna osadowa zaopatrzona w ko
morę powietrza generującą impulsy jest połączona przez zawór
wejściowy (16) ze źródłem sprężonego powietrza i przez zawór
wyjściowy (15) z wylotem powietrza. Zarówno zawór wejściowy
jak i wyjściowy są skonstruowane jako zawory talerzowe (20)
połączone przez drążek zaworowy (21) z pneumatycznie uru
chamianym napędem zaworowym (25). Dla zmniejszenia zuży
cia energii, pneumatycznie uruchomiane napędy (25) dla zawo
ru wejściowego (16) i dla zaworu wyjściowego (15) są połączone
ze źródłem sprężonego powietrza przez elektromagnetyczny
zawór sterujący (30).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310161 (22)94 0209
6(51) B05C 3/09
(31) 93 4304145
(32) 93 0211
(33) DE
(86) 94 02 09 PCT/EP94/00369
(87) 94 0818 W094/17926 PCT Gazette nr 19/94
(71) ABB FLÄKT AB, Stockholm, SE
(72) Heckmann Norbert
(54) Urządzenie do obróbki powierzchni
nadwozia samochodu
( 5 7 ) Przedstawiono urządzenie do obróbki powierzchni nad
wozia samochodów, w którym nadwozie może być zanurzone
lub ponownie wynurzone z kąpieli zabiegowej (11) za pomocą
urządzenia obracającego (2) wyłącznie poprzez obrót, a pod
czas obróbki następne nadwozie może być wepchnięte na
urządzenie obracające i na nim zamocowane lub przezeń prze
prowadzone.
Nadwozie samochodu jest bezpiecznie połączone z
podestem załadowczym (5) i wpychane na urządzenie obraca
jące (2) za pomocą jego własnych napędzanych rolek obroto
wych (3a).
Podest załadowczy (5) wraz z nadwoziem samochodu
jest rozłącznie połączony z urządzeniem obracającym (2) za
pomocą urządzeń mocujących (4a, 4b).
W wyniku obrócenia o 180° wokół osi obrotu (7) urzą
dzenie obracające (2) wraz z nadwoziem samochodu zanurza
się tyłem lub przodem w kąpieli zabiegowej (11). Gdy nadwozie
zostanie zanurzone, w poprzek urządzenia obracającego (2)
może być wprowadzony za pomocą napędzanych rolek obroto
wych (3b) następny pomost załadowczy (5) z zamocowanym do
niego nadwoziem, w celu wykonania dalszej obróbki.

(4 zastrzeżenia)
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6(51) B21B 13/10
B21B 17/14
B21C 37/15
(75) Górski Stanisław, Kraków; Panyka
Krzysztof, Kraków, Trąbka Józef, Kraków;
Stefański Krzysztof, Kraków; Skubek
Czesław, Kraków, Loster Andrzej, Kraków,
Wabik Edward, Kraków
(54) Sposób kształtowania rur profilowych i
klatka kształtująca do kształtowania rur
profilowych

A1(21) 308605 (22)95 0515
6(51) B09B 3/00
(31) 94 1510
(32) 94 0516 (33) CH
(71) Von Roll AG,Gerlafingen,CH
(72) Forsberg Stefan, Rüegg Hans
(54) Sposób termicznego uzyskiwania energii z
odpadów, zwłaszcza ze śmieci
(57) Odpady w postaci nierozdrobnionej, przemieszcza się
na ruszcie (5) przez przestrzeń spalania (12) stacjonarnego
pieca do spalania (10) i miesza się je przy tym przez działanie
przesuwające i ścinające rusztu (5). Do przestrzeni spalania
(12), powyżej warstwy odpadów (11) znajdującej się na ruszcie
(5) doprowadza się gazowy ośrodek utleniający, na przykład
poprzez gazowe lance. Ośrodek utleniający, razem z palnymi
lotnymi substancjami uchodzącymi z odpadów tworzy płomie
nie. Warstwa odpadów, przez promieniowanie cieplne płomieni,
zostaje tak ogrzana, że następuje odgazowanie. Uwalniające się
przy tym palne gazy spalają się częściowo. Uwolniony od lot
nych substancji materiał odpadów, tzn. koks pochodzący z
odpadów oraz nie spalone, lotne substancje, t.zn. palne gazy,
można stosować jako paliwa w tej samej instalacji lub poza nią.
Ośrodek utleniający nie wchodzi w kontakt z termicznie
obciążonymi częściami instalacji. Z tego względu można stoso
wać ośrodki utleniające o dużej zawartości tlenu wynoszącej aż
do 100%. Powoduje to nienormalną redukcję gazów spalino
wych, aż o 80%.

(15 zastrzeżeń)

(22) 94 05 25

(57) Sposób kształtowania rur profilowych głównie rur o
przekrojach symetrycznych według dwóch osi symetrii w tym,
zwłaszcza o profilach prostokątnych z rur okrągłych na ciągu
redukcyjnym, w którym ukształtowana rura okrągła jest podda
wana kalibrowaniu na zadane wymiary tworząc rurę surową,
polega na tym, że odcinki rury surowej podgrzane do tempe
ratury 920° - 960°C walcowane w ciągu redukcyjnym z nacią
giem są poddane redukcji wymiarów poprzecznych rury okrą
głej odpowiadających zadanym wymiarom poprzecznym rury
profilowej.
Uzyskana rura okrągła jest kształtowana w końcowych
klatkach ciągu redukcyjnego na rurę profilową, przy czym
kształt poprzeczny rury profilowej uzyskuje się na końcowych
klatkach ciągu redukcyjnego którymi są klatki kształtujące.
Kształt poprzeczny rury profilowej tworzącej w przekroju profil
prostokątny lub profil kwadratowy, uzyskuje się na dwóch
ostatnich klatkach ciągu redukcyjnego. Kształt poprzeczny rury
profilowej tworzącej w przekroju profil owalny lub profil płaskoowalny, uzyskuje się na ostatniej klatce ciągu redukcyjnego.
Przedostatnia klatka kształtująca kształtuje rurę profilową two
rząc w przekroju profil prostokątny lub profil kwadratowy o
bokach wypukłych i ma naciąg wynoszący do 2%.
Klatka kształtująca przeznaczona głównie do kształto
wania rur o przekrojach symetrycznych według dwóch osi sy
metrii w tym, zwłaszcza o przekrojach prostokątnych w procesie
produkcyjnym rur okrągłych, zaopatrzona w korpus z walcami
kształtującymi, charakteryzuje się tym, że korpus klatki kształtu
jącej (1 ) ma przelotowy wał (3) zaopatrzony w układ kół zębatych
(4) tworzących zewnętrzną przekładnię (5). Przelotowy wał (3)
napędzany znanym układem napędu, napędza co najmniej
jeden kształtujący walec (11).
Korpus klatki kształtującej (1) ma zespół obrotu (2)
wokół osi walcowania (15). Przelotowy wał (3) zaopatrzony w
kształtujący walec (11) i układ kół zębatych (4) tworzących
zewnętrzną przekładnię (5) o zazębieniu walcowym lub o zazę
bieniu stożkowym ma dodatkowy wewnętrzny układ kół stożko
wych. Zewnętrzna przekładnia (5) ma układ kół zębatych (4) o
zazębieniu walcowym i układ kół zębatych o zazębieniu stożko
wym.

(13 zastrzeżeń)
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A1(21) 310123 (22) 94 02 09 6(51) B22D 17/20
(31) 93 17595
(32)93 0216
(33) US
(86) 94 0209 PCT/CA94/00072
(87) 94 09 01 WO94/19130 PCT Gazette nr 20/94
(71) A.H.CASTING SERVICES LIMITED,
Burlington, CA
(72) Hansma Arnold
(54) Tuleja z wkładką ceramiczną do maszyny do
odlewania wtryskowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest tuleja wtryskowa (40) z
wkładką ceramiczną do maszyny do odlewania wtryskowego
metalu pod ciśnieniem. Tuleja wtryskowa (40) ma podłużny
korpus (42) z pierwszą ciągłą powierzchnią (44) wewnętrznej
ściany, ograniczającą otwór (46) usytuowany osiowo pomiędzy
pierwszym zakończeniem (48) i drugim zakończeniem (50) kor
pusu (42). Podłużna ceramiczna wkładka (60) jest mocowana w
otworze (46). Pierwsze zakończenie (68) i drugie zakończenie
(70) ceramicznej wkładki (60) są zasadniczo zbieżne z pier
wszym zakończeniem (48) i z drugim zakończeniem (50) korpu
su (42). Podłużna ceramiczna wkładka (60) jest fizycznym i
cieplnym izolatorem, ochraniającym pierwszą ciągłą powierzch
nię (44) wewnętrznej ściany.
Tuleja wtryskowa ma poza tym końcowy pierścień (90),
przymocowany do pierwszego zakończenia (48) korpusu, a
równocześnie pierwsze zakończenie pierścienia (90) współdzia
ła z płytą formierską maszyny do wtryskowego odlewania pod
ciśnieniem.
(22 zastrzeżenia)
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(87) 94 0818 W094/17938 PCT Gazette nr 19/94
(71) SEVA, Chalon-sur-Saône, FR
(72) Comarteau Jean-Louis, Boudot Daniel,
Remy Alain, Nykiel Patrice
(54) Sposób wytwarzania zespołu grzewczego do
przenoszenia płynnego metalu, zespół
grzewczy, jego użycie i zastosowanie
(57) Zespół grzewczy do przenoszenia metalu płynnego (28)
posiada zamknięty przekrój poprzeczny i zawiera rurę ognio
trwałą (4) otoczoną przez zestaw tworzący warstwę izolującą (5),
która z kolei jest otoczona przez induktor (3) otoczony betonem
żaroodpornym zawartym w osłonie metalowej. Warstwa izolują
ca zawiera warstwę izolującego betonu żaroodpornego. Wyna
lazek znajduje zastosowanie w piecu (9) utrzymującym płynny
metal, zasilany przez gaz pod ciśnieniem.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 310121 (22)93 03 31
6(51) B23G 5/06
(31)93 9300345
(32)93 0211 (33) HU
(86)9303 31 PCT/HU93/00019
(87) 94 0818 W094/17946 PCT Gazette nr 19/94
(71) Vilmányi László, Budapest, HU
(72) Vilmányi László, Vilmányi Lászlóne,
Vilmányi Gábor, Simon János
(54) Narzędzie skrawające do nacinania gwintu
A1(21) 310124

(22) 94 02 07

6(51) B22D 41/60
B22D 35/06
H05B 6/02
(31)93 9301497
(32)93 02 08
(33) FR
(86) 94 02 07 PCT/FR94/00139

(57) Wynalazek obecny dotyczy narzędzia skrawającego do
nacinania gwintu, które ma część roboczą wyposażoną we
wprowadzającą, zukosowaną część (1t>) i część sterującą (1S),
obie umieszczone na jednym końcu trzpienia (Z), zaś drugi
koniec tego trzpienia (Z) ma korzystnie przekrój prostokątny tak,
aby mógł służyć do mocowania. Robocza część (1) składa się z
przynajmniej dwóch skrzydełek skrawających i rowków pomię-
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dzy tymi skrzydełkami skrawającymi przynajmniej wzdłuż bo
ków skrzydełek skrawających.
Szerokość skrzydełek skrawających jest zaprojekto
wana na wartość nie przekraczającą 0,2 do 0,02 krotności
średnicy zewnętrznej wiertła nacinającego. W obrębie części
roboczej, długości zukosowanej części (1b) jest równa przynaj
mniej połowie długości części roboczej (1), a jej powierzchnia
kontaktowa jest zaprojektowana jako powierzchnia płaska tak,
że kąt przyłożenia przekracza 5° i wynosi korzystnie 15°.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308618 (22) 95 05 16 6(51) B23P 17/00
(31)94 9409811
(32)94 0517
(33) GB
(71) IMI Yorkshire Fittings Limited, Leeds, GB
(72) Tallis Colin Edward
(54) Sposób obróbki elementów instalacji
wodociągowej
(57) Sposób obróbki wykonanego z mosiądzu ołowiowego
elementu instalacji wody pitnej w celu zahamowania wymywa
nia ołowiu ze stopu przez wodę pitną podczas pracy polega na
tym, że stosuje się obróbkę co najmniej wewnętrznych powierz
chni tego elementu wodnym roztworem kwasu, który tworzy z
ołowiem związek w zasadzie nierozpuszczalny w wodzie.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 308691

(22)95 0519

6(51) B23P 19/04
E05C9/24
(31)94 4417818
(32)94 05 20 (33) DE
(71) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte,
DE
(72) Schenck Hans-Peter, Renz Dieter, Greisner
Paul, Lau Wolfgang, Schwenk Horst
(54) Sposób podtrzymywanego automatem
montażowym montażu części okuciowych na
skrzydle okna, drzwi lub tym podobnych

(57) Sposób podtrzymywanego automatem montażowym
montażu części okuciowych na skrzydle okna, drzwi lub tym
podobnych, mającego co najmniej dwie zwrotnie narożne (18)
oraz połączone z nim elementy łączące, dopasowane do każdo
razowych wymiarów skrzydła (12), polega na tym, że w pier
wszej fazie montażu za pomocą automatu montażowego (24) na
skrzydle (12) mocuje się wszystkie zwrotnie narożne (18), przy
czym stosuje się zwrotnie narożne (18) jednakowej konstrukcji,
a w następnej drugiej fazie montażu mocuje się na skrzydle (12)
wszystkie elementy łączące.
(29 zastrzeżeń)

A1(21) 303546 (22)940519
6(51) B23Q 5/06
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Oryński Franciszek, Kwapisz Dariusz
(54) Hydrauliczny układ napędowy
(57) Hydrauliczny układ napędowy, przeznaczony szczegól
nie do napędu stołu (1) szlifierek do płaszczyzn, wyposażony w
dwa cylindry (6,7), rozdzielacz zmiany zakresu prędkości (14),
rozdzielacz proporcjonalny (17), pompę (22) zbocznikowaną
zaworem przelewowym (24), filtr (23) i zbiornik (19) cieczy
roboczej, posiada w każdym z cylindrów (6 i 7) nurnik (4,5),
połączony wspornikiem (2,3) ze stołem (1) obrabiarki oraz suwliwie swobodny tiok (8,9).
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Przemieszczanie nurników (4 i 5) w cylindrach (6,7),
wywołane ciśnieniem cieczy roboczej, powoduje przesuw stołu
(1) obrabiarki z prędkościami normalnymi, zaś pośrednie prze
mieszczanie nurników (4,5) za pośrednictwem swobodnych
«oków (8 i 9) umożliwia napęd stołu (V) z bardzo małymi pręd
kościami.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303586 (22) 94 05 24 6(51) B24D 18/00
(71) Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych
KORUND SA, Koło
(72) Musiał Czesław, Szulczewska Izabela,
Żurawska Ilona
(54) Przyrząd do formowania ściernic z
obniżonym środkiem
(57) Przyrząd składa się ze stempla dolnego (1) z otworem
w środku i wyżłobieniem na górnej powierzchni oraz stempla
górnego. Stempel górny ma płytę górną (2) z otworem w środku,
do której od dołu, przy pomocy śrub (3) przytwierdzona jest
płyta (4) z wypukłością. Na obwodzie płyty (4) z wypukłością
nasunięty jest pierścień (5). Pierścień (5) przytwierdzony jest do
górnej płyty (2) przy pomocy śrub (6). Na śruby nasunięte są
sprężyny rozporowe (7).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 308876 (22)9506 02
6(51) B28D 1/18
(71) Turski Leszek, Wroclaw
(72) Turski Leszek, Ancerowicz Marek
(54) Narzędzia do groszkowania i wycinania
bruzd w powierzchniach elementów
budowlanych, zwłaszcza kamiennych
(57) Narzędzie charakteryzuje się tym, że stanowi go trzpień
(1) z nasadką (2) osadzoną swobodnie na końcu trzpienia (1)
zaopatrzoną w kołki (3) lub płytki (3) osadzone w nasadce (2)
po przeciwnej stronie trzpienia (1). Nasadka (2) ma cylindryczny
nieprzelotowy otwór (4) dla trzpienia (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 303530 (22) 94 05 18
6(51) B27B 5/02
(75) Zieliński Jerzy, Puławy
(54) Urządzenie do cięcia elementów, zwłaszcza z
drewna przy pomocy ręcznych pilarek
tarczowych
(57) Urządzenie do cięcia elementów, zwłaszcza z drewna
przy pomocy ręcznych pilarek tarczowych posiada stolik (1) z
mocowaną do niego kolumną (6), przy czym prostokątny stolik
(1) ma na środku obrotowo zamocowany stolik okrągły ze śred
nicowym przecięciem, nastawiany kątowo na poziomej pierście
niowej, z podziałką kątową prowadnicy, mocowanej do stolika
(1), poprzez mechanizm podziałowy (8). Po przeciwnej stronie
stolik okrągły posiada poziomy łącznik (9), na którym zamoco
wana jest wychylnie w obie strony od pionu kolumna (6) usta
wiona kątowo poprzez przekładnię ślimakową (5) i blokowana
przez dźwignię (5a). Kolumna posiada wzdłużną prowadnicę z
suwakiem (7) nastawnym, na którym zamocowana jest wahlłwie
od poziomu do góry prowadnica (4) walcowa złączona z górną
częścią suwaka (7) poprzez napiętą sprężynę naciągową (11),
a na prowadnicy (4) walcowej na suwaku (3) założona jest
ręczna pilarka (12) z napędem elektrycznym.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303610 (22)940526
6(51) B32B 7/00
(71) Shane Marie Owen, Vernon, CA
(72) Perritt Richard Garth
(54) Zespół giętkiej taśmy magnetycznej
(57) Zespół zawiera liczne magnesy trwałe w giętkiej nie
magnetycznej taśmie (11), która jest owijana wokół zewnętrznej
obudowy filtra olejowego albo przewodu dla innych płynów albo
substancji cząsteczkowych. Pole magnetyczne wytworzone przez
magnesy (16) penetruje wnętrze obudowy albo przewodu dla
przyciągnięcia i wychwycenia magnesujących się cząsteczek za
wartych w płynie albo innej substancji oraz dla utrzymania ich na
ściance wewnętrznej obudowy albo przewodu. Układ giętkiej
magnetycznej taśmy może być spiralnie nawinięty na zbiornik
filtru olejowego albo przewodnika dla innych płynów albo sub
stancji cząsteczkowych, dowolną ilość razy, przy czym układ
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maksymalizuje efekt magnetyczny i pasuje do zbiorników i
przewodów o różnych wymiarach. Układ giętkiej taśmy magne
tycznej może być elastyczny, z dopasowującym albo niedopasowującym urządzeniem (20) łączącym na końcach, ewentu
alnie, końce mogą być połączone na stałe, dla umożliwienia
dopasowania podłużnej giętkiej i elastycznej taśmy magnetycz
nej do zbiorników i przewodów o różnych wymiarach. Układ
filtra na taśmie magnetycznej może być wykorzystany w zbior
nikach filtrujących z wymienialnym wkładem filtrującym w zasto
sowaniach samochodowych i przemysłowych, a także w przy
padku przewodów transportujących inne plyny i substancje
cząsteczkowe.

(18 zastrzeżeń)

17

Energia lasera absorbowana jest przez spoiwo i podło
że powodując, że spoiwo rozkłada się na materiale. Przy nano
szeniu w szczelinę, między dwoma arkuszami podłoża, wytła
czalny materiał tworzy bardzo mocne połączenie. Gdy jeden z
materiałów podłoża jest porowaty wytłaczalny materiał będzie
penetrował grubość materiału i wejdzie w kontakt z dolną war
stwą tworząc połączenie. Wytłaczalny materiał nanosi się przez
dyszę i wiązka lasera kierowana jest przez dyszę do współ
osiowego usytuowania z drogą przepływu (11) wyciskanego
materiału. Współosiowe usytuowanie ułatwia poruszanie dy
szy i wiązki przy trudniejszych wzorach i zapewnia jednoczes
ne stosowanie wytlaczalnego materiału i wiązki lasera.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 303508 (22)94 0517
6(51) B44F 3/00
(75) Brachmański Jerzy, Wodzisław Śląski;
Surovec Oldrzich, Wodzisław Śląski
(54) Karnet konkursowy firmowy
(57) Karnet konkursowy firmowy stanowiący kupon upoważ
niający do odebrania wygranej, składa się ze sztywnego podło
ża (1 ) uformowanego w kształcie figury geometrycznej, wykona
nego z twardego papieru, kartonu lub tworzywa sztucznego,
pokrytego jednostronnie farbą drukarską. Na awersie karnet
zawiera szereg pól (2) o dowolnym kształcie wypełnionych
cyframi (3) albo symbolami graficznymi, pokrytych warstwą
ścieralnej farby (5). Poniżej szeregu zakrytych pól (2) jest usy
tuowane niezadrukowane pole w postaci okienka (6) na zamie
szczenie daty i logo firmy. Na rewersie karnetu są umieszczone
informacje organizacyjne o zasadach konkursu, fundatorze na
gród, reklamowe i inne do dowolnego wykorzystania.

A1(21) 310074

(22)940128

6(51) B32B 27/00
B32B 31/00
(31)93 10859
(32)930129
(33) US
(86) 940128 PCT/US94/00599
(87) 9408 04 W094/16888 PCT Gazette nr 18/94
(71) AST HOLDING, LTD., Golden, US
(72) Neff Craig A
(54) Sposób i urządzenie do stosowania ogrzanej
kompozycji na podłoże

(2 zastrzeżenia)

(57) Wytłaczalny materiał (1), taki jak spoiwo termotopliwe
nanosi się na podłoże z jednoczesnym napromieniowaniem
wiązką lasera (9).

A1(21) 303538 (22)9405 20 6(51) B60G 21/06
(75) Korpus Marek Andrzej, Warszawa;
Ciszewski Zbigniew Henryk, Warszawa
(54) Układ częściowo sprzężonych elementów
biernych jako zawieszenie, stosowane w
szczególności w pojazdach mechanicznych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie częściowego sprzę
gania elementów biernych zawieszenia, przykładowo przedsta
wionych w konfiguracji trzech elementów układu. Jest to sposób
na absorbcję wysokoczęstoiliwościowych drgań i kompensację
przechyłów wzdłużnych i bocznych nadwozia. Przy czym, przez
stosunek amplitudy drgań górnych względem dolnych części
elementów biem/ch (1). (2) i (3), konstrukcja układu wykorzystuje
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efekt interferencji do abeorbcji drgań oraz do kompensacji
niskoczęstotiiwościowych przechyłów nadwozia. Konstrukcja
pierścieni (4), (4') i (4") umożliwia oddzielenie górnych części
elementów, wzajemnie sprzężonych od dolnych, bezpośred
nio zainstalowanych do podwozia.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 310167 (22) 94 01 08
6(51) B60P 3/22
(31)93 9301815
(32)93 0210
(33) DE
(86) 94 0108 PCT/EP94/00039
(87) 94 08 18 WO94/18029 PCT Gazette nr 19/94
(71) Feldbinder & Beckmann oHG,
Winsen/Luhe, DE
(72) Beckmann Jan-Dirk, Feldbinder Otto
(54) Pojazd silosowy
(57) Pojazd silosowy (100) z mającym formę cylindryczną
zbiornikiem ciśnieniowym (11) częściowo naczepionym na ciąg
nik i czołowo zamknięty przez części dna z co najmniej jedną
półcylindryczną górną powłoką (14) i co najmniej dwoma półcylindrycznymi dolnymi powłokami (18, 19) ma przestrzeń do
umieszczenia zbiornika ciśnieniowego ograniczoną przez wy
sokość i szerokość pojazdu silosowego optymalnie wykorzysta
ną. Jednocześnie uzyskano prostą konstrukcję zbiornika siloso
wego, przy czym możliwości jego obciążenia zależne od ładunku
i ciśnienia dorównują możliwościom znanych zbiorników ciśnie
niowych względnie je przewyższają. Każda górna powłoka (14)
posiada obejmowaną przez siebie powierzchnię przekroju, któ
ra jest wycinkiem koła, który o określoną wielkość jest większa
od półkola, a każda dolna powłoka (18,19) posiada obejmowa
ną przez siebie powierzchnię przekroju, która jest wycinkiem
koła, który o określoną wielkość jest większy od półkola, nato
miast leżące naprzeciw siebie linie styku (21) każdej górnej
powłoki (14) są połączone przez kotwy z każdorazowo przypo
rządkowanymi sobie dolnymi powłokami (18,19).

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 308718 (22) 95 05 23
6(51) B60J 1/12
(31) 94TO 426
(32)9405 24
(33) IT
(71) ROLTRA MORSE S.p.A, Pozzilli, IT
(72) Bergesio Giuseppe
(54) Urządzenie do regulowania okna w drzwiach
samochodu oraz drzwi samochodu z
urządzeniem do regulowania okna
( 5 7 ) Ujawniono urządzenie regulacyjne do drzwi samocho
dowych zaopatrzonych w korpus skrzynkowy i okno (5) prze
mieszczające się między położeniem dolnym, czyli położeniem
otwarcia, w którym wsunięte jest w głąb korpusu skrzynkowego
oraz położeniem górnym, czyli położeniem zamknięcia, w któ
rym wysunięte jest w górę z korpusu skrzynkowego, przy czym
urządzenie regulacyjne zaopatrzone jest w dwa kanały (7a)
umieszczone wewnątrz korpusu skrzynkowego, dwa ślizgacze
(8a) przesuwające się wzdłuż kanału (7a) oraz urządzenie nastawcze (14a) dla każdego élizgacza (8a), łączące część okna
(5) ze ślizgaczem (8a), przy czym urządzenie nastawcze (14a)
zaopatrzone jest w sworzeń (18) wstawiony w élizgacz (8a)
obracający się względem élizgacza (8a) i zaopatrzony w część
mimośrodową (20), sztywno sprzężoną z odpowiednim otwo
rem (19) W oknie (5).

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 310088 (22)94 0127 6(51) B60R 21/16
(31) 93 4302904
(32)93 02 02 (33) DE
93 4343738
2112 93
DE
(86) 94 0127 PCT/EP94/00222
(87) 94 0818 WO94/18033 PCT Gazette nr 19/94
(71) Berger Johann, Alfdorf, DE
(72) Foehl Artur
(54) Poduszka powietrzna i sposób jej
wytwarzania
(57) Poduszka powietrzna, jest wytwarzana z jedynego wy
kroju (50) z materiału tekstylnego albo folii z tworzywa sztucz
nego. Wykrój może się składacz szeregu części, lecz korzystnie
jest jednoczęściowy. Części wykroju są składane na krawę
dziach zginania (52a, 52i) we wzajemnie sąsiednich, wzajemnie
równoległych płaszczyznach. Krawędzie zginania przechodzą
całkowicie przez wykrój. Każdorazowo dwa odcinki (54) wykroju
mają postacie w odbiciu lustrzanym względem kawędzi zgina
nia. Po złożeniu w leżące jedna nad drugą płaszczyzny, łączone
brzegi leżą jeden na drugim, tak więc można je bez problemu
zszyć. Jeżeli w wykroju zostają wymienione wewnętrzne krawę
dzie zginania (52i) i zewnętrzne krawędzie zginania (52a), wów
czas wykrój daje się złożyć do postaci struktury w rodzaju
zamkniętego parasola, przy czym wewnętrzne krawędzie zgina
nia (52i) odpowiadają drutom parasola, a odcinki (54) połączo
ne przez zewnętrzne krawędzie zginania (52a) wystają na zew
nątrz. Każdorazowo dwa odcinki (54) sąsiadujące z zewnętrzną
krawędzią zginania są nakładane płasko na siebie, a ich wolne
brzegi są ze sobą łączone, zwłaszcza zszywane. Z zastosowa
niem szczególnego urządzenia do szycia, wszystkie brzegi do
szycia mogą być zszywane jednocześnie.

(13 zastrzeżeń)
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wagonu w położeniu nie roboczym. Podpory szynowe mogą
być ryglowane w odpowiednim położeniu przez blokujące urzą
dzenie (23). Każdej szynowej podporze (6) jest podporząd
kowany obrotowy napęd (15) i blokujące urządzenie, które
automatycznie rygluje szynową podporę (6) po zakończonym
przestawianiu w wybrane położenie.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 310107 (22)94 02 03
6(51) B61F 5/38
(31) 93 7084
(32)93 02 03 (33) AU
(86) 940203 PCT/AU94/00046
(87) 94 0818 WO94/18048 PCT Gazette nr 19/94
(75) Bishop Arthur Ernest, Greenwich, AU
(54) Samosterowny wózek pojazdu szynowego
(57) Samosterowny wózek, poruszający się po torze kolejo
wym z dwoma szynami, wyposażony jest w dwa zestawy osiowe
(4, 7) umieszczone na zakończeniach wózka. Każdy zestaw
osiowy jest wyposażony w umieszczoną na swych zakończe
niach parę kół (2, 3) i (5, 6), przy czym każde koło (2, 3, 5, 6)
obraca się niezależnie na osi. Koła przynajmniej jednego zesta
wu osiowego mają taki obrys obwodowy, że gdy przemieszcza
ją się poprzecznie względem drugiego zestawu osiowego i
względem osi toru, to jedno koło unosi się, a drugie opuszcza
się względem kół drugiego zestawu osiowego. Równocześnie
jeden zestaw osiowy nachyla się względem drugiego zestawu
osiowego, a nachylenie względne jest wykorzystane do stero
wania jednym lub obydwoma zestawami osiowymi.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 308733 (22)95 05 22
6(51) B61D 3/16
(31)94 4418376
(32)94 05 26 (33) DE
(71) Georg Robel GmbH & Co., München, DE
(72) Hertelendi Josef
(54) Pociąg załadowczy do transportu, jak
również do załadunku i rozładunku długich
szyn kolejowych
(57) Pociąg załadowczy do transportu, jak również do zała
dunku i rozładunku długich szyn (4), składa się z szeregu
wagonów załadowczych (3), osadzonych na szynowych wóz
kach jezdnych, na których zamontowane są szynowe podpory
(6) rozstawione w pewnej odległości od siebie w kierunku
wzdłużnej osi wagonów. Każda z podpór szynowych spoczywa
na wsporniku (10), mającym możliwość obrotu wokół pionowej
osi (9) dla ustawienia podpór prostopadle do osi wagonu w
położeniu roboczym, jak również w kierunku osi wzdłużnej
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A1(21) 308971 (22)95 06 07 6(51) B62D 33/06
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych
SPOMASZ, Sokółka
(72) Kieżel Henryk, Wąsowicz Jerzy, Dziedziul
Jerzy, Borkowski Wiesław, Łajkowski
Krzysztof, Rygasiewicz Ryszard
(54) Kabina kierowcy, zwłaszcza ciągnika
rolniczego
(57) Kabina kierowcy zbudowana jest ze szkieletu (1) wyko
nanego z rur okrągłych posiadających przetoczenia wewnętrz
ne oraz z kształtki o przekroju grzybka. Okna (11) i drzwi (9)
wejściowe wykonane są z płyt ze szkła hartowanego lub z
przezroczystych tworzyw oprawionych w ramy z elastycznymi
uszczelkami gumowymi (10) z przyłgą i przykręcone śrubami (8)
odpowiednio do wsporników lub zawiasów (7).
(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308738 (22)95 05 24
6(51) B65D 5/56
(31) 94 9408630
(32) 94 05 26 (33) DE
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt nad Menem, DE
(72) Sulzbach Reinhard
(54) Zespół opakowaniowy dla wrażliwych
materiałów sypkich
(57) Wrażliwe materiały sypkie można w sposób bezpieczny
zapakować, transportować i ponownie użytkować, gdy umiesz
czone są one w wewnętrznych pojemnikach (3) ze sztucznego

A1(21) 308665
(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 05 18

6(51) B63B 35/00
E21C 50/02
94 9400818
(32) 94 05 18 (33) NL
Barrages Services International B.V.,
Raamsdonksveer, NL
Van Der Kooy Leendert Pieter Dirk
Jednostka pływająca, środki pogłębiające i
ich zespół

(57) Sposób wybierania materiału z dna akwenu polega na
tym, że zakotwicza się jednostkę pływającą, opuszcza urządze
nie pogłębiające do dna i napędza się łańcuch okrężny z czer
pakami.
Zespół pogłębiarki (1) zawiera jednostkę pływającą (2)
i urządzenie do pogłębiania (5), które zawiera podporę (3) o
określonej długości, łańcuch okrężny (13) z przymocowanymi
do niego czerpakami (14). Łańcuch okrężny (13) prowadzony
jest wokół górnego koła (11) do naprężania łańcucha okrężnego
(13) i koła pogłębiarki (12). Urządzenie do pogłębiania (5)
porusza się pionowo I poziomo i jest mocowane w otworze (4)
jednostki pływającej (2) za pomocą kabli (6, 7). Jednostka
pływająca zawiera co najmniej jeden otwór do montowania w
nim urządzenia pogłębiającego.

(13 zastrzeżeń)
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tworzywa, które usytuowane są obok siebie w jednej warstwie,
przy czym wiele takich warstw ułożone jest w stos, jedna na
drugą, w pojemniku zewnętrznym (1). Pojemnik zewnętrzny jest
wykonany z tak sztywnego materiału, że można ułożyć w stos
nawet cztery warstwy. Zewnętrzny rozmiar pojemnika zewnętrz
nego odpowiada stosowanej zwykle palecie (2).
(10 zastrzeżeń)

A1(21) 310079 (22) 93 12 15 6(51) B65D 35/12
(31) 93 9301065
(32)93 0127
(33) FR
(86) 93 12 15 PCT/FR93/01249
(87) 9408 04 W094/16959 PCT Gazette nr 18/94
(71) CEBAL S.A,Clichy,FR
(72) Rebeyrolle Michel, Benquet Jacques,
Bricout Emmanuel
(54) Sposób wytwarzania tuby ze ścianką
zawierającą ponad 60% tworzywa sztucznego
posiadającej płaszcz oraz obciśniętą główkę i
tuba wykonana tym sposobem
(57) Sposób wytwarzania tuby (3) ze ścianką zawierającą
objętościowo ponad 60% tworzywa sztucznego z półwyrobu (4)
rurowego, zasadniczo cylindrycznego, przy czym wewnętrzna i
zewnętrzna powierzchnia tego półwyrobu (4) jest wykonana z
tworzyw(a) sztucznych(ego) poliemerowych(ego), a tuba (3)
posiada płaszcz (40) i obciśniętą główkę (7), a sposób wytwa
rzania obejmuje Moczenie z obciśnięciem fragmentu końcowe
go (5) półwyrobu (4) przez wzajemne zbliżenie tłoczników:
wewnętrznego (1) I zewnętrznego (2), zaś tłoczenie wytwarza na
fragmencie (5) zagniecione fałdy charakteryzuje się tym, że: a)
przed Moczeniem półwyrobu (4) zostaje on nagrzany tak, by
fragment (5) uzyskał w momencie Moczenia temperaturę co
najmniej równą temperaturze topnienia każdego z tworzyw sztu
cznych polimerowych, które stanowią powierzchnię wewnętrz
ną i powierzchnię zewnętrzną półwyrobu (4), a tworzywa te w
momencie tłoczenia znajdują się w stanie stopionym, lepkim: b)
w procesie Moczenia przez jedno wzajemne zbliżenie Moczników
(1 i 2) uzyskuje się zagniecione fałdy, zagniecenie tych fałd
pomiędzy Mocznikami (1 i 2) oraz całkowite ich zgrzanie między
sobą, uzyskując w ten sposób obciśniętą główkę (7), która
posiada co najmniej jedną, w ten sposób uformowaną część
przejściową (8). Przedmiotem wynalazku są też tuby, które
zabezpieczają zachowanie zapachu konfekcjonowanych pro
duktów oraz pozwalają na ich ułatwione opróżnianie jako, że ich
części przejściowe są łatwe do bocznego zgniecenia.
(29 zastrzeżeń)
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A1(21) 308736 (22) 95 05 24 6(51) B65D 39/04
(31)94 9406501
(32)94 05 24
(33) FR
(71) RICAL, Longic Cedex, FR
(72) Guglielmini Bernard
(54) Korek do nalewania zawierający
nienaruszalną pokrywkę
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy pakowania ciekłych pro
duktów, a zwłaszcza korka do nalewania zawierającego niena
ruszalną pokrywkę.
Korek do nalewania charakteryzuje się tym, że szyjka
jest zatkana przez pokrywkę (15) połączoną z szyjką poprzez
obszar (16) najmniejszego oporu. Z pokrywki (15) wewnątrz
szyjki wystaje centralnie cylindryczne przedłużenie (17), a z
brzegiem (6) szyjki w pozycji zamkniętej współdziała zatyczka
swoją dolną stroną kapsla (11) zapewniając zamknięcie zawie
rające osiowy cylindryczny element łączący (9), zazębiający się
na przedłużeniu i współdziałający z szyjką poprzez części słu
żące do przykręcania. Ponadto po pierwszym zamontowaniu
zatyczki na szyjce przewidziane są części (18) łączące element
łączący i przedłużenie kątowe dla odkręcania po pierwszym
zamknięciu.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 310169 (22)94 0211 6(51) B65D 50/00
(31)93 9301544
(32)93 0211
(33) FR
(86) 940211 PCT/GB94/00275
(87) 94 0818 WO94/18087 PCT Gazette nr 19/94
(71) A.G.(PATENTS)LIMITED, London, GB
(72) Bouneau François, Guglieri Henri-Michel,
Guichard Bernard, Vandevoorde René
(54) Pojemnik posiadający środki do
gwarantowania autentyczności pochodzenia
zawartego w nim produktu
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma środki usz
czelniające (6b) połączone z środkami (10) do wizualnego wska
zywania pierwszego otwarcia pojemnika, które obejmują wy
grawerowany napis wykonany jednocześnie na środkach
uszczelniających (6b) i na sąsiadującej części (1a) poje
mnika (1) tak, że część (11a) napisu (11), która jest wprowa
dzona bezpośrednio do materiału pojemnika jest wykonana
trwale, podczas gdy uzupełniająca część (11 b) napisu (11),
która jest wprowadzona na sąsiadującą strefę środków uszczel
niających (6b) jest usuwalna podczas zrywania wspomnianych
środków uszczelniających, kiedy pojemnik jest otwierany, co
umożliwia sprawdzenie nie nadającego się do naprawienia
rozdzielenia dwóch uzupełniających się części (11 a, 11 b) napi
su (11), bez możliwości późniejszego ponownego wyrównania
ich w celu ponownego oszukańczego użycia pojemnika.
(19 zastrzeżeń)
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A1 (21) 303474 (22) 94 05 14
(75) Olejak Andrzej, Katowice
(54) Pojemnik na śmieci

6(51) B65F1/00

(57) Pojemnik na śmieci posiadający otwór wyładowczy za
mykany pokrywą uchylną wspierającą się na ramionach zamo
cowanych obrotowo na czopach ścian bocznych, charakteryzu
je się tym, że w przedłużeniach ramion (3) posiada dźwignie
blokujące (6), które blokują odsłonięcie otworu wyładowczego
(1) opierając się dolnymi końcami (7) o podłoże (13).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303487 (22) 94 05 17
6(51) B65F1/14
(71) ABRYS Sp. z o.o., Poznań
(72) Dutka Wojciech, Niedziałkowski Antoni,
Woźniak Waldemar
(54) Kontener do gromadzenia, transportu i
składowania pojemników z substancjami
niebezpiecznymi dla środowiska
(57) Kontener do gromadzenia, transportu i składowania
pojemników z substancjami niebezpiecznymi dla środowiska
posiadający korpus (1) o pionowych ścianach bocznych, zaopa
trzony w drzwi (2) charakteryzuje się tym, że w dolnej części
korpusu (1) jést komora przechwytująca (3) ograniczona od
dołu dnem kontenera, a od góry ażurową podłogą (4), przy czym
pod dnem znajdują się wystające elementy, korzystnie płozy (5)
wykonane z ceowników.
Do górnych krawędzi korpusu (1) kontenera zamocowa
na jest rozłącznie pokrywa (6) zaopatrzona w wywietrzniki (7), a
do ściany korpusu (1) przymocowana jest skrzynka rejestrowa
(8).

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 308633 (22)95 0517 6(51) B65G 15/08
(31)94 9400819
(32)94 0518
(33) NL
(71) Barrages Services International B.V.,
Raamsdonksveer, NL
(72) Van Der Kooy Leendert Pieter Dirk
(54) Transporter zawierający pas zamknięty i
sposób transportowania materiału z
pierwszego położenia do drugiego
(57) Transporter (1) zawiera pas zamknięty (2), który ma
przekrój poprzeczny w kształcie litery U, środki prowadzące
utworzone przynajmniej przez jeden krążek i przynajmniej przez
jedną szynę (6) dla prowadzenia pasa między przynajmniej
jednym stanowiskiem wyładowywania i przynajmniej jednym
stanowiskiem (3) ładowania. Zawiera również środki napędowe
(8), które napędzają środki przenoszenia przenoszące energię
napędu na pas (2) oraz środki zawieszające utworzone przez
przynajmniej jeden uchwyt związany z krążkiem dla zawieszenia
pasa na środkach prowadzących. Transporter (1) tego rodzaju
charakteryzuje się tym, że środki przenoszenia są związane z
transporterem tak, że zależą od środków prowadzących, a
ponadto środki przenoszenia mają oś obrotu zasadniczo rów
noległą z osią pionową symetralną dla przekroju poprzeczne
go pasa (2) o kształcie litery U.
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Sposób transportowania materiału ze stanowiska łado
wania do stanowiska wyładowania przy użyciu transportera
polega na tym, że materiał ładuje się na stanowisku ładowania
na pierwszą stronę pasa, a następnie napędza się pas wokół
transportera, przy czym materiał na pasie transportuje się na
stanowisko wyładowania, gdzie pas odwraca się tak, że materiał
spada z niego, a następnie prowadzi się pustą stronę pasa z
powrotem na stanowisko ładowania, gdzie powtarza się ładowa
nie.

(11 zastrzeżeń)
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(54) Segment rynny przenośnika zgrzebłowego z
oknem kontrolnym
(57) Segment rynny przenośnika zgrzebłowego ma okno
kontrolne zasłonięte pokrywą (4). Podłużny brzeg pokrywy jest
wsunięty pod występ wyprowadzony z bocznego profilu (2)
rynny. Boczny profil (7) pokrywy jest złączony z połówką bocz
nego profilu (3) rynny za pomocą śrubowych łączników (8).
Łączniki (8) są umieszczone w kieszeniowych siedziskach (9).
Dolne siedziska (9) mają oporowe występy (10), a górne siedzi
ska (9) mają wybrania (11) oraz walcowe zagłębienia (12).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303554 (22)94 0520 6(51) B65G 19/28
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Skolik Wojciech, Drwięga Andrzej,
Klimkowski Stanisław, Mazurkiewicz
Tadeusz
(54) Segment trasy przenośnika zgrzebłowego
(57) Sąsiednie segmenty trasy przenośnika zgrzebłowego
są połączone bezgwintowymi kształtowymi łącznikami (4). Łby
(5) łączników są umieszczone w gniazdach uformowanych na
końcach bocznych profili (2) rynny. Powierzchnie oporowe
gniazd oraz powierzchnie oporowe łbów (5) łączników są
wycinkami powierzchni kulistej o promieniu r = 0,25d do
0,40d, gdzie d oznacza odległość środków powierzchni kulis
tych łbów. Płytka zamykająca gniazda jest zaopatrzona w za
trzask. Blacha denna rynny ma zukosowane końce (10 i 11).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303646 (22)94 05 26 6(51) B65G 41/00
(71) Centrum Mechanizaqi Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Mazurkiewicz Tadeusz, Skolik Wojciech,
Szkudlarek Zbigniew, Turejko Wiesław
(54) Urządzenie do podciągania górniczego
przenośnika podścianowego
(57) Urządzenie do podciągania górniczego przenośnika
podścianowego umożliwia przemieszczanie przenośnika w ca
łości względem przenośnika taśmowego.

A1(21) 303555 (22) 94 05 20 6(51) B65G19/28
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Drwięga Andrzej, Skolik Wojciech,
Klimkowski Stanisław, Mazurkiewicz
Tadeusz
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Urządzenie charakteryzuje się tym, że wysy powy napęd
(2) przenośnika podscianowego jest osadzony na podnapędowym wózku (3) z własnym napędem (12). Podnapędowy wózek
(3) jest wyposażony w elementy toczne (5) współpracujące z
trasą zamocowaną na ramie (1) stanowiącej konstrukcję nośną
wysypowego napędu (2).
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wybrania (8), w które wnika trzpień zabierający (7) podczas
przewijania się pasa zębatego (6).

(2 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 308285

(22)95 04 21

(31) 94 94107439

6(51) B66B 9/02

(32) 94 05 13

(33) EP

(71) INVENTIO AG,Hergiswil,CH
(72) Müller Wolfgang, DE; Liebetrau Christoph,
CH; Richter Utz, DE; Kästle Jürgen, DE;
Morlok Albrecht, DE; Heizmann Helmut,
DE
(54) Dźwig samojezdny
(57) Zaproponowany jest dźwig samojezdny, który wyposa
żono w napęd cierny po stronie dolnej lub/i po stronie górnej
kabiny (1). Organ przenoszący naciąg (3) łączy dźwig samo
jezdny z przeciwwagą (2) celem wyrównania ciężaru kabiny i
części ciężaru podnoszonego.
Przedmiotem wynalazku jest sposób zamocowania i
prowadzenia organu przenoszącego naciąg (3) na samojezd
nym dźwigu.
Zgodnie z wynalazkiem organ (3) mocuje się i prowadzi
na częściach napędu ciernego w taki sposób, żeby naciąg w
organie (3), wytwarzany przez przeciwwagę (2), ciężar kabiny
(1) i ciężar podnoszony powodowały bezpośrednio docisk kół
ciernych (5) do pasma tocznego (4).
Możliwe są różne warianty zasady mocowania i prowa
dzenia organu (3) na samojezdnej kabinie (1) lub też na jej
napędzie, zależnie od usytuowania napędu.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 310128 (22)940222
6(51) B66C 3/02
(31)93 104820
(32)93 02 22
(33) IL
(86) 94 0222 PCT/US94/01777
(87) 940901 W094/19272 PCT Gazette nr 20/94
(75) Lipsker Yitshaq, Ramat Hasharon, IL
(54) Urządzenie do wykonywania wykopów
(57) Urządzenie do wykonywania wykopów składa się z
korpusu (1), z przymocowanego ruchomo do korpusu zespołu
blokującego (18), z zespołu urabiającego (2) usytuowanego
poniżej zespołu blokującego (18) w kierunku urabiania gruntu i
z zespołu napędowego (7) przymocowanego do zespołu ura
biającego (2) i uruchamiającego go. Zespół napędowy urucha
mia również płyty dociskowe rozsuwając je względem korpusu,
co powoduje powstanie sił reakcji względem sił wywoływanych
działaniem zespołu urabiającego. Urządzenie jest również wy
posażone w zawiesie (20), przymocowane do korpusu, dzięki
któremu urządzenie jest opuszczane do wykopu i podnoszone
z niego. Alternatywnie, w warunkach wykonywania wykopu w
gruncie skalistym, urządzenie składa się z pierwszego korpusu
(1) i z drugiego korpusu (35) przymocowanego ruchomo do
pierwszego korpusu (1), z elementów zmieniających odległość
drugiego korpusu od pierwszego korpusu, z obrotowych głowic
skrawających przymocowanych do drugiego korpusu, jak rów
nież z siłowników przymocowanych do głowic skrawających i
poruszających nimi.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 303496 (22) 94 05 18 6(51) B66B 13/16
(71) Warszawska Fabryka Dźwigów
TRANSLIFT, Warszawa
(72) Janiszewski Jerzy
(54) Napęd automatyczny drzwi dźwigów,
zwłaszcza osobowych
(57) Napęd automatyczny drzwi dźwigów, zwłaszcza osobo
wych, składających się z silnika (2) z reduktorem (3), dwu
zębatych kół (4,5) i pasa zębatego (6) rozpiętego między kołami
(4, 5) przesuwa skrzydło (12) drzwi za pomocą trzpienia zabar
wiającego (7) umocowanego na pasie zębatym (6). Trzpień
zabierający (7) zazębia się z widełkami (13) połączonymi ze
skrzydłem (12) drzwi. Widełki (13) są utrzymywane zatrzaskiem
sprężystym w położeniach pionowym, pod kątem 45° i w poło
żeniu bliskim poziomemu. Koła zębate (4, 5) mają na obwodzie
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 308786

(22)95 05 25

6(51) C01B 3/50
C01B 23/00
(31)94 249589
(32)94 05 26
(33) US
(71) The BOC Group Inc., Murray Hill, US
(72) Kapoor Akhilesh, Krishnamurthy
Ramachandran
(54) Sposób odzyskiwania lekkiego pierwiastka z
rozcieńczonego strumienia surowca

częściowo kierowany jest do desorpcji amoniaku, a pozostała
część do atmosfery.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób odzyskiwania lekkiego pierwiastka, takiego jak
wodór lub hel, z wysokociśnieniowego strumienia surowca,
charakteryzuje się tym, że zasadniczo całą ilość lekkiego pier
wiastka zawartą w wymienionym strumieniu surowca oddziela
się przez co najmniej jeden zestaw membranowy, przy czym
wysokociśnieniowy strumień surowca zawiera ten lekki pierwia
stek w ilości nie większej niż około 30% objętościowych, a ten
lekki pierwiastek zawarty w wymienionym wysokociśnieniowym
strumieniu surowca oddziela się tak, że mniejsza część tego
strumienia surowca, zawierająca zasadniczo całą ilość wymie
nionego lekkiego pierwiastka zawartą w wysokociśnieniowym
strumieniu surowca, przenika przez co najmniej jeden zestaw
membranowy, a pozostałą główną część wymienionego stru
mienia surowca odbiera się z tego co najmniej jednego zestawu
membranowego pod wysokim ciśnieniem, przy czym uzyskuje
się strumień odpadowy z pozostałej głównej części wymienio
nego strumienia surowca oraz strumień procesowy wzboga
cony w lekki pierwiastek z mniejszej części wymienionego
strumienia surowca, spręża się wymieniony strumień proceso
wy, poddaje się go pośredniemu pompowaniu próżniowemu w
co najmniej jednym zestawie membranowym, spręża się i pod
daje wymieniony strumień procesowy adsorpcji z wahaniami
ciśnienia z wytworzeniem strumienia produktu bardzo wzboga
conego w wymieniony lekki pierwiastek.
Wysokociśnieniowy strumień procesowy może zawie
rać także wyższe węglowodory i śladowe ilości zanieczyszczeń.
Przed rozdzieleniem przez co najmniej jeden zestaw membra
nowy, wymieniony wysokociśnieniowy strumień surowca oczy
szcza się wstępnie w celu usunięcia zasadniczo całej ilości
śladowych zanieczyszczeń I w procesie adsorpcji z wahaniami
ciśnienia stosuje się absorbent w celu usunięcia wymienionych
wyższych węglowodorów.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 303612

(22) 94 05 25

6(51) C01C1/10
C01B 21/02
(71) Instytut Barwników i Produktów
Organicznych, Zgierz
(72) Imbirowicz Mirosław, Zawadzka Alicja,
Wielgosiński Grzegorz, Dudziński Antoni
(54) Sposób obniżenia zawartości amoniaku za
pomocą gazu zawierającego tlenki azotu

(57) Sposób polega na prowadzeniu procesu desorpcji amo
niaku w desorberze (5) za pomocą gorących gazów po redukcji
katalitycznej tlenków azotu zawartych w spalinach.
Zdesorbowany amoniak wtryskiwany jest do spalin (8)
zawierających tlenki azotu. Powstała mieszanina gazu, w reakto
rze (3) ze złożem katalitycznym, poddawana jest redukcji tlen
ków azotu. Oczyszczony gaz po przejściu przez rozdzielacz (9)

A1(21) 303588 (22)94 05 25
6(51) C02F1/52
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LABOR
Sp. z co., Katowice
(72) Guja Janusz, Łukasik Bogdan, Łukasik
Iwona, Majcherczyk Jan, Wróbel Kazimierz,
Zakrzewski Piotr
(54) Środek do oczyszczania wód radowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostego tech
nologicznie i ekologicznego oczyszczania wód kopalnia
nych, zwłaszcza rad owo-barowych, które jest dokonywane
na dole kopalni.
Środek do oczyszczania kopalnianych wód radowych
zawiera odpady paleniskowe otrzymywane podczas odsiarcza
nia spalin metodą suchą. Podstawowym produktem tych odpa
dów są popioły lotne, które zawierają znaczne ilości siarczynów
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i siarczanów wapnia oraz domieszki nieprzereagowanego tlen
ku wapnia, przy czym produkty odpadowe dodawane są do
oczyszczanych wód kopalnianych i tworzą zawiesinę wodną w
proporcji od 0,1 do 3,0 części wagowych odpadów na 1 część
oczyszczanej wody.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303589 (22)94 05 25
6(51) C02F1/52
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LABOR
Sp. z o.o., Katowice
(72) Kaczmarczyk Andrzej, Kasprzyński Piotr,
Łukasik Bogdan, Musioł Stefan, Polak
Paweł, Regulski Roman, Samek Ryszard,
Szweja Sławomir
(54) Sposób oczyszczania wód kopalnianych z
metali ciężkich
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania wód
kopalnianych i ścieków przemysłowych z metali ciężkich, prze
prowadzanego, zwłaszcza na dole kopalni.
Sposób polega na tym, że pochodzący z przeróbki
wapna pokarbidowego środek, stosowany w postaci zawie
siny lub drobno zmielonego suchego produktu, w połącze
niu ze stale lub okresowo podawanymi popiołami lotnymi,
zwłaszcza typu wapiennego, w odpowiednio dobranych
proporcjach, zależnych od stopnia zanieczyszczenia wo
dy, wtłaczany jest do możliwie najwyżej położonych sta
rych wyrobisk.
W wyrobiskach wysokich korzystne jest podawanie w
pierwszej kolejności samych popiołów lotnych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303532

(22)94 05 18

6(51) C02F1/64
C02F1/28
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kowalski Tadeusz
(54) Sposób uzdatniania wód naturalnych i
infiltracyjnych

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że do wody
dozuje się nadmanganian potasowy, po czym filtruje sieją albo
przez jednowarstwowe złoże uformowane z prażonego dolomi
tu albo dwuwarstwowe złoże uformowane z prażonego dolomitu
i piasku pokrytego tlenkami manganu lub minerału, którego
głównym składnikiem są tlenki manganu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303489 (22)94 0517
6(51) C02F1/76
(75) Wnukowicz Zbigniew, Warszawa;
Wasikowski Ryszard, Warszawa
(54) Układ sterowania dozowania chloru do wody
( 5 7 ) Układ sterowania dozowania chloru do wody ma na
linii przepływu chloru, między rotametrem (3), ainżektorem
(4) trójnik (7), do którego bocznego odgałęzienia dołączo
ny jest przewód z zaworem pneumatycznym (5), mającym
na wejściu połączenie z powietrzem atmosferycznym.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303559 (22)9405 21
6(51) C02F 3/00
(71) Czarkowski Andrzej, Wrocław; Major
Zbigniew, Kobierzyce
(72) Czarkowski Andrzej, Major Zbigniew,
Baczmański Andrzej
(54) Sposób oczyszczania ścieków metodą
mechaniczno-biologiczną i
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ścieków
metodą mechaniczno-biologiczną i mechaniczno-biologiczna oczy
szczalnia ścieków, przeznaczona szczególnie do oczyszczania ście
ków bytowo-gospodarczych.
Sposób polega na tym, że ścieki poddaje się oczysz
czaniu z piasku, denitryfikacji, nřtryfikacji, osadzaniu i stabilizacji,
przy czym kolejność poszczególnych operacji jest dobierana.
Sposób charakteryzuje się tym, że w procesie oczyszczania
ścieków podaje się koagulant na trzecim stopniu utlenienia,
oczyszczanie z piasku prowadzi się poprzez podwójny pionowy
przepływ ścieków, zaś nitryfikację prowadzi się w dwu równole
głych ciągach.
Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków jest
utworzona z komór stanowiących razem zblokowaną prostopadłościenną konstrukcję podzieloną przegrodami, a przegro
dy tworzą komory, takie jak: piaskownik (1), komorę stabilizacji
(2), komorę denitryfikacji (3), komorę ntoyfikacji (4) i osadnik
wtórny (5), przy czym usytuowanie komór jest dobierane różnie.
Oczyszczalnia charakteryzuje się tym, że ma żelbetowe dno,
połączone ze stalowymi pionowymi ścianami, tworzącymi ko
mory oczyszczania, a do jednej z komór podłączony jest dozow
nik koagulanta (10), piaskownik (1) jest przedzielony pionową
przegrodą (11), umieszczoną nad dnem piaskownika (1), komo
ra denitryfikacji (3) ma koryto rozdzielcze (13), usytuowane przy
ścianie wspólnej z komorą nřtryfikacji (4), komora nřtryfikacji (4)
jest przedzielona podłużną przegrodą (14), zaś rura centralna w
osadniku wtórnym (5) ma deflektor usytuowany nad dnem.

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 303473 (22) 94 05 14 6(51) C02F 5/00
(75) Niedzielski Krzysztof Jan, Pabianice
(54) Sposób zmiękczania wody fosforanami oraz
układ do stosowania sposobu

A1(21) 310077 (22)93 0203
6(51) C02F 3/06
(31) 93 11866
(32)93 02 01
(33) US
(86) 93 02 03 PCT/US93A)1026
(87) 94 08 18 W094/18129 PCT Gazette nr 19/94
(71) JETJNC, Cleveland, US
(72) MacLaren David S., Tang Nianfa
(54) Proces oczyszczania ścieków i urządzenie
(57) Oczyszczalnia ścieków do usuwania materiału organi
cznego, zawieszonych cząstek stałych i innych zanieczyszczeń,
zawiera komorę (4) oczyszczania wstępnego, komorę (7) napo
wietrzania cienkiej warstwy biologicznej i komorę osadową (16).
Cienka warstwa biologiczna rośnie na konstrukcji (12) wspiera
jącej tę cienką warstwę biologiczną, która to konstrukcja jest
nieruchoma i jest zanurzona w mieszanej cieczy w komorze
napowietrzania cienkiej warstwy biologicznej. Występuje połą
czenie napowietrzania i zmniejszania rozmiaru cząstek stałych
w zawiesinie, przy czym powstaje w komorze napowietrzania
cienkiej warstwy biologicznej wystarczający przepływ płynu.
Połączenie to daje w wy niku skuteczne trawienie materiału orga
nicznego i zanieczyszczeń przez cienką warstwę biologiczną
rosnącą na konstrukcji wspierającej tę warstwę, zanurzonej w
komorze napowietrzania cienkiej warstwy biologicznej. Daje to
w wyniku znacznie skuteczniejszy proces trawienia w porów
naniu z konwencjonalnymi procesami bez tworzenia osadu.
Ponadto oczyszczona wypływająca ciecz ma wysoką zawar
tość rozpuszczonego tlenu i małą zawartość BOD oraz ciał
stałych w zawiesinie.

(37 zastrzeżeń)

(57) Sposób odnosi się do zmiękczania wody fosforanami,
występującymi w postaci fosforanu trójsodowego (NaaPO*)
i/lub kwaśnych fosforanów (N82HPO4) i (Nał-fePO^, podawa
nymi w roztworze wodnym do wody zawierającej twardość
węglanową.
Wynalazek ma zastosowanie do uzdatniania wody obie
gowej, szczególnie w instalacjach centralnego ogrzewania, in
stalacjach chłodniczych oraz niskoprężnych kotłów parowych
pracujących do celów grzewczych lub technologicznych. W
jednym z rozwiązań ujawniono sposób, który umożliwia prowa
dzenie procesu zmiękczania wody fosforanami w cy rkulacyjny m
obiegu wodnym. Woda obiegowa w utworzonym obiegu pod
dawana jest wymieszaniu z reagentem, którym są rozpuszczone
fosforany dozowane do przepływającego strumienia, a nastę
pnie strumień cyrkulacyjny w sposób ciągły podawany jest od
operacji dozowania do operacji separacji wody. Odbiór produ
ktu z procesu zmiękczania (odpływ wody o obniżonej twardości)
następuje z wody poddanej wcześniej operacji separacji po
wstałego osadu-wypadających związków wapnia i manganu
takich jak Caa(P04)2, Ca3(P04)2, Ca(OH)2.
Zasilanie procesu zmiękczania, wodę surową (twardą),
doprowadza się również do cyrkulacyjnego obiegu strumienia
wody, korzystnie przed operacją dozowania, w wyniku której
wprowadzone do obiegu związki fosforanów wchodzą w reakcję
ze związkami wapnia i manganu, występującymi w wodzie,
powodując obniżenie twardości wody obiegowej. Korzystnie
jest prowadzić proces zmiękczania w podwyższonej temperatu
rze wody, ze względu na skrócenie czasu reakcji strąceniowych.
Do prowadzenia operacji dozowania roztworów wodnych fosfo
ranów stosuje się urządzenie dozujące, połączone korzystnie,
poprzez wyjście lub wejście i wyjście z przewodem ssawnym
pompy obiegowej. W jednym z rozwiązań układu instalacja
wody obiegowej ma bocznik obiegu wody, którego zasilanie
wody surowej i odbiór wody zmiękczonej przyłączone są do
instalacji wody obiegowej, bocznik składa się z urządzenia (U1)
do prowadzenia operacji dozowania roztworów wodnych fosfo
ranów, połączonego poprzez wyjście lub wejście i wyjście z
przewodem bocznika oraz z urządzenia (U2) służącego do
prowadzenia operacji separacji wody cyrkulującej w boczniku
instalacji wody obiegowej, dodatkowo bocznik ma pompę obie
gową (U3) oraz urządzenie (U4) wytwarzające pole magnetycz
ne.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 310087 (22) 94 01 25
6(51) C03C 4/08
(31) 93 9302186
(32) 93 02 04 (33) GB
(86) 94 0125 PCT/GB94/00141
(87) 94 08 18 W094/18135 PCT Gazette nr 19/94
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(71) Pilkington PLC, St Helens, GB
(72) Fyles Kenneth Melvin, McPhail Helen
Louise
(54) Kompozycje szklane
(57) Absorbujące IR i UV szkło sodowo-wapniowo-krzemionkowe o neutralnym zabarwieniu, zawiera żelazo, w ilości wyra
żonej w przeliczeniu na Fe203, od 0,25 do 1,75% wagowych
oraz związki żelazawe w ilości obliczonej według określonego
wzoru, przy czym szkło zawiera jeden lub kilka barwników takich
jak Se, S03O4, Nda03, NiO, V2O5, CeOí, TÍO2, CuO, MnO i SnO.
Szkło przy grubości 4 mm wykazuje przepuszczalność światła
widzialnego co najmniej 32%, przepuszczalność bezpośrednie
go ciepła słonecznego niższą o co najmniej 7% od przepusz
czalności świaBa widzialnego i przepuszczalność UV nie wię
kszą niż 25%.

(26 zastrzeżeń)
A1(21) 310129 (22) 93 12 21 6(51) C03C 25/02
(86)9312 21 PCT/EP93/03653
(87) 95 06 29 W095/17353 PCT Gazette nr 27/95
(71) ISOVER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR
(72) Lankar Frédéric, FR; Furtak Hans, DE
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania
substancji do materiału włóknistego,
zwłaszcza do materiału włóknistego z
włókien mineralnych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu osadzania substancji lub
mieszaniny substancji na włóknach materiału włóknistego, zwła
szcza materiału z włókien mineralnych, w którym każda substan
cja lub jej materiał prekursorowy, w stanie gazowym przy
temperaturze powyżej temperatury materiału włóknistego
jest zmuszana do wnikania do materiału włóknistego i któ
ra, korzystnie jej część, jest osadzana na włóknach za pomocą
kondensacji. Substancja lub jej materiał prekursorowy może być
mieszana z gazem przenoszącym mającym znacznie niższą
temperaturę punktu rosy niż ta substancja tak, aby utworzyć
wieloskładnikową mieszaninę gazową, która jest zmuszana do
wnikania do materiału włóknistego, przy czym materiał włóknisty
jest utrzymywany w temperaturze poniżej temperatury punktu
rosy mieszaniny gazowej, której przynajmniej część jest osadza
na na włóknach za pomocą kondensacji.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 310090

(22)940204

6(51) C03C 27/00
B32B 17/00
(31)93 16162
(32)93 0209
(33) US
(86) 9402 04 PCT/US94/01277
(87) 94 0818 W094/17997 PCT Gazette nr 19/94
(71) Glasstech, Inc., Perrysburg, US
(72) Shetterly Donivan M., Schnabel James P. Jr.
(54) Urządzenie i sposób kontrolowania naprężeń
w laminowanej szybie samochodowej

(57) Wynalazek dotyczy pierścienia do wyżarzania przezna
czonego do podtrzymywania tafli szklanych podczas studzenia,
sposobu studzenia tafli szklanej oraz tafli szklanej.
Pierścień do wyżarzania tafli szklanych (10) składa się
z pierścienia izolacyjnego (12) usytuowanego tuż obok wewnę
trznego obrzeża pierścienia do wyżarzania (10) dla zmniejsza
nia prędkości studzenia tafli szklanej w pobliżu pierścienia
Izolacyjnego (12), aby w ten sposób zmniejszyć wiafkość netto
rozciągania wewnętrznego pasma, przy jednoczesnym utrzy
maniu sprasowania brzegowego podczas studzenia tafli szkla
nej.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 303584 (22)94 05 23 6(51) C04B 28/02
(75) Nowicki Tomasz, Swarzędz
(54) Sposób wytwarzania betonowej cegły
dekoracyjnej i wyrób uzyskany tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest proces technologiczny wy
twarzania cegieł dekoracyjnych i elewacyjnych, z ryflowanym
licem zabezpieczonym żywicami chemoutwardzalnymi.
Cegły powstają przez mozaikowe wymieszanie trzech
kolorowych wsadów o niskiej zawartości wody, do uzyskania
wilgotności nie przekraczającej 23%, prasowanie do wilgotności
5% i szczotkowanie na wyznaczonym boku. Zabezpieczenie
przed wpływami atmosferycznymi czoła z motywem stanowi
polewa z żywic chemoutwardzalnych.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 303556

(22)94 05 20

6(51) C04B 28/06
C04B 14/38
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Dzięgielewska Maria, Fligier Mirosław,
Kossuth Andrzej
(54) Sposób wytwarzania spoiwa w procesie
formowania płyt i kształtek z włókien
glinokrzemianowych

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że szkło
wodne poddaje się hydrolizie za pomocą zasadowych soli gli
nowych; korzystnym jest, gdy zasadowe sole glinowe stanowią
chlorki poliglinu o formule Al2(OH)xCly, przy czym x przyjmuje
wartość w granicach 2 - 4, a suma x + y wartość 6 lub chlorek,
siarczan (VI) poliglinu o formule Al2(OH)xCly(S04)z, przy czym x
przyjmuje wartość w granicach 2 - 4, z wartość nie większą niż
1, a suma x + y + 2z wartość 6, a proces hydrolizy prowadzi się
do osiągnięcia odczynu roztworu reakcyjnego wartości pH 7 z
dokładnością ± 0,2.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 303519 (22)94 0519 6(51) C04B 41/80
(71) Zakłady Porcelany ĆMIELÓW, Ćmielów
(72) Kałamaga Zdzisław, Batugowska Halina,
Bańcer Teresa, Zach Ewa
(54) Sposób zdobienia ceramiki użytkowej
szkliwem wulkanicznym
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zdobienia cerami
ki użytkowej szkliwem wulkanicznym.
Polega on na przyklejaniu kawałków skruszonego szkli
wa wulkanicznego do wyrobu ceramicznego, a następnie na
jego wypalaniu.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 303520 (22)94 05 19 6(51) C04B 41/82
(71) Zakłady Porcelany ĆMIELÓW, Ćmielów
(72) Batugowska Halina, Koziarz Wanda, Bańcer
Teresa
(54) Zabezpieczenie przed przenikaniem
roztworów barwnych soli tlenków metali w
wyrobach ceramicznych

w proporcji wagowej od 1 : 0,5 do 1 :10 z otwartokomórkową
pianką mocznikową, zawierającą trwale związane związki azotu,
fosforu, boru i ewentualnie inne substancje stymulujące wzrost
roślin. Tak otrzymaną kompozycję poddaje się rozdrobnieniu i
ewentualnie suszy.

(57) Przedmiotem wynalazku jest zabezpieczenie przed
przenikaniem roztworów soli barwnych tlenków metali w tra
kcie zdobienia podszkliwnego wyrobów ceramicznych przez
zastosowanie rozdzielacza organicznego.

A1(21) 303603 (22)94 05 24 6(51) C07C 50/04
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Dziegieć Józef, Prawieki Krzysztof, Seglińska
Violetta
(54) Sposób wytwarzania
2,6-dimetylo-p-benzochinonu

A1(21) 303472 (22)94 05 13 6(51) C05D 11/00
(71) Zakłady Azotowe Spółka Akcyjna,
Tarnów-Mościce
(72) Wyroba Zygmunt, Świtalski Ryszard,
Piwowarski Stanisław, Prokuski Franciszek
(54) Sposób wytwarzania płynnych, fizjologicznie
zasadowych nawozów wieloskładnikowych

(57) Sposób polega na utlenianiu 3,5-dimetylofenolu, roz
puszczonego w n-heksanie, chloroformie, CCU, metylocykloheksanie albo cykloheksanie, za pomocą nadchloranu cerowego,
w środowisku wodnego roztworu kwasu nadchlorowego. Nad
chloran cerowy występuje w ilości nie mniejszej od stechiometrycznej.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób polega na tym, że rozdrobniony surowiec wapniowo-magnezowy wdmuchuje się w postaci zawiesiny z po
wietrzem do cyrkulującego w reaktorze, wyposażonym w po
mpę cyrkulacyjną, roztworu azotanów wapnia i magnezu
zawierającego 380 - 450 g azotanów/dm3, przy jednoczes
nym zraszaniu cyrkulującego roztworu roztworem azotanów
wapnia i magnezu, do którego wcześniej wprowadzono kwas
azotowy, utrzymując zawartość wolnego kwasu azotowego w
przedziale 4 0 - 8 g/dm3 roztworu, korzystnie 2 0 - 1 0 g/dm3
roztworu. Utrzymując cyrkulację roztworu prowadzi się rozkład
surowca wapniowo-magnezowego w temperaturze 30 • 60°C.
Po uzyskaniu odpowiednie] ilości roztworu zawierającego 20 10 g kwasu azotowego/dm wprowadza się do reaktora jedno
cześnie gazowy amoniak i 7 - 10%-wy wodny roztwór polimeru
akryloamidu zawierającego 1000 • 10000 cząsteczek monome
ru. Wprowadzanie gazowego amoniaku i roztworu polimeru
akryloamidu kończy się, gdy zawartość jonów amonowych
osiągnie stężenie 3,0 - 3,5 g/dm3 i zawartość polimeru akrylo
amidu osiągnie stężenie 0,04 - 0,07 g/dm3 roztworu. W celu
uzyskania płynnego, fizjologicznie zasadowego nawozu zawie
rającego azotany wapnia, magnezu i sodu, nadal utrzymując
cyrkulację w reaktorze, wprowadza się roztwór azotanu sodowe
go o gęstości 1,32 - 1,40 kg/dm3, w takiej ilości, by uzyskać
wymagane stężenie składników w procentach wagowych: 2,3 •
3,0 wapnia, 0,8 • 1,1 magnezu i 3,6 • 4,0 sodu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 303578 (22)94 05 23
6(51) C05G 3/00
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
EKOCHEM S.A., Katowice
(72) Bereś Janusz, Nowosielski Olgierd, Irek
Joachim, Pęcherczyk Anna, Masłowska
Marzena, Gabryś Józef, Burkoń Zbigniew,
Glados Stanisław, Durczyńska Danuta
(54) Sposób wytwarzania supersorbentów
nawozowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania super
sorbentów nawozowych o regulowanej zawartości składników
niezbędnych dla wzrostu roślin i dużej zdolności zatrzymywania
wody.
Sposób polega na tym, że częściowo usieciowany ko
polimer kwasu akrylowego i/lub akryloamidu z N,N'-metyleno
-bis-akryloamidem, zawierający pierwiastki metaliczne w formie
obojętnych lub kwaśnych soli kwasu poliakrylowego, miesza się

(5 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303618 (22)9405 26 6(51) C07C 59/135
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Moszczyński Wiesław, Górska Iwona,
Szewczyk Barbara, Sławiński Kazimierz,
Strzelecki Maciej
(54) Sposób wytwarzania kwasu
2-/2-metylo-4-chlorofenoksy/-propionowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwa
su 2-(2-metylo-4-chlorofenoksy)-propionowego (MCPP) przez
kondensację 2-metylofenolu z kwasem chloropropionowym w
środowisku alkalicznym, a następnie przez chlorowanie otrzy
manego kwasu 2-metylofenoksypropionowego (MPP) za pomo
cą chloru lub podchlorynu sodowego, w obecności lll-rzędowych amin alifatycznych lub heterocyklicznych, stosowanych
jako aktywatory reakcji chlorowania. Chlorowaniu poddaje się
wodną mieszaninę kwasu MPP, kwasu mlekowego i chlorku
sodu, oczyszczoną od nieprzereagowanego 2-metylofenolu do
zawartości poniżej 0,5%. Reakcję chlorowania prowadzi się przy
pH 6 -11, w temp. 0 - 50°C. Kwas 2-(2-metylo-4-chlorofenoksy)propionowy (MCPP) jest wykorzystywany jako środek chwasto
bójczy, stosowany oddzielnie lub w mieszankach z innymi środ
kami.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 308788 (22)95 05 25 6(51) C07C 211/63
(31)94 4418349
(32)94 05 26
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Millauer Hans
(54) Bis-czwartorzędowe związki amoniowe
2,2'dimetylo-1,1'- binaftylu i sposób ich
wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są bis-czwartorzędowe związ
ki amoniowe o wzorze 1, w którym R1, R2, R3 oznaczają jedna
kowe lub różne grupy (Ci-Ci2)-alkiiowe, które włańcuchu mogą
też zawierać atomy tlenu albo człony N-R4, w których R4 oznacza
grupę (Ci-C4]-alkilową albo R1 oznacza grupę (C4-Ce)-cykloalkilową, a R , R3 oznaczają jednakowe lub różne grupy (CiCi2)-alkiiowe aibo obydwie reszty R1 razem tworzą łańcuch
alkilenowy o 2 -6 atomach węgla, aR2, R3 oznaczają jednakowe
lub różne grupy (Cj-Ci2)-alkiiowe albo reszty R1 i R2, które
każdorazowo znajdują się przy tym samym atomie azotu, razem
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oznaczają 5- lub 6-członowy pierścień, który w łańcuchu może
też zawierać atomy tlenu albo człony N-R4, w których R4 oznacza
grupę (Ci-C^-alkilową, a R3 oznacza grupę alkilową o 1 -12
atomach węgla albo reszty R1, R2, R3, które każdorazowo znaj
dują się przy tym samym atomie azotu, razem tworzą bicykliczny
układ pierścieniowy z atomem azotu jako atomem przyczółko
wym i ewentualnie dalszymi atomami tlenu lub członami N-R4,
w których R4 oznacza grupę (Ci-C4)-alkilową, w układzie pier
ścieniowym, a A oznacza atom chloru, bromu, jodu albo grupę
OSOaR5, w której R5 oznacza grupę (Ci-C4)-alkilową albo grupę
aryiową oraz sposób wytwarzania tych związków.
Związki te są produktami pośrednimi do wytwarzania
bis-trzeciorzędowych fosfin, stosowanych do kompleksowania
atomów metali ciężkich, takich jak pallad lub rod, w celu otrzy
mania katalizatorów np. do procesów uwodorniania i oksosyntezy.

(9 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania kwasu
4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego i jego
soli
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków o wzorze 1, w którym M oznacza atom wodoru, sodu
lub potasu, na drodze utleniania tlenem kwasu 4-nřtrotolueno2-su(tonowego, w rozpuszczalniku, w temperaturze 30 - 80°C,
który charakteryzuje się tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się
mieszaninę złożoną z a) 50 - 70% wagowych wody i b) 30 - 50%
wagowych eteroalkoholu, przy czym udziały procentowe odno
szą się do sumy (a + b) i eteroalkohol odpowiada wzorowi
CiHa+i(OCH2CH2)j-OH, w którym i oznacza liczbę od 2 do 10
oraz j oznacza liczbę od 1 do 6.
Kwas 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disurrbnowy jest produ
ktem pośrednim służącym do wytwarzania optycznych środków
rozjaśniających.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 310075
A1(21) 310073
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)94 0110 6(51) C07C 255/23
C07C 253/30
C08F 22/32
93 93001196
(32) 93 01 11 (33) RU
93 930599
1008 93
IE
94 0110 PCT/IE94/00002
9407 21 WO94/15907 PCT Gazette nr 17/94
EUROTAX LIMITED, Dublin, IE
Dyatlow Valéry Alexandrovich, Katz Georgy
Arkadievich
Sposób wytwarzania estrów kwasu
2-cyjanoakrylowego i zastosowanie tak
wytworzonych estrów jako klejów

(57) Sposób wytwarzania estrów, w tym niedestylowanych,
kwasu 2-cyjanoakrylowego polega na tym, że kwas 2-cyjanoakrylowy lub jego halogenek kwasowy poddaje się reakcji z
alkoholem lub fenolem, w tym diolem lub poliolem, w obecności
obojętnego rozpuszczalnika organicznego, w warunkach ha
mujących polimeryzację i dodatkowo w obecności katalizatora
kwasowego, gdy reagentem jest kwas 2-cyjanoakrylowy, z cią
głym usuwaniem powstającej wody lub powstającego kwasu
chlorowcowodorowego i wyodrębnianiem estru. Tak otrzymane
estry, z których wiele jest związkami nowymi, obejmują podsta
wione lub niepodstawione długołańcuchowe cyjanoakrylany i
wielofunkcyjne cyjanoakrylany, w tym bis-cyjanoakrylany. Takie
estry mają bardzo różnorodne zastosowanie. Przykładowo moż
na je szczepić na szkieletach polimerów dla ulepszenia właści
wości tych polimerów, takich jak odporność na temperaturę.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 308721 (22)9505 23 6(51) C07C 309/29
(31)94 4418305
(32)94 05 26 (33) DE
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(72) Schomäcker Reinhard, Waldmann Helmut,
Traenckner Hans-Joachim

(22)940128 6(51) C07D 205/08
C07D 305/14
(31) 93 11922
(32) 93 02 01 (33) US
(86) 94 01 28 PCT/US94/00669
(87) 94 08 18 W094/18164 PCT Gazette nr 19/94
(71) THE RESEARCH FOUNDATION OF
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK,
Stony Brook, US
(72) Ojima Iwao
(54) Sposób wytwarzania pochodnych taksami i
pośrednich β-laktamów

(57) Przedmiotem wynalazku jest ^-laktam o wzorze DC oraz
sposób wytwarzania pochodnej taksanu o wzorze X, który obej
muje kondensację /S-laktanu o wzorze IX z pochodną bakatyny
III.

(18 zastrzeżeń)
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A1(21) 310168
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)940217 6(51) C07D 209/34
C07D 401/06
C07D 403/06
93 67297
(32)93 0217
(33) JP
93 167262
31 05 93
JP
94 0217 PCT/JP94/00235
940901 W094/19322 PCT Gazette nr 20/94
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo, JP
Esaki Toru, Emura Takashi, Hoshino Eiichi
Pochodne indolin-2-onu

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związku o wzorze
(I), w którym Ri oznacza atom chlorowca, niższą grupę alkilową,
niższą grupę alkoksylową, grupę hydroksylową, nitrową, trřfluorometyiową, niższą grupę alkilotio, grupę acylową, karboksy
lową, merkaptanową lub podstawioną albo niepodstawioną
grupę aminową, R2 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilo
wą, niższą grupę alkenylową, niższą grupę alkinylową, niższą
grupę alkoksylową, grupę acylową, grupę arylową albo grupę
heterocykliczną, przy czym grupy te mogą być podstawione lub
niepodstawione, R3 oznacza niższą grupę alkilową, grupę cykloalkilową, arylową, grupę heterocykliczną, które to grupy mo
gą być podstawione lub niepodstawione, FU oznacza atom
wodoru, ewentualnie podstawioną niższą grupę alkilową, ewen
tualnie podstawioną grupę arylową, ewentualnie podstawioną
grupę heterocykliczną, -OR5, -SFfe iub-NReFVr. gdzie każdy z R5,
Re i R7, które mogą być takie same lub różne, oznacza atom
wodoru, niższą grupę alkilową, grupę cykloalkilową, arylową,
heterocykliczną, które mogą być podstawione lub niepodsta
wione, niższą grupę alkoksylową lub podstawioną albo niepod
stawioną grupę aminową lub Re i R7 wzięte razem tworzą grupę
-(CH2)m- lub -(CH2)iNRe(CH2)ic- (gdzie każdy z symboli k, I i m
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8, a Ra oznacza atom wodoru
lub niższą grupę alkilową), każdy z X i Y, które mogą być takie
same lub różne, oznacza -CH2-, -NH- lub -O-, a n oznacza liczbę
całkowitą od 0 do 4 i jego soli.
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A1(21) 303470 (22)94 0513 6(51) C07D 311/22
(71) Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
Rzeszów
(72) Kopacz Maria, Nowak Dorota, Kopacz
Stanisław
(54) Nowy związek sól sodowa kwasu
kwercetyno-S'-sulfonowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy związek - sól sodowa
kwasu kwercetyno-5'-sulfonowego (NaQSA) o wzorze ogólnym
przedstawionym na rysunku, wykazujący działanie kompleksujące w stosunku do jonów rtęci, ołowiu, kadmu i innych metali
ciężkich.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303471 (22)94 0513 6(51) C07D 311/22
(71) Politechnika Rzeszowska im. LŁukasiewicza,
Rzeszów
(72) Kopacz Maria, Nowak Dorota
(54) Nowy chelat cynku (II) z kwasem
kwercetyno-5'-sulfonowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy kompleks chelatowy
jonów cynku(ll) z kwasem kwercetyno-5'-sulfonowym, o wzorze
ogólnym przedstawionym na rysunku, wykazujący aktywność
przeciwdrobnoustrojową.

(1 zastrzeżenie)

Związki te są selektywnymi antagonistami receptora
gastryny, nie powodując działań ubocznych przypisywanych
antagonizmowi CCK-A oraz selektywnymi antagonistami recep
tora CCK-B.

(11 zastrzeżeń)

A1(21)310111 (22) 94 02 03

A1(21) 308578 (22)95 0512 6(51) C07D 239/30
(31) 94 995
(32) 94 0513
(33) AT
(71) Chemie Linz GmbH, Linz, AT
(72) Schwarz Franz-Thomas, Altreiter Johann
(54) Sposób wytwarzania
2-amino-4,6-dwuchloropirymidyny
(57) Sposób polega na tym, że 2-amino-4,6-dwuhydroksypiry midynę, w temperaturze 20 - 80°C, w obecności trójetyloaminy
jako środka wiążącego kwas, poddaje się reakcji z nadmiarem
tlenochlorku fosforu i wyodrębnia się 2-amino-4,6-dwuchloropiry midynę.

(4 zastrzeżenia)

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

6(51) C07D 311/42
C07D 311/92
C07D 311/94
A61K 31/37
93 14459
(32) 93 02 05
(33) US
93 68715
27 05 93
US
93 169302
1712 93
US
94 02 03 PCT/US94/00938
94 0818 W094/18188 PCT Gazette nr 19/94
THE UPJOHN COMPANY, Kalamazoo, US
Anderson David John, US; Banitt Lee S.,
US; Tomich Paul Kosta, US; Bohanon
Michael John, US; Turner Steven Ronald,
US; Strohbach Joseph Waiter, US;
Thaisrivongs Suvit, US; Yang Chih-Ping,
TW; Thomas Richard Charles, US; Romines
Karen Rene, US; Aristoff Paul Adrian, US;
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Skulnick Harvey Irving, US; Johnson Paul
D., US; Gammill Ronald B., US; Zhang
Qingwei, US; Bundy Gordon L., US
(54) 4-hydroksy-benzopiran-2-ony i
4-hydroksy-cy kloalkilo [b] piran-2-ony
nadające się do leczenia zakażeń
retrowirusami
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków o wzo
rze I, 4-hydroksy-benzopiran-2-onów i 4-hydroksy-cykloalkiło[b]- piran-2-onów, które nadają się do hamowania rozwoju
retrowirusów w komórce ssaków zakażonej retrowirusem. We
wzorze I Rio i R20 wzięte razem oznaczają grupę o wzorze II
lub lll.

(26 zastrzeżeń)
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A1(21) 308969 (22)95 06 05 6(51) C07D 319/06
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Obara Robert, Puchała Agnieszka,
Wawrzeńczyk Czesław, uora Józef
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
(E)-3,7,7-trimetylo-4-okten-l-alu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych po
chodnych (B-3,7,7-trimetylo-4-okten-1-alul o wzorze 1, gdzie
R1, R2, R3 i FT są atomami wodoru albo R1 jest grupą metylową,
a R2, R3 i R4 sa atomami wodoru, albo R1 i Rr są grupami
metylowymi, a
atomami wodoru albo R1 i R4 są atomami
wodoru, aPrlFřgrupami metylowymi.
Sposób polega na tym, że (E)-3,7,7-trimetylo-4-okten-1al poddaje się reakcji z 1,3-diolami, o wzorze 2, w którym R1, R2,
mają wyżej podane znaczenia przy czym reakcję prowa
dzi się wobec katalitycznych ilości p-toluenosulfonianu pirydy
ny.
Związki chemiczne wytworzone tym sposobem chara
kteryzują się przyjemnymi zapachami i mogą znaleźć zastoso
wanie jako składniki kompozycji perfumeryjnych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 308966 (22)95 06 05 6(51) C07D 317/12
( 7 1 ) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Obara Robert, Puchała Agnieszka,
Wawrzeńczyk Czesław, Góra Józef
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
(E)-3,7,7- trimetylo-4-okten-1-alu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych po
chodnych (B-3,7,7-trimetylo-4-okten-1 -alu o ogólnym wzorze 1,
gdzie R1 i Rr są atomami wodoru albo R1 jest atomem wodoru,
a R2 grupą metylową albo R1 jest atomem wodoru, a R2 grupą
etylową albo R1 i R2 są grupami metylowymi albo R1 jest atomem
wodoru, a R2 grupą tert-butylową.
Sposób polega na tym, że (Ę-3,7,7-trimetylo-4-okten-1al o ogólnym wzorze 1 poddaje się reakcji z 1,2-diolami o
ogólnym wzorze 2, gdzie R1 i R2 mają wyżej podane znaczenia,
przy czym reakcję prowadzi się w obecności katalitycznych
ilości p-toluenosutfonianu pirydyny.
Związki chemiczne otrzymane tym sposobem charakte
ryzują się przyjemnymi zapachami i mogą znaleźć zastosowanie
jako składniki kompozycji perfumeryjnych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 308635

(22)95 0517 6(51) C07D 409/14
A61K 31/38
(31)94 246655
(32)94 05 20
(33) US
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Dodge Jeffrey Alan, Frolik Charles Alan,
Lindstrom Terry Donald, Lugar III Charles
Willis, Staten Gilbert Stanley
(54) Glukopiranozydowe pochodne
benzotiofenów, kompozycje farmaceutyczne
zawierające glukopiranozydowe pochodne
benzotiofenów i sposób wytwarzania
glukopiranozydowych pochodnych
benzotiofenów

(57) Przedmiotem wynalazku jest związek o wzorze 1 a lub
1 b oraz jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub solwat, a
także kompozycja farmaceutyczna zawierająca jako składnik
aktywny związek o wzorze 1 a lub 1 b albo jego farmaceutycznie
dopuszczalną sól lub solwat oraz jedną lub kilka zarobek, roz
cieńczalników lub nośników. Wynalazek ujawnia także sposób
wytwarzania związku o wzorze 1.
Związki o wzorze 1 obniżają poziom cholesterolu w
osoczu i inhibitują resorpcję i zanik kości.

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 310113 (22)94 0207 6(51) C07D 501A2
(31) 93 14015
(32)93 0205
(33) US
(86) 94 02 07 PCT/US94/01375
(87) 94 0818 WO94/18209 PCT Gazette nr 19/94
(71) Eli Lilly and Company, Indianapolis, US
(72) Gardner John Paul
(54) Ulepszony sposób wydzielania cefakloru po
acylacji enzymatycznej
(57) Ujawniono sposób wydzielania cefakloru lub jego soli z
acylującej mieszaniny reakcyjnej polegający na dodaniu kwasu
antrachinono-1,5-disurfonowego lub jego soli z metalem alkali
cznym do tej mieszaniny.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 308787 (22) 95 05 25
6(51) C07F 9/50
(31)94 4418346
(32)94 05 26
(33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Millauer Hans
(54) Sposób wytwarzania trzeciorzędowych
diarylo-alkilofosfin

A1(21) 310171

(22)94 0207 6(51) C07D 471/04
A61K 31/435
(31)93
453
(32)93 0215
(33) CH
93 1945
29 0693
CH
(86) 940207 PCT/EP94/00335
(87) 94 0818 W094/18199 PCT Gazette nr 19/94
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, Konstanz, DE
(72) Senn-Bilfinger Jörg, Grundler Gerhard,
Rainer Georg, Postius Stefan, Riedel
Richard, Simon Wolfgang-Alexander
(54) Nowe imidazopirydyny

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o wzorze 1, w
którym R0 oznacza grupę metylową lub hydroksymetylową, R1
oznacza grupę 1-4C-alkilową, R2 oznacza grupę 1~4C-alkilową,
R3 oznacza grupę 1-4C-alkoksylową, A oznacza tlen albo grupę
NH, ich soli i sposobu otrzymywania w/w związków.
Związki te mają zastosowanie do wytwarzania środków
leczniczych do zapobiegania i leczenia schorzeń żołądkowo-jelitowych.

(57) Sposób wytwarzania fosfin o wzorze P^fR^-R 1 , w
którym R oznacza grupę (Ci-Cio)-alkilową, (C3-Cio)-cykloaJkilową, C(YZ) ary Iową, Y, Z oznaczają grupy (Ci-C4)-alkilowe,
atomy wodoru, a aryl oznacza fenyl, nafty I, antraceny I, fenantrenyl albo bifenyl, binaftyl, przy czym grupy alkilowe i cykloalkilowe mogą też zawierać CN, 0(Ci-C4)-alkil, CO(Ci-C4)-alkil, C00(Ci-C4)-alkil, -CH2-CH2- (Ci-Cio)-polrfluoroalkil, przy
czym grupy cykloalkilowe mogąteż zawierać człony -O- albo -Sw pierścieniu i przy czym grupy arylowe mogą być podstawione
przez CN, chlorowiec, CO(Ci-C4)-alkil, COO(Ci-C4)-alkil, -CHgCHa- (Ci-Cio)-polrfIuoroalkil,grupę o wzorze -C(YZ)-P(R^(Fr)
albo grupę o wzorze 5, R2, R niezależnie od siebie oznaczają
grupy fenylowe, naftylowe, antracenylowe, które mogą być też
podstawione przez chlorowiec, (Ci-C4)-alkil, (Ci-C4)-alkoksy,
R4, R5, Re oznaczają jednakowe lub różne grupy (C1-C1 ^-alki
lowe albo R4 i R5 razem tworzą 5- lub 6-członowy pierścień, który
ewentualnie zawiera dalsze atomy N, O lub S w pierścieniu albo
R4, R5 i R6 oznaczają bicykliczny układ pierścieniowy z azotem
jako atomem przyczółkowym i ewentualnie dalszymi atomami
azotu, tlenu lub siarki w pierścieniu, polega na tym, że diarylofosfinę o wzorze P(R^(Rr)-X, w którym R^ i R3 mają znaczenie
wyżej podane, a X oznacza brom, chlor, fluor, grupę (Ci-C4)-alkoksylową, O-fenylową, poddaje się reakcji ze środkiem redu
kującym i czwartorzędowym związkiem amoniowym o wzorze 3,
w którym R1, R4, Pr, R^ mają znaczenie wyżej podane, a A
oznacza anion organicznego lub nieorganicznego kwasu.

(17 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 310177

(22)941121

6(51) C07H 17/02
A61K31/70
(31) 93 9325417
(32) 93 1213 (33) GB
(86) 94 11 21 PCT/EP94/03840
(87) 95 06 22 W095/Î6695 PCT Gazette nr 26/95
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(71) PHARMACIA S.p.A., Mediolan, IT
(72) Bargiotti Alberto, Caruso Michèle, Grandi
Maria, Ripamonti Marina, Suarato Antonino
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niem. Związki o wzorze 1 wykazują w szczególności aktywność
jako inhibitory agreagacji płytek.

(10 zastrzeżeń)

(54) Pochodne 3'-azyrydynoantracykliny
(57) Glikozydy antracykliny o wzorze ogólnym 1 lub 2, w
których Ri oznacza wodór lub grupę metoksylową, Re oznacza
wodór, grupę hydroksylową lub oznacza resztę acyloksylową o
wzorze -O-CORs, w którym Re oznacza liniowy lub rozgałęziony
Ci-Ce-alkil, mono- lub bicykliczny aryl lub pierścień heteromono- lub bicykliczny, przy czym każda z tych grup może być
ewentualnie podstawiona (a) grupą aminową -NReR7, w której
Re i R7 oznaczają niezależnie wodór lub Ci-C4-aIkii albo (b)
grupą karboksylową, Ra i R4 oznaczają obie wodór lub jedna z
grup R3 i FU oznacza wodór, a druga oznacza grupę hydroksy
lową lub grupę o wzorze -OSO2R8, w której Re może być liniową
lub rozgałęzioną grupą alkilową zawierającą od 1 do 6 atomów
węgla, grupą aryiową niepodstawioną lub podstawioną od 1 do
3 podstawnikami, z których każdy może niezależnie być liniową
lub rozgałęzioną grupą alkilową lub alkoksylową mającą od 1
do 6 atomów węgla, atomem chlorowca lub grupą nitrową oraz
ich farmaceutycznie dopuszczalne soie są aktywnymi środkami
przeciwnowotworowymi. Ujawniono także sposoby ich wytwa
rzania.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 308967 (22)95 06 05
6(51) C07J1/00
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Kołek Teresa, Świzdor Alina
(54) Sposób wytwarzania 15α,17/βdihydroksy- 17α- metylo-4-androsten-3-onu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania 15a, 17/?-dihydroksy -17a-metylo-4-androsten-3-onu (wzór 2). Związek ten
może znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, ze
względu na swą aktywność biologiczną.
Sposób polega na tym, że substrat, którym jest 17ametylotestosteron (wzór 1), poddaje się mikrobiologicznej hydroksylacji kulturą szczepu z gatunku Fusarium culmorum.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310160

(22)94 02 08 6(51) C07H19/20

(31) 93 9302636
93 9325712

(32) 93 02 10
1612 93

(33) GB
GB

(86) 94 0208 PCT/GB94/00237
(87) 94 0818 W094/18216 PCT Gazette nr 19/94
(71) ASTRA PHARMACEUTICALS
LIMITED, Kings Langley, GB
(72) Ingall Anthony Howard, Cage Peter Alan,
Kindon Nicholas David
(54) N-alkilo-2-podstawione analogi ATP
1

2

(57) Opisane są związki o wzorze 1, w którym R i R nieza
leżnie oznaczają wodór łub chlorowiec, R3 i R4 niezależnie
oznaczają fenyl albo Ci-e-alkil ewentualnie podstawiony przez
jeden lub więcej podstawników wybranych spośród OR", Ci-eaikilotio, NRÔR7, fenylu, COOR8 i chlorowca, R5, R8, F? i R8
niezależnie oznaczają wodór albo Ci-e-alkil, aX oznacza grupę
kwasową oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole.
Opisane są również sposoby ich wytwarzania oraz kom
pozycje farmaceutyczne i sposoby leczenia z ich zastosowa-

A1(21) 308968 (22)95 0605
6(51) C07J 1/00
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Kołek Teresa
(54) Sposób wytwarzania 12ß,
15α-dihydroksy-4-androsten-3-onu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania 12ß, 15a-dihydroksy -4-androsten-3-onu (wzór 2).
Związek ten może znaleźć zastosowanie w przemyśle
farmaceutycznym, ze względu na aktywność biologiczną.
Sposób polega na tym, że substrat, którym jest 4-androsten-3-on (wzór 1), poddaje się mikrobiologicznej hydroksylacji
kulturą szczepu z gatunku Fusarium culmorum.

(3 zastrzeżenia)
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6(51) C07J 61/00

(32) 94 05 19

(33) EP

(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL
(72) Gebhard Ronald, Van Der Voort Hendrikus
Adrianus Antonius
(54) Pochodne ll,21-bisfenyIo-19-norpregnanu,
sposób ich wytwarzania oraz zawierająca je
kompozycja farmaceutyczna
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 11,21-bisfenylo-19norpregnanu o wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru,
chlorowca, grupę /1-6C/-alkoksylową lub NFfeRe, Rs i Re nieza
leżnie oznaczają atomy wodoru lub grupy /1-6C/-alkilowe albo
R5 i Rs razem oznaczają grupę /3-6C/-alkilenową, R2 oznacza
atom wodoru albo Ri i R2 razem oznaczają grupę /1-3C/-alkiłenodioksy ewentualnie podstawioną przez jeden lub więcej ato
mów chlorowca, R3 oznacza grupę metylową lub etylową, R4
oznacza grupę C/O/-NR5R6, grupę SOn-/1-6C/-alkilową ewentu
alnie podstawioną przez jeden lub więcej atomów chlorowca,
grupę SOn-/3-6C/-cykloalkilową, grupę SO2-NR5R8, 2-oksypirolidynylową lub NR5R6, n oznacza 1 albo 2, R7 oznacza atom
wodoru lub grupę /1-6C/-aIkilową, Re oznacza atom wodoru
albo grupę karboksy-1-okso-/1-6C/-alkilową, a X oznacza (H,
OH), O i NOH oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli.
Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania tych pochod
nych oraz zawierającą te związki kompozycję farmaceutyczną.
Związki te wykazują działanie anty-glukokortykoidowe i
można je stosować do leczenia lub zapobiegania w przypadku
schorzeń zależnych od glukokortykoidów.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 310125
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)94 0204

6(51) C07J 61/00
C07J 1/00
93 93200332
(32) 93 02 08
(33) EP
94 0204 PCT/EP94/00348
940818 W094/18224 PCT Gazette nr 19/94
AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL
Loozen Hubert Jan Jozef, Schot Lodewijk
Pieter Cornells, Van De Werf-Pieters Jane
Margretha Lena
Steroidy do leczenia dolegliwości
menopauzalnych

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności zastosowania ste
roidu o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza O, (H, OH) lub
dwa atomy wodoru, Ra oznacza grupę hydroksylową ewentual
nie eteryfikowaną lub estryfikowaną, R3 oznacza grupę (2-6 C)
alkinylową ewentualnie podstawioną grupą hydroksylową, FU
oznacza grupę CN lub jedną z grup węglowodorowych wybra
nych spośród grup (1-6 C) alkilowych, (1-6 C) alkoksylowych,
(2-6 C) alkenylowych, (2-6 C) alkinylowych i (2-6 C) alkilidenowych, przy czym każda z tych grup węglowodorowych może
być ewentualnie podstawiona atomami chlorowca, grupą hy
droksylową lub (1 -6 C) alkoksylową, a R5 oznacza atom wodoru
lub grupę (1-6 C) alkilową, do leczenia lub zapobiegania dole
gliwościom menopauzainym, a zwłaszcza osteoporozie.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 303495

(22) 94 05 18

6(51) C07K1/12
C12P 21/06
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im,
Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Baranowska Bożenna, Lipkowski Andrzej,
Marczak Ewa, Rybak Hanna, Makulec Irmina
(54) Sposób hydrolizy enzymatycznej surowców
keratynowych oraz urządzenie do hydrolizy
enzymatycznej surowców keratynowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób hydrolizy enzyma
tycznej surowców keratynowych takich jak pierze, wełna, włosy,
sierść, szczecina, w temperaturze i przy pH zależnych od hydrolizowanego surowca i stosowanego enzymu, który to surowiec
ewentualnie poddaje się obróbce wstępnej.
W sposobie tym złoże surowca keratynowego o wyso
kości do 3 m zrasza się roztworem enzymu proteolitycznego,
utrzymując ciągłą cyrkulację tego roztworu, przy jednoczesnym
doprowadzaniu, ulegających zmianom w trakcie hydrolizy, pa
rametrów roztworu zraszającego, tj. jego odczynu i temperatury,
do wartości pożądanych. Postępowanie to prowadzi się aż do
uzyskania wymaganego stopnia hydrolizy. Ewentualnie przed
procesem hydrolizy enzymatycznej prowadzi się zraszanie zło
ża roztworem sensybilizującym.

Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do
hydrolizy enzymatycznej surowców keratynowych, które zawie
ra ogrzewany zbiornik cyrkulacyjny (1) z umieszczonym w nim
złożem surowca (2). W górnej części zbiornika (1) znajduje się
urządzenie zraszające (3). Zbiornik (1) jest połączony z ogrze
wanym mieszalnikiem (4), wyposażonym w miernik pH (5) i
mieszadło (6), przy czym ciecz z mieszalnika (4) jest przepo
mpowywana pompą (7) do urządzenia zraszającego (3), a sto
sunek objętości mieszalnika (4) do objętości zbiornika cyrkulacyjnego (1) mieści się w granicach od 1 :3 do 1 :15.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 308608

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

36

(22)95 0515

6(51) C08F 4/42
C08F10/00
B01 J 31/12
(31)94 242901
(32)94 0516
(33) US
(71) PHILLIPS PETROLEUM COMPANY,
Bartlesville, US
(72) Geerts Rolf L., Palackal Syriac J., Pettijohn
Ted M., Infield Robert M.
(54) Metalocenowe układy katalityczne

(57) Wynalazek dotyczy metalocenowych układów katality
cznych do polimeryzacji olefin i sposobu wytwarzania tych
układów, polegającego na tym, że poddaje się reakcji związek
metalocenowy, stały produkt aluminoksyorganiczny i związek
metaloorganiczny przedstawiony wzorem RmEXn, w którym R
jest grupą węglowodorową mającą od 1 do 20 atomów węgla,
E jest Mg, A1, B, Ga lub Zn, X jest wodorkiem, halogenkiem,
grupą -OR', w której R' jest grupą alkilową zawierającą od 1 do
8 atomów węgla lub -Nł-fe, m jest od 1 do 3, n jest od 0 do 2, a
suma m plus n równa się wartościowości E, przy czym stosuje
się stały produkt aluminoksyorganiczny otrzymany przez re
akcję aluminok8anu organicznego i związku zawierającego tien,
wybranego z grupy składającej się z boroksyn organicznych,
boranów organicznych, nadtlenków organicznych, tlenków ałkilenowych i węglanów organicznych, aluminoksan organiczny
określony jest wzorem 2 lub 3, w których to wzorach R1 jest
grupą węglowodorową zawierającą od 1 do 8 atomów węgla, x
jest od 2 do 50, a y jest od 3 do 50, a związek metaloorganiczny
stosuje się w ilości od około 1 mola do około 500 moli na 1 mol
związku metalocenowego. Wynalazek obejmuje także sposoby
polimeryzacji olefin z zastosowaniem tych układów katalitycz
nych.

(28 zastrzeżeń)

sposobie wykorzystuje się kompozycję homogenicznego kata
lizatora co najmniej w jednym reaktorze i wytwarza się pierwszy
interpolimer o wąskim rozkładzie składu i wąskim rozkładzie
ciężaru cząsteczkowego oraz heterogeniczny katalizator Zieglera w co najmniej jednym innym reaktorze, z wytworzeniem
roztworu drugiego interpolimeru, który ma szeroki rozkład skła
du i szeroki rozkład ciężaru cząsteczkowego. Reaktory mogą
pracować kolejno łub oddzielnie, w zależności od żądanego
produktu. Nowe kompozycje mają dobre własności optyczne
(np. przezroczystość i zamglenie) i dobre własności fizyczne
(np. moduł, granica plastyczności, odporność na obciążenie
dynamiczne i odporność na rozdzieranie). Użyteczne produkty
jakie można wytworzyć z tych kompozycji obejmują folie, wyro
by formowane i włókno.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 310089

(22)940121

6(51) C08G 8/00
C07D 307/44
(31) 93 12359
(32) 93 02 02
(33) US
93 176341
2912 93
US
(86)94 0121 PCT/US94/00864
(87) 94 0818 W094/18187 PCT Gazette nr 19/94
(71) QO Chemicals, Inc., West Lafayette, US
(72) Everett George S., US; MacLennan George
R., US; Chen Michael C, CN
(54) Kompozycje żywicznych środków wiążących

(57) Ciekła, żywiczna kompozycja zawiera produkt reakcji
alkoholu furfurylowego i formaldehydu, użytych w stosunku
molowym 1 : 2, a żywica zawiera nie więcej niż 10% wag.
materiału nierozpuszczalnego w wodzie.
Przedmiotem wynalazku są też sposoby wytwarzania
kompozycji.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 310174

(22)94 0210

(31) 93 4303849
93 4303848

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

6(51) C08G18/10
C08J9/00

(32) 93 0210
10 02 93

(33) DE
DE

94 0210 PCT/EP94/00384
94 08 18 W094/18256 PCT Gazette nr 19/94
RATHOR AG, Appenzell, CH
Pauls Mathias, Schumacher Rene
Kompozycja prepolimerowa do pianek
izolacyjnych

(57) Kompozycja prepolimerowa do wytwarzania poliureta
nowych pianek izolacyjnych z pojemników ciśnieniowych skła
da się ze składnika prepolimerowego zawierającego co naj
mniej jeden prepolimer poliuretanowy o zawartości 4 - 20% wag.
grup NCO, znanych dodatków oraz poroforu, przy czym poliizocyjanian zawiera monomer izocyjanianowy w ilości poniżej
2% wag.

A1(21) 310078 (22)94 0128 6(51) C08F 210/02
C08L 23/08
(31) 93 10958
(32) 93 0129
(33) US
(86) 94 0128 PCT/US94/01052
(87) 94 0804 W094/17112 PCT Gazette nr 18/94
(71) The Dow Chemical Company, Midland, US
(72) Kolthammer Brian W.S., Cardwell Robert S.
(54) Interpolimeryzacja etylenu
(57) Ujawniony jest sposób wytwarzania przez polimeryza
cję kompozycji interpolimerów etylen/a-olefina. Kompozycje te
mają kontrolowany rozkład składu i ciężaru cząsteczkowego. W

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 310175

(22) 94 02 10

6(51) C08G18/10
C08K5/49
(31)93 4303849
(32)93 0210
(33) DE
93 4303848
1002 93
DE
(86)94 0210 PCT/EP94/00385
(87) 94 08 18 W094/18268 PCT Gazette nr 19/94
(71) RATHOR AG, Appenzell, CH
(72) Pauls Mathias, Schumacher Rene
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(54) Kompozycja prepolimerowa do pianek
izolacyjnych
(57) Kompozycja prepolimerowa do sporządzania poliureta
nowych pianek izolacyjnych o właściwościach ogniochronnych
z pojemników ciśnieniowych składa się ze składnika prepołimerowego zawierającego co najmniej jeden prepolimer poliu
retanowy o zawartości 4 - 20% wag. grup NCO, znanych dodat
ków oraz poroforu, przy czym składnik prepolimerowy jest
zasadniczo woiny od chlorowców i zawiera 5 - 40% wag., w
przeliczeniu na składnik prepolimerowy, zmiękczających fosfo
ranów i/lub fosfonianów o wzorach 0=P(OR)3 i 0=P(OR)2R.

(54) Kompozycja prepolimerowa do pianek
izolacyjnych
(57) Kompozycja prepolimerowa do wytwarzania poliureta
nowych pianek izolacyjnych z pojemników ciśnieniowych skła
da się ze składnika prepolimerowego zawierającego co naj
mniej jeden prepolimer poliuretanowy o zawartości 4 - 20% wag.
grup NCO, znanych dodatków oraz poroforu, przy czym w
przeliczeniu na składnik prepolimerowy, zawiera ona 0,01 - 2%
wag. polibutadienu lub kopolimerów poli(1,3-butadienu).

(15 zastrzeżeń)

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 310163 (22)94 0203
6(51) C08J 5/18
(31) 93 13518
(32)93 02 03
(33) US
(86) 940203 PCT/US94/01376
(87) 94 0818 W094/18263 PCT Gazette nr 19/94
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC,
Baytown, US
(72) Erderly Thomas Craig, Mackay John Hugh
III, Narramore Russell Harrell
(54) Folie z termoplastycznego elastomerycznego
kopolimeru
( 5 7 ) Ujawniono (1) termoplastyczną elastomeryczną folię za
wierającą elastomeryczny monoalkenyloarenowo-dienowy ko
polimer blokowy i określone kopolimery etylenu z co najmniej
jednym komonomerem, korzystnie z a-olefiną, o niskiej krystaliczności etylenu oraz (2) sposób wytwarzania folii.
Ujawnione folie charakteryzują się doskonałą wytrzyma
łością i elastycznością, dzięki czemu są szczególnie przydatne
do stosowania w ubiorach i wyrobach do ochrony zdrowia,
takich jak jednorazowe pieluszki.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 303440

(22)94 05 13

6(51) C08J 7/04
C23C18/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Bieliński Jerzy, Laskowski Jarosław,
Bielińska Alicja
(54) Sposób metalizacji fotochemicznej wyrobów
z żywic epoksydowych

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnię wyrobu
nanosi się warstwę pośrednią, następnie roztwór dofotoaktywacji, wydziela się zarodki metalu-katalizatora, przez napromienio
wanie UV i metalizuje chemicznie. Jako warstwę pośrednią
stosuje się mieszaninę zawierającą bromowaną żywicę epoksy
dową w postaci roztworu w acetonie lub metyloetyioketonie,
utwardzacz żywicy epoksydowej, przyspieszacz, polimer aktyw
ny w stosunku do składników roztworu do fotoaktywacji oraz
rozcieńczalnik. Jako środek fotosensybilizujący stosuje się po
chodne benzofenonu z reaktywnymi grupami karboksylowymi.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 310173
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)940210

6(51) C08J 9/00
C08G 18/10
93 4303849
(32) 93 02 10 (33) DE
93 4303848
10 0293
DE
94 0210 PCT/EP94/00383
94 0818 W094/18265 PCT Gazette nr 19/94
RATHOR AG, Appenzell, CH
Pauls Mathias, Schumacher René

A1(21) 303517

(22) 94 05 17

6(51) C08L 7/00
C08L9/00
(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Zakłady
Wyrobów Uszczelniających i
Termoizolacyjnych POLONIT Spółka z o.o.,
Łódź
(72) Ślusarski Ludomir, Baryń Włodzimierz,
Janczak Teresa, Libudzisz Jerzy, Andrzejczak
Zbigniew, Zielińska Aldona, Sokołowski
Wojciech, Matuszyński Janusz
(54) Kompozycja przeznaczona na płyty
uszczelniające oraz sposób przygotowania
kompozycji przeznaczonej na płyty
uszczelniające

(57) Kompozycja przeznaczona na płyty uszczelniające, za
wierająca kauczuk lub mieszaninę kauczuków wiążących, fibrylizowane włókno z poliamidu aromatycznego ewentualnie z
dodatkiem innych włókien syntetycznych lub naturalnych oraz
napełniacz lub mieszaninę napełniaczy, charakteryzuje się tym,
że zawiera dodatkowo dyspergatory, korzystnie w postaci żywic
kondensacyjnych, kalafonii, małocząsteczkowych kauczuków
lub oligomerów korzystnie z grupami funkcyjnymi, na przykład
karboksylowymi, w ilości do 20% wagowych w stosunku do
masy kauczuku bądź kauczuków wiążących.
Sposób przygotowania kompozycji przeznaczonej na
płyty uszczelniające polega na tym, że wpierw sporządza się
przedmieszkę kauczuku lub mieszaniny kauczuków wiążących
z fibrylizowanym włóknem z poliamidu aromatycznego oraz z
dyspergatorem, przy pomocy walcarki do gumy, w temperatu
rze 293 - 333 K przy frykcji 1,15-1,4, wytworzoną przedmieszkę
poddaje się spęcznieniu w rozpuszczalniku właściwym dla uży
tego kauczuku lub kauczuków i następnie miesza z napełniaczem lub napełniaczami oraz ewentualnie z innymi włóknami
syntetycznymi lub naturalnymi w mieszalniku.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303488 (22)94 05 17 6(51) C08L 71/02
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Biało Dionizy, Ludyński Zbigniew,
Żołędziowski Wojciech, Rzemek Barbara,
Kulesza Tadeusz
(54) Lepiszcze do formowania wtryskowego
proszków metalowych i cermetalowych
(57) Lepiszcze zawiera wosk polietylenowy i/lub polietylen
i/lub polipropylen i/lub parafinę w ilości od 20 do 35% wago
wych, środek powierzchniowo czynny w ilości od 0,5 do 10%
wagowych, zwłaszcza kwas stearynowy oraz podtlenek etylenu
w ilości od 55 do 80% wagowych. Po wykonaniu kszatłtki lepi
szcze usuwane jest przez wymywanie wodą i rozkład termiczny
pozostałych składników.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 303518 (22)94 0519
6(51) C09CÍAX)
(71) Zakłady Porcelany ĆMIELÓW, Ćmielów
(72) Batugowska Halina, Koziarz Wanda
(54) Sole barwne do barwienia podszkliwnego
wyrobów ceramicznych
(57) Przedmiotem wynalazku są soie barwne do barwienia
podszkliwnego wyrobów ceramicznych.
Sole barwne otrzymuje się mieszając w odpowiednich
proporcjach i zestawieniach chlorki żelaza, manganu, cynku,
roztwory w glicerynie chlorków glinu, cynku, chromu, roztwór
kwasu borowego w glicerynie, wodny roztwór chlorku cyny,
azotan kobaltowy i azotan kőbalta wy oraz glicerynę, deksytrynę i wodę.
Uzyskane mieszaniny podgrzewa się w temperaturze
łaźni wodnej, a następnie wypala.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 303467 (22)94 05 13 6(51) C09K 17/00
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Litwiniszyn Jerzy, Trzaska Alfred
(54) Sposób zabezpieczania podziemnych
wyrobisk górniczych przed dopływem
słonych wód
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(54) Sposób wytwarzania brykietów z miału
węglowego
(57) Sposób wytwarzania brykietów * miału węglowego po
lega na zmieszaniu i zespoleniu miału węglowego w ilości 55 65% z odpadami drzewnymi w ilości 25 - 35% z dodatkiem
cementu w ilości 10 - 20% i uformowaniu brykietów. Brykiety
formuje się w kształcie półkuli o średnicy 8 -10 cm i układa w
jednej warstwie, po czym poddaje się je suszeniu przez okres 2
- 3 dni. Dalsze suszenie prowadzi się na składowisku w okresie
do 7 dni.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 307816 (22)95 03 21
6(51) C10L 5/36
(75) Tokarski Jerzy, Chrząstowice; Tokarski Jan,
Opole
(54) Sposób zwiększenia wydajności spalania
brykietu opałowego, zwłaszcza brykietu
używanego do griilowania
(57) Sposób polega na tym, że w bryle brykietu (1 ) wykonuje
się przelotowe otwory (2) o osiach zgodnych z kierunkiem
płomienia wytworzonego na palenisku grilla lub wycięcie o
dowolnej dyslokacji względem ścian bocznych bryły brykietu.

(1 zastrzeżenie)

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po dowierceniu się
do warstw wodonośnych z powierzchni kopalni i/lub z wyrobisk
górniczych, wtłacza się przez otwory wiertnicze zawiesinę kolmatującą wykonaną na bazie wodnej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 308614 (22) 95 05 16 6(51) C10L1/08
(31) 94 2415
(32) 94 0518
(33) CZ
(75) Hejda Richard, Napajedla, CZ; Košík Karel,
Praha, CZ; Dostálek Jaromir, Hodonín, CZ
(54) Paliwo do silników wysokoprężnych
(57) Przyjazne dla środowiska paliwo do silników wysoko
prężnych zawiera 35 - 55% objętościowych estrów metylowych
nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza
kwasu palmitynowego, stearynowego, linolowego, linolenowego, eikozanowego i erukowego pochodzenia roślinnego, o 16 22 atomach węgla w cząsteczce, oddzielnie lub w mieszaninie
z 15 - 65% objętościowych alifatycznego n-alkanu o 10 - 20
atomach węgla w cząsteczce i/lub oddzielnie lub w mieszaninie
z 1 - 65% objętościowych alifatycznego 1-alkenu o 8 -18 ato
mach węgla w cząsteczce.
Korzystnie paliwo to może dodatkowo zawierać do 30%
objętościowych jednozasadowego alkoholu o 4 - 6 atomach
węgla w cząsteczce lub mieszaninę takich alkoholi i/lub do 65%
objętościowych mieszaniny nasyconych węglowodorów, z któ
rych 90% objętościowych nie przekracza temperatury wrzenia
350°C i które są określone jako frakcja pośrednia ropy naftowej,
a ich całkowita zawartość wilgoci wynosi co najwyżej 0,010%
wagowych.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 303476 (22) 94 05 16
6(51) C10L 5/04
(71) Katowicki Holding Węglowy SA - Kopalnia
Węgla Kamiennego WIECZOREK,
Katowice
(72) Szymczyk Edward, Szymczyk Andrzej, Botor
Eugeniusz, Orzechowski Stanisław, Fatejów
Włodzimierz

A1(21) 303509 (22) 94 05 17 6(51) C10L10/00
(71) Przedsiębiorstwo Państwowe
ELEKTROWNIA ŁAZISKA, Łaziska
Górne; Zakłady Pomiarowo-Badawcze
Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.,
Gliwice
(72) Ścierski Klemens, Tymowski Henryk,
Prażuch Kazimierz, Więcek Piotr, Bujny
Marek, Pejm Sebastian, Wala Romuald,
Lukasek Janusz, Gruszka Stanisław, Tchórz
Janusz, Pietraszek Antoni,
Kozak-Maszczyńska Bogumiła, Prażuch
Wojciech, Sobota Jerzy
(54) Sposób i urządzenie do obniżania emisji
tlenków azotu podczas spalania pyłu
węglowego w kotle energetycznym
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że podawanie powie
trza wtórnego do palnika pyłowego stopniuje się poprzez jego
rozdzielenie na trzy strumienie, wewnętrzny, środkowy i zewnę
trzny.
Ilość powietrza, która przepływa w tych strumieniach,
zwiększa się z ich odległością od osi palnika, podczas gdy ich
kąt zawirowania zmniejsza się w zakresie od 50° do 20°.
Do palnika pyłowego doprowadza się co najwyżej 90%
ilości powietrza wtórnego i prowadzi się spalanie z niedomiarem
bliskim stechiometrycznego. Co najmniej 20% powietrza wtór
nego wprowadza się do komory spalania nad palnikami pyło-
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wymi. Iloeć tego powietrza mierzy się i reguluje. Przy pracy kolta
energetycznego z trzema młynami dostarcza się powietrze wtór
ne trzema strumieniami, zas przy pracy z czterema młynami,
tylko strumieniem wewnętrznym i środkowym, podczas gdy
ilość powietrza w tych dwóch strumieniach reguluje się wspólnie
w sposób zespolony.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że każdy palnik
posiada trzy, usytuowane współosiowo, płaszczowe kanały po
wietrza wtórnego, wewnętrzny (3), środkowy (4) i zewnętrzny
(5). Zawirowywacze łopatkowe (6,7,8), usytuowane w kanałach
(3, 4, 5), posiadają kąty wylotu od 50° do 20°. Klapa (9) kanału
(3) i klapa (10) kanału (4) są zamontowane na wspólnej osi (11).
Nad każdym rzędem palników jest zabudowana dysza powie
trza górnego, która jest połączona kanałem ze źródłem powie
trza, przy czym są dwa kanały, lewy i prawy, a z każdym kanałem
są połączone trzy dysze. W kanale jest zamontowana zwężka do
pomiaru ilości przepływającego powietrza. Każda dysza ma na
wylocie klapę kierunkową, a na wlocie klapę regulacyjną, której
położenie reguluje się cięgnem. Jedno cięgno łączy trzy klapy
trzech sąsiednich dysz.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 303475 (22) 94 05 16
6(51) C12N 1/00
(75) Włodarczyk Magdalena, Łódź; Włodarczyk
Aleksandra, Łódź; Grzelak Tomasz, Łódź;
Krusz Witold, Łódź; Diowksz Anna, Łódź;
Jeżyńska Barbara, Łódź;
Adamów-Piaszczyńska Maria, Łódź; Dziugan
Piotr, Zgierz; Steglińska Helena Małgorzata,
Łódź
(54) Szczepionka do fermentacji zakwasów
piekarskich oraz sposób jej wytwarzania
(57) Szczepionka do fermentacji zakwasów piekarskich,
złożona z populacji bakterii mlekowych i drożdży, zawiera w
postaci zliofilizowanej następujące szczepy bakterii mleko
wych: Lactobacillus plantarum BJ-1994, Lactobacillus brevis
AD-1994, Lactobacillus sanfrancisco MW-1994 oraz drożdże
Saccharomyces cerevisiae MP-1994.
Sposób wytwarzania szczepionki do fermentacji za
kwasów piekarskich polega na inkubacji polulacji bakterii
mlekowych: Lactobacillus plantarum BJ-1994, Lactobacillus
brevis AD-1994, Lactobacillus sanfrancisco MW-1994 oraz
drożdży Saccharomyces cerevisiae MP-1994, w ciekłym pod
łożu, w temperaturze 28°C, w czasie 24 godzin oraz na za
szczepieniu otrzymanego inoculum na podłożu złożonym z
mieszanki mąki żytniej, sojowej i substancji ochronnej, po
czym tak otrzymaną kulturę surową poddaje się szybkiemu
zamrożeniu i liofilizacji, a po jej zakończeniu gotowy preparat
rozdrabnia się i pakuje.
Aktywność fizjologiczna liofilizowanych bakterii mleko
wych i drożdży zawartych w tej szczepionce zapewnia elimina
cję co najmniej jednej fazy fermentacji, co oznacza skrócenie
cyklu produkcyjnego do 20 - 22 godzin.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 308717 (22)95 05 23 6(51) C10M 169/04
(71) Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
NAFTOTECH Spółka z o.o., Katowice
(72) Bednarski Alfred, Burtan Leszek,
Jagodziński Zdzisław, Jagodziński Janusz,
Steinmec Franciszek, Szczurek Tomasz,
Warszawski Kazimierz
(54) Kompozycja do flotacji węgla
(57) Kompozycja do flotacji węgla zawierająca lekkie oleje
naftowe i wyższe alkohole alifatyczne składa się z 53 do 97%
masowych produktów naftowych wrzących w granicach tempe
ratur 150 do 430°C, 1 do 15% masowych alkoholi alifatycznych
zawierających 6 do 10 atomów węgla w cząsteczce, 1 do 20%
masowych estrów kwasu ftalowego i alkoholi alifatycznych,
zawierających 2 do 10 atomów węgla w cząsteczce i 1 do 12%
masowych produktu etoksylacji parcjalnie hydrolizowanego
oleju roślinnego o ilości grup etoksylowych od 12 do 20.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 310126 (22)94 0126
6(51) C12N 7/00
(31)93 14915
(32)93 0208
(33) US
(86)94 0126 PCT/US94/00951
(87) 94 0818 W094/18311 PCT Gazette nr 19/94
(71) BAYER CORPORATION, Pittsburgh, US;
IOWA STATE UNIVERSITY
RESEARCH FOUNDATION INC., Ames,
US
(72) Sanderson Thomas, McGinley Michael J.,
Zimmerman Jeffrey J., Hill Howard T,
Meetz Michael C, Pirtle Eugene C,
Swenson Sabrina L., Shibley George P.
(54) Sposób namnaźania wirusa zespołu
reprodukcyjnego i oddechowego świń,
szczepionki i ich wytwarzanie
(57) Wynalazek dotyczy sposobu namnaźania PRRSV w ho
dowli tkankowej, która jest wrażliwa na zakażenie i replikuje
wirus do ilości wystarczającej dla ochrony zwierząt przed PRRS
albo dla użycia w diagnostyce PRRS lub dla identyfikacji stru
ktury molekularnej PRRSV celem otrzymania produktów rekom
binacji, obejmującego inokulację hodowli tkankowej wirusem i
zbiór namnożonego wirusa.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 310109 (22) 94 02 04 6(51) C12N 15/12
(31) 93 9302302
(32) 93 02 05 (33) GB
(86) 94 02 04 PCT/GB94/00204
(87) 940818 WO94/18320 PCT Gazette nr 19/94
(71) MALLINCKRODT VETERINARY INC.,
Mundelein, US; THE BIOTECHNOLOGY
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AND BIOLOGICAL SCIENCES
RESEARCH COUNCIL, Babraham, GB
(72) Munn Edward Albert, GB; Graham
Margaret, GB; Smith Trevor Stanley, GB;
Rolph Timothy Peter, GB; Newton Susan
Elizabeth, AU
(54) Ekspresja antygenów ochronnych
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu ekspresji antygenu enzy
matycznego, który w naturze jest enzymem związanym z błoną
jelita pasożyta lub jego fragmentem posiadającym podobną
aktywność enzymatyczną i/lub antygenową, w którym ssacze
komórki gospodarza transfekuje się wektorem zaadaptowanym
do ekspresji wspomnianego antygenu enzymatycznego lub
jego fragmentu.
Sposób charakteryzuje się tym, że przed transformacją
komórki gospodarza są praktycznie wolne od enzymów endo
gennych posiadających (a) tę samą funkcję i (b) to samo powią
zanie lub brak powiązania z błoną komórkową jak wspomniany
enzym lub jego fragment Sposób ten jest szczególnie użytecz
ny do ekspresji integralnych antygenów aminopeptydazy błony
komórkowej robaków.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 303576

(22)9405 21

6(51) C21B 7/16
B23K9/04
(71) Huta im Tadeusza Sendzimira, Kraków
(72) Kowalczyk Włodzimierz, Przytuła Romuald,
Kućmierz Jerzy, Bróg Remigiusz, Lis
Edward, Bogusławski Krzysztof
(54) Sposób ochrony dyszy wielkopiecowej

(57) Sposób polega na tym, że dyszę wielkopiecową jednokomorową lub dwukomorową, intensywnie cNodzonąwodą,
wykonaną z miedzi lub stopu miedzi, podgrzewa się wstępnie
do temperatury 400 - 450°C i zewnętrzną powierzchnię (1) strefy
czołowej dyszy napawa się stopem, w którym wagowy udział
poszczególnych składników, w przeliczeniu na czysty składnik,
wynosi: miedź 28,0 • 32,0%, mangan 3,0 - 5,0%, krzem 0,5 •
1,5%, żelazo 1,0 - 1,5% reszta nikiel lub brązem cynowym
zawierającym wagowo: 4,0 -10,0% cyny, reszta miedź, po czym
obniża się temperaturę wstępnego podgrzania do temperatury
350 - 400°C i uprzednio utworzoną napoinę, która stanowi
warstwę podkładową (2), napawa się powierzchniowo trudnotopliwym stopem, w którym wagowy udział poszczególnych skład
ników, w przeliczeniu na czysty składnik, wynosi: węgiel 4,5 6,0%, niob 6,0 - 10,0%, wanad 0,5 - 1,5%, wolfram 2,0 • 3,0,
molibden 5,0 - 8,0%, chrom 15,0 - 28,0%, reszta żelazo z tym, że
w trakcie obu napawań utrzymuje się w napawanej strefie dyszy
zadane temperatury wstępnych podgrzań, a po utworzeniu napoiny z trudnotopłiwego stopu, która stanowi warstwę zewnętrz
ną (3), prowadzi się powolne studzenie napawanej dyszy, zszybkością stygnięcia nie przekraczającą 50°C/godzinę, korzystnie w
komorze termoizolacyjnej.
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W trakcie napawania zadane temperatury wstępnych
podgrzań w napawanej strefie dyszy utrzymuje się przez ewen
tualne dogrzewanie. W sposobie tym korzystne jest wytworzenie
warstwy podkładowej (2) o grubości 3 - 4 mm i warstwy zewnę
trznej (3) o grubości 3 - 5 mm.

(4 zastrzeżenia)
A1 (21) 308684 (22) 95 05 19
6(51) C22B 1/16
(71) Huta CZĘSTOCHOWA, Częstochowa
(72) Bojarski Mirosław, Budzik Ryszard,
Czarnecki Tadeusz, Dreksler Andrzej,
Gębka Kazimierz, Gruszczyński Czesław,
Korczak Wacław, Łazarski Ryszard,
Mikołajczyk Wojciech, Otręba Janusz,
Sabela Władysław, Wypych Józef, Zawodny
Marian
(54) Spiek wysokozasadowy do produkcji surówek
żelaza
(57) Przedmiotem wynalazku jest spiek wysokozasadowy do
produkcji surówek żelaza, stosowany jako jeden ze składników
wsadu wielkopiecowego. Charakteryzuje się on tym, że zawiera
wagowo: zgorzeliny walcowniczej do 40%, rudy hematytowej i
magnetytowej 28 do 35%, topników 26 do 35% i koksiku 4 do
8%. Natomiast udziały wagowe poszczególnych składników
określających skład chemiczny tego spieku wynoszą: żelaza
min. 48%, tlenku żelazawego 10 do 15%, krzemionki max.
10,5%, tlenku wapnia min. 8%, tlenku magnezu 3 do 6%, tlenku
aluminium 0,9 do 2,1% oraz manganu 0,2 do 0,8%. Wskaźnik
zasadowości spieku stanowiącego przedmiot wynalazku wyno
si 1,8 do 2,2.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303439 (22)94 0513 6(51) C23C18/52
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Bieliński Jerzy, Bielińska Alicja, Dąbrowska
Czesława
(54) Sposób chemicznego osadzania metalicznych
warstw przewodzących
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób chemicznego
osadzania metalicznych warstw przewodzących na materia
łach niemetalicznych, zwłaszcza warstw stopów miedzi z
niklem o podwyższonej przewodności. Sposób według wyna
lazku polega na tym, że podłoże po uaktywnieniu poddaje się
metalizacji w roztworze wodnym zawierającym sól miedzi II, sól
niklu II, podfosforyn sodu lub potasu jako reduktor, związki
buforująco-kompleksujące, którymi jest mieszanina hydroksykwasów organicznych lub ich soli z kwasem borowym i/lub
fluoroborowym i/lub solami tych kwasów, związki powierzchnio
wo czynne o działaniu zwilżającym oraz stabilizatory.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 303606 (22)94 05 25
6(51) C25D 3/12
(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa
(72) Lenik Jerzy, Waseńczuk Andrzej
(54) Kąpiel do elektrochemicznego powlekania
metali niklem
(57) Kąpiel do elektrochemicznego powlekania metali ni
klem zawiera siedmiowodny siarczan niklu (II) w ilości 200 - 400
g/dm3, sześciowodny chlorek niklu (II) w Ilości 30 + 40 g/dm3,
fiuoroboran kadmu w Ilości 0,01 + 0,1 g/dm3. Kąpiel pracuje
korzystnie w temperaturze 60 + 70°C i przy gęstości prądu 50
H- 220 A/dm2.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 307899 (22) 95 03 28 6(51) D01G 15/02
(31) 94MI 993
(32) 94 0517
(33) IT
(71) OFFICINA MECCANICA RAMELLA
PIĘTRO S.R.L., Biella, IT
(72) Ramella Piętro
(54) Maszyna przędzalnicza, zwłaszcza
zgrzeblarka
(57) Maszyna przędzalnicza, zwłaszcza zgrzeblarka, zawie
ra zespół nawojowy (A) z pewną liczbą cewek (4) rozmieszczo
nych w kilku płaszczyznach i napędzanych cylindrami (2).
Z każdą cewką (4) jest połączony ruchomy zespół pro
wadzący do podawania i prowadzenia cewki (4) podczas nawi
jania na nią niedoprzędu (1) do obciągania cewki (4) po napeł
nieniu jej niedoprzędem (1) oraz zespół obciągający (7) do
obciągania cewki (4) z nawiniętym niedoprzędem (1), zawiera
jący przenośnik w postaci zamkniętej pętli, do którego są dołą
czone chwytaki (71) w kształcie haka, a także zespół podający
(9) do podawania pustych cewek.

Zespół podający zawiera parę ramion ustawionych
skośnie względem wałka cylindra (2) i dopasowanych do
przejmowania pustych cewek z prowadnicy sąsiadującej z
cylindrem (2), przy czym wzdłuż prowadnicy jest ułożony jeden
z odcinków przenośnika zespołu obciągającego (7), a w sąsie
dztwie cewek (4) są umieszczone dysze sprężonego powietrza
skierowane na swobodne końce niedoprzędu (1) i na obracają
ce się końce osi cewek (4).
Z zespołem prowadzącym współpracują pomocnicze
elementy wymuszające jego ruch do cylindra (2) do przejścia
pustej cewki.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 310083

(22)94 0127

6(51) D21H 11/12
D21H 17/20
(31)93
118
(32)93 0202
(33) DK
(86) 94 01 27 PCT/DK94/00046
(87) 94 0818 W094/18388 PCT Gazette nr 19/94
(75) Gâsland Stein, Rungsted Kyst, DK
(54) Sposób rozdzielania włókien celulozowych
słomy i tłoczywo do plastycznego formowania
wyrobów włóknistych zawierających celulozę

(57) Wynalazek dotyczy sposobu rozpraszania włókien ce
lulozowych słomy za pomocą ługu i silnego mieszania mecha
nicznego. W ten sposób włókna mogą być rozproszone przy
zawartości suchej substancji do 85%. W wyniku obróbki wytwa
rza się tioczywo odpowiednie do plastycznego formowania wy
robów włóknistych zawierających celulozę.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 310084

(22) 94 0127

6(51) D21H 11/14
D21H17/20
D21B 1/32
(31)93
117
(32)93 02 02 (33) DK
(86) 94 0127 PCT/DK94/00045
(87) 94 0818 W094/18384 PCT Gazette nr 19/94
(75) Gâsland Stein, Rungsted Kyst, DK
(54) Sposób rozdzielania włókien celulozowych w
wodzie i tłoczywo do plastycznego
formowania wyrobów włóknistych
zawierających celulozę

(57) Wynalazek opisuje sposób rozpraszania włókien celu
lozowych w wodzie. Surowiec, którym może być zużyty papier
zawracany do obiegu, najpierw zwilża się wodą. W wyniku
łącznego stosowania dodatku hydrokoloidu, który wiąże wodę
oraz silnego ugniatania przy dużej zawartości suchej substancji
dochodzącej do 80% zamienia się mieszaninę w formowalną
pastę. Po zakończeniu ugniatania dodany hydrokoloid zapobie
ga ponownemu połączeniu się włókien w wiązki.

(11 zastrzeżeń)
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DZIAL E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 308690 (22) 95 05 19
6(51) E03D 1/34
(31) 94 4417722
(32) 94 05 20 (33) DE
(71) Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH,
Rödental, DE
(72) Büchner Andreas
(54) Urządzenie uruchamiające do armatury
odpływowej zbiornika spłuczki
( 5 7 ) Urządzenie uruchamiające do armatury odpływowej
zbiornika spłuczki zawiera element uruchamiający (26), za
pomocą którego może być otwierany zawór odpływowy po
przez wychylną dźwignię łączącą (32), a przez ponowne uru
chomienie może być zamykany w celu przerwania procesu
spłukiwania.
Urządzenie uruchamiające ma być dalej rozwinięte w
ten sposób, że przy prostej konstrukcji możliwe jest funkcjonal
ne uruchomienie zaworu odpływowego.

Zaproponowano, że z elementem uruchamiającym (26)
sprzężona jest dźwignia uruchamiająca (31), która jest wychylną
wokół zasadniczo pionowej osi (38), a korzystnie również wokół
poziomej osi wahań (36), przy czym są przewidziane środki
prowadzące w celu wychylenia dźwigni uruchamiającej (31)
wokół przynajmniej zadanego kąta w odniesieniu do pionowej
osi (38) w ten sposób, że korpus zaworu (6) jest unoszony
wybiórczo przez dźwignię łączącą (32) lub, że przy ponownym
uruchomieniu elementu uruchamiającego (26) korpus zaworu
(6) zostaje opuszczony, a zawór odpływowy zamknięty.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 303579 (22) 94 05 23 6(51) E03F 3/06
(75) Cisowska Barbara, Kraków
(54) Sposób i elementy konstrukcyjne do
remontu sieci kanalizacyjnej
(57) Sposób remontu sieci kanalizacyjnej polega na wpro
wadzeniu do istniejącego kolektora, segmentowej obudowy z
tworzywa sztucznego wspartej i przesuwanej na uprzednio zain
stalowanych w kolektorze prowadnicach, a następnie wypełnieniu
przestrzeni pomiędzy obudową i ściankami kolektora samoutwardzalnąmasą.
Elementy konstrukcyjne remontowanej sieci kanaliza
cyjnej stanowią: obudowa złożona z segmentów, które są wyko
nane przez zgrzewanie części (2,3 i 4) z tworzywa sztucznego,
metalowa konstrukcja mocowania i regulacji położenia prowad
nic (6) oraz masa wypełniająca (12) po utwardzeniu.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303593 (22)9405 25
6(51) E04B 1/32
(75) Ruusunen Jari, Lappi, FI
(54) Sposób budowy łuku i prefabrykat typu
łukowego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu budowy łuku, w którym
wszystkie od razu prefabrykowane jednostki (21) łuku są opusz
czane do oparcia na podporach końcowych przy użyciu dźwigu
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(6). Nie są stosowane żadne konstrukcje wspierające od spodu
pod łukiem, co sprawia, że sposób ten jest prosty i tani we
wprowadzeniu. Wynalazek dotyczy również prefabrykatu typu
łukowego.

(10 zastrzeżeń)
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bruzdy (6), ustawia się obok siebie i nakłada na bruzdy (6) dwa
łączniki (1), na dole i na górze ścianek działowych (4), tworząc
dwa obrotowe skrzydła, gdzie dolny łącznik (1) tworzy zarazem
stabilną podstawę (3), na której stoi utworzona dwuskrzydłowa
ścianka działowa (4). Łącznik (1) spełnia funkcję podstawy na
dole lub zakończenia na górze ścianek działowych (4).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303604 (22) 94 05 24
(75) Gara Antoni, Kraków
(54) Płyta zespolona

6(51) E04B 1/38

(57) Płyta zespolona przeznaczona jest dla budownictwa.
Złożona jest z szeregu elementów (1) powiązanych ze sobą na
pióra (2) i wypusty (3) o przekrojach kołowych zlokalizowanych
w środku grubości elementów (1), przez co może przyjmować
formę płaską, bądź łamaną.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303477

(22) 94 05 16

6(51) E04B 1/38
E04B2/82
(75) Balcerzak Paweł, Michałowice; Januszewski
Tomasz, Warszawa; Świątkowski Bronisław,
Wesoła; Wojtasik Jerzy, Komorów,
Złotek-Złotkiewicz Marek, Komorów;
Flambard Jacques, Follainville, FR
(54) Sposób łączenia elementów
architektonicznych a szczególnie ścianek
działowych oraz łącznik

(57) Sposób łączenia ścianek działowych (4) polega na tym,
że przynajmniej dwie ścianki (4) wyposażone wzdłuż pionowych
boków w profilowane listwy (5) mające u góry i u dołu pionowe

A1(21) 303549 (22)9405 20
6(51) E04B 1/68
(71) INTOP Ltd.,j.v., Gdańsk
(72) Śliwiński Piotr, Kozłowski Tomasz
(54) Sposób uszczelniania dylatacji
(57) Szczelinę dylatacyjną wstępnie oczyszcza się mechani
cznie. W szczelinę wsuwa się przeponę pełną (1) z elastomeru.
Szczelinę ponad przeponą wy pełnia się elastyczną masą wypeł
niającą (2) do poziomu powierzchni konstrukcji. W sąsiadują
cych ze szczeliną elementach betonowych (3, 4) nawierca się
kanały (5) skośne do ścian szczeliny i łączące się z nią poniżej
przepony (1). Przez kanały (5) zadaje się w przestrzeń szczeliny
poniżej przepony (1), materiał poliureatnowy (6) spieniający się
pod wpływem wody. Jeśli krawędzie (7) szczeliny dylatacyjnej
są uszkodzone, przeprowadza się ich reprofilację.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 304919 (22)940902
6(51) E04B 2AM
(23) MTB TARGBUD Katowice-9426 05 94
(71) RADAN Sp. z o.o.., Gliwice
(72) Wesołowski Tadeusz
(54) Sposób wytwarzania ściany mozaikowej jako
elementu budowlanego i zespół montażowy
do realizacji tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że na roboczej płaszczyźnie (1)
montażowego stołu (2) układa się mozaikowe elementy (3)
ściany w układzie odwróconym, a całość pokrywa się warstwą
próżniowej folii (4) i wysysa powietrze spod folii, a na folie
nakłada się dwie warstwy mat (5) przesycając je żywicą synte
tyczną. Tak wytworzoną matrycę nagatywową zdejmuje się ze
stołu, obraca o 180° i kładzie ponownie na roboczej płaszczyźnie
stołu. Na dno matrycy negatywnej kładzie się folię spod której
wysysa się powietrze, a następnie we wgłębienia matrycy ukła
da się mozaikowe elementy (3), które pokrywa się warstwą
samoutwardzalnego wodoodpornego żelu, a po utwardzeniu
żelu pokrywa się co najmniej dwoma warstwami mat z włókna
szkianego, które przesyca się żywicą. Na maty układa się ele
menty konstrukcyjne ściany, a powstałe pustki wypełnia się
kształtkami i ponownie całość pokrywa matami i przesącza
żywicą. Po wyjęciu ściany z matrycy zrywa się folię zewnętrzną,
a ewentualne szczeliny wypełnia znanym materiałem wypełnia
jącym. Zespół montażowy stanowi płyta stołu (2) z układem
wewnętrznych kanałów (12), których wloty zlokalizowane są na
roboczej płaszczyźnie (1) stołu (2), a wyloty połączone są zbior
czymi przewodami z próżniową pompą (15).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 304485

(22)94 07 27

6(51) E04F11/02
E04F11/06
(23) MT Katowickie Międzynarodowe Targi Bu
downictwa TARGBUD 26 05 94
(75) Jarosz Piotr, Katowice; Piechowicz Tomasz,
Katowice
(54) Schody o biegu krzywoliniowym

(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji schodów o biegu krzy
woliniowym, opartej od dołu i od góry na belkach lub podsta
wach spocznikowych. Istota wynalazku polega na tym, że scho
dy składają się z prefabrykowanych członów (C) stanowiących
samonośną konstrukcję dla poszczególnych stopni połączo
nych ze sobą teleskopowo. Każdy człon (C) zawiera dwa piono
we cylindryczne łączniki (1, 2) połączone ze sobą trwale pozio
mą trawersą (3) w układzie dwupoziomowym (h) stanowiącą
podstawę dla stopnia. Zewnętrzna średnica jednego z łączni
ków (1) jest równa w przybliżeniu wewnętrznej średnicy drugie
go łącznika (2). Schody mają konstrukcję samonośną, pozba
wioną wszelkich podparć, na przykład biegowych belek lub
pionowych rdzeni.

A1(21) 310085 (22) 94 02 02
6(51) E04D 1/08
(31)93 2089025
(32)93 0208
(33) CA
(86) 94 02 02 PCT/CA94/00052
(87) 94 0818 W094/18412 PCT Gazette nr 19/94
(71) ROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN)
LIMITED, Weston, CA
(72) De Zen Vittorio
(54) Ukształtowana okładzina do konstrukcji
budowlanych
(57) Uformowany panel okładzinowy (15) posiada na swej
spodniej stronie formację powierzchni wsporczej do wsparcia
się na usytuowanej pod spodem powierzchni wsporczej i środki
zatrzaskowe do zatrzaskowego łączenia wymienionego panelu
z usytuowaną pod spodem powierzchnią wsporczą, przy czym
panel ten ma profil (17) skonfigurowany tak, aby zapewniał
żądany wygląd wznoszący się nad wymienioną formacją powie
rzchni wsporczej. Panel ten ma ponadto środki (18) do wzaje
mnego spasowania z sąsiednimi panelami w układzie jeden za
drugim lub jeden obok drugiego. Ponadto wynalazek przewidu
je prosty przytrzymujący element zatrzaskowy do zatrzaskowe
go sprzężenia z wymienionymi środkami zatrzaskowymi panelu.

(21 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303514 (22)94 0517 6(51) E04G 23/06
(75) Kremer Henryk, Wrocław
(54) Układ konstrukcyjny stabilizujący zagrożone
pochyłe budowle wieżowe oraz sposób jego
wykonania
(57) Układ stabilizujący zagrożone pochyłe budowle wieżo
we ma zastosowanie, zwłaszcza przy wieżach zabytkowych,
posadowionych na gruntach słabych, niejednorodnych i nawo-
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dnionych, usytuowanych w strefach narażonych na działania
sejsmiczne. Istota polega na podbudowaniu wieży, rusztem
stalowym promieniowym, na uprzednio przygotowanej funda
mentowej konstrukcji z palisad okalających wieżę.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 308689 (22)95 05 19
6(51) E05C 9/24
(31) 94 4417842
(32)94 05 20 (33) DE
(71) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte,
DE
(72) Schenck Hans-Peter, Renz Dieter, Greisner
Paul, Lau Wolfgang, Schwenk Horst
(54) Częściowo automatycznie nakładany system
okucia dla okien, drzwi lub tym podobnych i
zwrotnia narożna do tego systemu okucia
(57) System okucia dia okien, drzwi lub tym podobnych,
zawiera co najmniej dwie zwrotnie narożne (12), osadzone w
rowku obwodowym (20) przylgni ramy skrzydła, posiadające
kątownik narożny (14) z elementami sprzęgającymi szyny na
kładkowe na obu końcach kątownika i członem przenoszącym
siłę (16), ułożyskowanym ruchliwie na kątowniku narożnym (14),
z elementami sprzęgłowymi (24) na obu końcach tego członu,
przy czym na każdym z obu ramion (36a, 36b) kątownika naroż
nego (14) jest przewidziany co najmniej jeden człon ryglujący,
ułożyskowany ruchliwie na ramieniu kątownika narożnego i
sprzęgnięty ruchowo z członem przenoszącym siłę (16), do
współpracy z częściami okucia od ramy stałej lub zespołem
zawiasy rozstawnej. System zawiera co najmniej jeden zespół
łączący (46) zwrotnie narożne (12), złożony z odcinka szynowe
go (28) i odcinka drążka napędowego (26) do sprzężenia koń
ców szyny nakładkowej, względnie drążka napędowego ze
wspomnianymi elementami sprzęgającymi szyny nakładkowe,
względnie elementami sprzęgającymi (24) dwóch łączonych
zwrotni narożnych (12), korzystnie bez członu ryglującego, przy
czym wszystkie zwrotnie narożne (12) są jednakowo ukształto
wane.
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(54) Okucie obrotowo-uchylne dla okien, drzwi
lub tym podobnych
(57) W okuciu obrotowo-uchylnym dla okien, drzwi lub tym
podobnych, zawierającym zespół zawiasy rozstawnej (10), łą
czący skrzydło z nieruchomą ramą, z ramieniem sterującym
(18), ułożyskowanym ruchliwie na skrzydle i członem ryglują
cym, ułożyskowanym ruchliwie na skrzydle, współpracującym z
krzywką sterującą na stronie dolnej (18a) ramienia sterującego
(18), zwróconej do skrzydła, przy czym w celu otwarcia obroto
wego skrzydła ramię sterujące (18) jest przez człon ryglujący
(30) ustalone w położeniu równoległym do skrzydła, a w celu
otwarcia uchylnego skrzydła ramię sterujące (18) jest uwalniane
przez człon ryglujący (30), w celu ruchu ramienia sterującego
(18) do pierwszego kierunku w położeniu uchylnym, zapropono
wano, że ramię sterujące (18) co najmniej w obszarze krzywki
sterującej i/lub w obszarze urządzenia przestawiającego dłu
gość ramienia posiada na swojej przedniej, w odniesieniu do
pierwszego kierunku, krawędzi wzdłużnej ramię, odgięte w kie
runku do skrzydła.

(17 zastrzeżeń)

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 308692 (22)95 0519 6(51) E05C17/04
(31)94 4417817
(32)9405 20
(33) DE
(71) Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG, Telgte, DE
(72) Schenck Hans-Peter, Renz Dieter, Greisner
Paul, Lau Wolfgang, Schwenk Horst

A1(21) 310091 (22) 94 12 01
6(51) E05D 7/04
(31) 93 4341422
(32) 93 12 04
(33) DE
(86) 941201 PCT/EP94/04004
(87) 95 06 08 W095/15425 PCT Gazette nr 24/95
(71) KEUSCH GMBH, Deizisau, DE
(72) Keusch Siegfried, Andrä Frank, Gaffai Peter,
Müller-Boysen Ulrich
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(54) Zawiasa wnękowa
(57) Zawiasa wnękowa z przeznaczoną do umocowania na
korpusie mebla płytką podstawową, która składa sie z płytki
bazowej (10) i płytki pokrywającej (11}, zawiera sanki poziome
(5), które są przymocowane przesuwnie bezstopniowo w kierun
ku prostopadłym do krawędzi przedniej korpusu mebla. Do
sanek poziomych (5) można przymocować ramię zawiasy połą
czone poprzez dwie dźwignie przegubowe z elementem wnę
kowym. Umocowanie odbywa się, zwłaszcza za pomocą zasila
nego sprężyną urządzenia zapadkowego (9,40). Ramię zawiasy
posiada element adaptacyjny, który powoduje właściwe połą
czenie z sankami poziomymi (5). Ramię zawiasy można prze
sunąć w stosunku do elementu adaptacyjnego, przy czym
podczas przesuwania zostaje zachowana równoległość mię
dzy ramieniem zawiasy a elementem adaptacyjnym.

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 310076 (22)93 09 28 6(51) E05F15/14
(31) 93 4302684
(32)93 0201
(33) DE
(86) 93 09 28 PCT/DE93/00923
(87) 9410 27 W094/24396 PCT Gazette nr 24/94
(71) DORMA GMBH+ CO.KG, Ennepetal, DE
(72) Kuz Janusz
(54) Napęd do łukowych drzwi rozsuwanych
(57) Wynalazek dotyczy napędu do łukowatych drzwi rozsu
wanych, który składa się z pasa bez końca (5) prowadzonego
na krążkach zwrotnych (1, 2,3, 4), który przymocowany jest do
elementów ślizgowych (8, 9), usytuowanych przesuwnie na
prowadnicach ślizgowych (10,11).
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Każdy z elementów ślizgowych (8, 9) połączony jest za
pośrednictwem jednego z ramion (14,15), z odpowiadającym
mu przesuwnym skrzydłem (16,17). Pas bez końca napędzany
jest silnikiem, który przez zmianę kierunku ruchu pasa, ustawia
przesuwne skrzydła w położeniu otwartym względnie zamknię
tym.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303577 (22)94 05 23 6(51) E21C 35/12
(75) Łabęcki Mirosław, Rybnik; Matuszyk Jan,
Orzesze; Młynarski Adam, Katowice; Rojek
Henryk, Rybnik
(54) Kompleks ścianowy ze zwrotnią prowadzoną
w ścianie
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompleks ścianowy do
urabiania węgla ze zwrotnią prowadzoną w ścianie składający
się z przenośnika ścianowego (2) zakończonego zwrotnią (6)
(napędem zwrotnym), kombajnu z ramionami przemieszczane
go po przenośniku wzdłuż prowadnicy drabinkowej (3), oraz
sekcji obudowy (7) usytuowanych liniowo wzdłuż ściany.
Prowadnica kombajnu (3) w miarę zbliżania się do
zwrotni (6) jest odchylana od położenia równoległego wzglę
dem trasy w kierunku na ocios wzdłuż krzywej łamanej tak, że
w czasie najazdu kombajnu na zwrotnie następuje odsunięcie
ramienia z kombajnem na ocios i bezkolizyjny przejazd wzdłuż
zwrotni (6) oraz urobienie dolnej ścieżki w spągu. Wielkość
odchylenia prowadnicy od położenia równoległego względem
trasy stanowi sumę odchyleń na poszczególnych segmentach
prowadnicy przy czym wielkości odchyleń cząstkowych są tak
dobrane, że początkowo odchylenia każdego następnego seg
mentu są większe od poprzedniego, a następnie odchylenia
cząstkowe następnych segmentów są mniejsze lub równe od
poprzednich.
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Prowadnica jest unoszona w miarę nachodzenia nad
trasę przenośnika, natomiast odległość osi sworznia (8) układu
przesuwnego sekcji (7) do osi wzdłużnej prowadnicy (3) jest
wielkością stałą w miejscu odchylania prowadnicy.
(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303605

(22) 94 05 24

6(51) E21D 11/00
E21D9/00
(75) Grzybek Jerzy, Jawiszowice; Tobiasz
Tadeusz, Brzeszcze; Janowicz Edward,
Brzeszcze; Trelenberg Paweł, Rybnik; Stras
Józef, Gliwice; Panuszka Witold, Brzeszcze
(54) Sposób zapobiegania wypiętrzaniu spągu

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zapobiegania wypiętrza
niu spągu górniczych wyrobisk korytarzowych wykonywanych
w obudowie otwartej.
Sposób polega na wytworzeniu w skałach spągowych
wyrobiska korytarzowego jednolitej elastycznej płyty poprzez
wtłaczanie żywic poliuretanowych w odpowiednio dobraną do
właściwości fizycznych skał sieć otworów iniekcyjnych (2), przy
czym otwory leżące przy krawędzi ociosu wykonywane są roz
bieżnie względem osi wyrobiska pod kątem a w stosunku do
pionu. Dodatkowo w otwory iniekcyjne (2) zakładane są kotwy
(3), korzystnie drewniane.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 303647 (22) 94 05 26 6(51) E21F13/08
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Mazurkiewicz Tadeusz, Skolik Wojciech,
Szkudlarek Zbigniew, Turejko Wiesław
(54) Urządzenie do przemieszczania przenośnika
górniczego
(57) Urządzenie do przemieszczania przenośnika górnicze
go podścianowego współpracującego z przenośnikiem taśmo
wym ma przesuwną stację zwrotną przenośnika taśmowego
składającą się z zespołu (3) podwozia z własnymi napędowymi
jednostkami (4) połączonego wahiiwie i przesuwnie z kadłubem
(1) zwrotni poprzez suport (2) regulacji podwozia. Na kadłubie
(1) przesuwnej stacji zwrotnej przenośnika ścianowego jest zamo
cowany przesuwnie wysypowy napęd (9) przenośnika podściano
wego. Do kadłuba (1) zwrotni są mocowane przegubowo stopy (5,
6), które służą do stabilizacji oraz unieruchomienia zwrotni w
czasie pracy.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 308529 (22) 95 05 10 6(51) E21D 23/16
(31)94 4416905
(32)940513
(33) DE
(71) Tiefenbach GmbH, Essen, DE
(72) Beils Rolf, Stich Rainer
(54) Hydrauliczna jednostka sterująca
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest hydrauliczna
jednostka sterowania do obudowy ścian z układem sterowania
sąsiadującego, w którym dochodzące (8) i odchodzące (7)
multiprzewody są umieszczone w przewężonej centralnej złącz
ce środkowej (11).

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 303587 (22)9405 25 6(51) E21F15/00
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LABOR
Sp. z o.o., Katowice
(72) Gawroński Ryszard, Łukasik Bogdan,
Uziębło Aldona, Wilk Jadwiga, Wosianek
Joanna
(54) Mieszanina podsadzkowa
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zwłaszcza plytko zalegających lub rumowiska zawałowego w
celu jego rekonsolidacji.
Mieszanina podsadzkowa samozestalająca zawiera w
swym składzie odpady paleniskowe, popioły lotne lub żużle z
popiołami lotnymi oraz ciecz nośną i wiążącą, która składa się
z wody i wapna pokarbidowego lub wapna defekacyjnego.
Wapno pokarbidowe jest aktywatorem wiązania i jest
dodawane w ilości powyżej 100 g na litr wody, zwłaszcza kopal
nianej wody zasolonej. Stosunek wszystkich części stałych do
ilości wody w mieszaninie wynosi od 1:2 do 2,9:1.

(1 zastrzeżenie)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania od
padów spalania do wypełniania pustek poeksploatacyjnych,

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 308739 (22)95 05 24 6(51) F01K 13/02
(31)94 4418298
(32)9405 26
(33) DE
(71) ABB Patent GmbH, Mannheim, DE
(72) Sindelár Rudolf, Vogelbacher Lothar,
Kneidl Ralph
(54) Sposób i urządzenie do sterowania i
regulacji mocy bloku elektrowni parowej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do sterowania
i regulacji mocy bloku elektrowni parowej, w oparciu o model.
Dla usprawnienia regulacji mocy, zwłaszcza w przypadku zakłó
ceń cieplnych, włączono regulację ciśnienia wejściowego, która
przebiega w ten sposób, że przeważnie uzyskuje się sterowany
przebieg na nowym poziomie mocy, przy spełnieniu wymagań
dynamiki mocy (DVG). Do wartości zadanej ciśnienia pary (ps)
doprowadzanej z modelu procesu (100), do regulatora ciśnienia
wejściowego (101) dodaje się uchyb regulacji (Pd) regulatora
mocy (2).

A1(21) 303558 (22)94 05 20 6(51) F01K17/02
(75) Marciniak Janusz, Bytom
(54) Sposób i wymiennik do wykorzystania ciepła
pary wodnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykorzystania cie
pła pary wodnej dla celów komunalnych, zwłaszcza elektrowni
cieplnych oraz wymiennik do stosowania tego sposobu.
Sposób polega na tym, że jako czynnik odbierający
ciepło ze skraplacza stosuje się ciekły nośnik ciepła, krążący w
drugim obiegu o temperaturze wrzenia od 120 do 4O0°C. Nośnik
ten rozprowadza się do odbiorców nieprzemysłowych, a jego
ciepło oddaje się przeponowo w indywidualnych wymienni
kach. Wymiennik taki składa się z zespołu zaworów (11) i z
wężownicy (6) w postaci spirali lub płaszcza obejmującego
naczynia (7) na jego obwodzie.

(3 zastrzeżenia)

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 303547 (22)94 05 20 6(51) P02B 55/00
(75) Szczarkowski Stanisław, Gorlice
(54) Silnik spalinowy z tłokiem wahadłowym
(57) Silnik spalinowy z tiokiem wahadłowym charakteryzuje
się cylindrem złożonym co najmniej z dwóch symetrycznych
elementów (3 i 4) zawierających wewnątrz gładź (8) o kształcie
torusa cząstkowego.
Umieszczony na wale (2) tiok (1) jest półkolisty i na
powierzchni zewnętrznej ma zamocowane półpierscienie (9)
rozprężne.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 308735
(31) 94TO
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(22)95 05 24 6(51) F02M 33/02
113

(32)94 05 24

(33) IT

(71) DAYCO EUROPE S.p.A., Turyn, FT
(72) Fiorio Luigino
(54) Urządzenie filtrujące do skraplania par
paliwa w pojeździe
(57) Urządzenie filtrujące (1) do skraplania par paliwa w
pojeździe zawiera filtr (2) kondensujący parę do odpowiedniej
ilości ciekłego paliwa oraz zewnętrzną obudowę (3) i zespół
mocujący filtr (2) do karoserii pojazdu. Zespół mocujący zawiera
uchwyt oraz co najmniej jedną parę ramion podtrzymujących i
zestaw elementów mocujących do szybkiego łączenia, usytuo
wanych pomiędzy ramionami (13) i obudową (3), dostosowa
nych do rozłącznego mocowania uchwytu (12) do obudowy (3).
Elementy mocujące stanowią elementy zatrzaskowe.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 303619 (22)94 05 26 6(51) F02G1/043
(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Brzeski Lech, Kazimierski Zbyszko,
Krysiński Jan, Byczkiewicz Stanisław, Siwek
Andrzej, Wieczorkowski Sławomir
(54) Silnik ze spalaniem zewnętrznym
(57) Silnik ze spalaniem zewnętrznym, wyposażony w cylin
der (1) z umieszczonym weń tłokiem (2) i nagrzewnicę lub
nagrzewnice (3) gazowego czynnika roboczego oraz chłodnicę
(6) tego czynnika, charakteryzuje się tym, że cylinder (1) jest
połączony z nagrzewnicą (3) za pośrednictwem dwóch zaworów
(4 i 5), a także z chłodnicą (6) za pośrednictwem dwóch zaworów
(7 i 8), przy czym zawory (4, 5, 7 i 8) są umieszczone w dnach
cylindra (1). Zawory (4 i 7) umieszczone w jednym dnie cylindra
(1) są sterowane.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303551 (22)9405 20
6(51) F03G 3/06
(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 prze
kazywania energii w ruchu obrotowym statku kosmicznego,
składające się z wahadła osadzonego w obrotowej ramie oraz z
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korpusu i silnika elektrycznego, wyposażone jest w dwa zderza
ki {9, 10), z których jeden zderzak (9) znajduje się na końcu
wahadła (1), a drugi zderzak (10) znajduje się na jednej wewnę
trznej stronie ramy (3) równoległej do osi obrotu wahadła (1),
przy czym zderzak (10) oraz prostopadłe względem siebie osie
obrotów wahadła (1) i ramy (3) leżą w jednej płaszczyźnie.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 308606 (22)95 0515
6(51) F16B 5/07
(31) 94 1516
(32) 94 0516
(33) CH
(71) UL TECH AG, Berg, CH
(72) Aeberhard Max
(54) Kształtownik do przyłączania płaskich
przedmiotów
(57) Urządzenie do mocowania przedmiotów, a zwłaszcza
płyt platerowanych albo części sprzętu, zawiera kształtownik (1)
przyjmujący przedmiot który ma być przymocowany. Kształtow
nik (1) jest zasadniczo utworzony z profilu środkowego (3) i
odpowiednich przyległych profili bocznych (4, 5) po obu stro
nach, które są zaprojektowane w taki sposób, że profil środkowy
i jeden z profili bocznych tworzą odpowiedni ciągły kanał zaci
skowy (6,7) przyjmujący część mocowanego przedmiotu. Umo
żliwia to bardzo proste przyłączanie różnych przedmiotów bez
widocznych elementów mocujących.

(13 zastrzeżeń)

A3(21) 303585 (22) 94 05 24 6(51) F04D 29/08
(61) 294054
(71) Gacek Antoni, Kozy
(72) Gacek Antoni, Godzieszka Wiktor, Lasek
Jarosław, Kuder Stefan
(54) Uszczelnienie czołowe, zwłaszcza pomp dla
przemysłu chemicznego
(57) Celem wynalazku jest uszczelnienie czołowe, zwłaszcza
pomp dla przemysłu chemicznego zapewniające jego długo
trwałą eksploatację przy podwyższonym w różnym stopniu ciś
nieniu i temperaturze.
W uszczelnieniu tuleja zabierakowa (4) ma na zewnątrz
nałożoną tulejkę metalową (11) na której nasadzona jest tulejka
(12) wykonana z teflonu z dodatkiem włókna szklanego.
Przy tym w stosunku do znacznie podwyższonych ciś
nień i/lub temperatur przemieszczanych czynników chemicz
nych elementem uszczelniającym ślizgowym nieobrotowym jest
pierścieniowa wkładka (13) węglowa lub ceramiczna osadzona
w stożkowym otworze przedniej części (a) mieszka (2) mająca
dwa zabieraki, a na kołnierzu przedniej części (a) mieszka (2)
obejmującym wkładkę (13) nasadzony jest kwasoodporny pier
ścień ochronny (14).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303543 (22) 94 05 19 6(51) F16F 3/00
B25D 17/24
(71) Huta STALOWA WOLA Spółka Akcyjna,
Stalowa Wola
(72) Gawor Ryszard
(54) Tłumik drgań uchwytu narzędzi udarowych,
zwłaszcza pneumatycznego ubijaka
formierskiego
(57) Tłumik drgań uchwytu narzędzi udarowych, zwłaszcza
pneumatycznego ubijaka formierskiego składa się z rękojeści w
postaci tulei (1) osadzonej na uchwycie (2) narzędzia, sprężyn
amortyzujących (3) oraz elestycznych pierścieni uszczelniają
cych (4) do tłumienia drgań poprzecznych. Sprężyny amortyzu
jące (3) są osadzone współosiowo wzdłuż uchwytu (2) i są
wsparte na nieruchomych zewnętrznych pierścieniach oporo
wych (5,6). Między sprężynami amortyzującymi (3) jest osadzo
na suwliwie tuleja (1 ) rękojeści, w której są osadzone elastyczne
pierścienie uszczelniające (4), przy czym sprężyny (3) są zamo
cowane do końców tulei (1), a pierścienie uszczelniające (4)
mają szczelinę. Na zewnętrznych pierścieniach oporowych (5,
6) oraz na końcach suwliwej tulei (1) są szczelnie zamocowane
elastyczne osłony (7).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 310114 (22) 94 11 29 6(51) F16H 55/18
(31) 93 9324968

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

(32) 93 12 06

(33) GB

941129 PCT/GB94/02607
95 0615 W095/16153 PCT Gazette nr 25/95
PERKINS LIMITED, Peterborough, GB
Deane Daniel
Bezluzowa przekładnia zębata

(57) Bezluzowa przekładnia zębata zawiera sprzężone ze
sobą elementy zębate (26,28). Przynajmniej jeden z elementów
zębatych ma określoną liczbę zębów o falistym przekroju po
przecznym. Zęby mają taką budowę, źe przy sprzężeniu elemen
tów zębatych, jeden z zębów o kształcie falistym ma przynajmniej
jeden punkt styczności z każdym z dwóch przeciwległych sąsied
nich zębów drugiego elementu zębatego, zapobiegając powsta
waniu luzu.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 303513 (22) 94 05 17 6(51) F16G 11/02
(75) Krajewski Jan, Kraków
(54) Cięgno linowe przenośnika
(57) W rozwiązaniu według wynalazku cięgno linowe prze
nośnika, przeznaczone zwłaszcza do przenośnika linowo-rurowego transportu materiałów sypkich i pylących, złożone z odcin
ków lin, elementów osadczych, zaciskowych tulei, zakleszczających
korków, tarcz, odznacza się tym, że tuleja (3) osadzona nierozłą
cznie na linie (1) ma obejmę (5) zaciśniętą zewnętrznym elemen
tem osadczym (6), na którym jest tarcza zabierakowa (10). Tuleja
(3) jest osadzona nierozłącznie na linie (1) poprzez pierścienio
we odkształcenia (4), lub w odmianie wykonania poprzez połą
czenie zakończenia odcinka liny (1) z tuleją wewnętrzną napoiną i klinem rozporowym. Obejma (5) jest połączona z tuleją (3)
i zewnętrznym elementem osadczym (6) zewnętrzną napoiną
(7), a w odmianie wykonania połączeniem kołnierzowym.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 303492 (22)94 05 16 6(51) F16H 57/04
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Kowal Aleksander, Skoć Antoni, Spałek
Jacek
(54) Sposób doprowadzenia oleju do łożysk
tocznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób doprowadzenia
oleju do łożysk tocznych stosowany, zwłaszcza w przekładniach
zębatych przy łożyskowaniu wałka z wysięgnikowo umocowa
nym kołem zębatym stożkowym, przy łożyskowaniu kół obiego
wych na czopach jarzma przekładni planetarnej.
Sposób polega na tym, że wymusza się przepływ oleju
za pomocą dodatkowej odpowiednio ukształtowanej powierz
chni, poprzez kanały do określonej przestrzeni.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303550 (22)94 05 20
6(51) F16J 13/02
(71) APATOR - Spółka Akcyjna, Toruń
(72) Lemański Tadeusz
(54) Zabezpieczenie blokujące napęd odłącznika
głównego z pokrywą komory głównej
aparatowej, zwłaszcza przeciwwybuchowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia blo
kującego napęd odłącznika głównego z pokrywą komory głównej
aparatowej, zwłaszcza przeciwwybuchowej wraz z urządzeniem
ustalającym położenia pracy odłącznika. Na wałku napędu od
łącznika (1) usytuowanym w tulejce (2) zamocowana jest tarcza
sprzęgająca (3) z kołkami ustalającymi (4) i kołkami ogranicza
jącymi (5) oraz wycięciem (6) dla tarczy blokującej. W jednej z
odmian zabezpieczenie blokujące ma śrubę blokady wkręcaną
w tulejkę gwintowaną, w innej zaś obrotowy wałek blokady (14)
usytuowany jest w tulejce (15) bez gwintu, przy czym na zakon-
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czeniu wałka blokady (14) zamocowany jest zaczep (16) unie
ruchamiający pokrywę (17) komory głównej aparatowej.

(4 zastrzeżenia)
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Mocowany element (1) jest osadzony w zawiasach (2).
Zespół otwierający utworzony jest ze sprężyny (7) mocowanej
obrotowo z jednej strony do zawiasu (2), a z drugiej do wspo
rnika (11) sprężyny (7), osadzonego trwale w korpusie (6) urzą
dzenia. W zawiasach (2) osadzony jest z możliwością obrotu we
wspornikach (4) zawiasów (2) pręt (3). Pręt (3) osadzony jest
ponadto także przesuwnie w fasolkowych wybraniach (5) wspo
rników (4) zawiasów (2). Zawieszenie utworzone jest z jednej lub
kilku sprężyn (7) umieszczonych symetrycznie.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 303581 (22)94 05 23 6(51) F16K15/06
(75) Wowk Józef, Leszno
(54) Zespół zamykający zaworu grzybkowego,
zwłaszcza zaworu grzybkowego zwrotnego
(57) Wynalazek rozwiązuje problem zachowania równole
głości przylgi grzybka do siedliska przy zamykaniu się zaworu.
Zespół zamykający zawiera trzpień w postaci elementu sprę
żystego (1) wykonanego z drutu sprężynowego połączonego
sztywno z grzybkiem (2). Element sprężysty (1) położony jest
współosiowo w otworze (5) trzpienia prowadzącego (6) i zamo
cowany jednym końcem w ściance czołowej (8) trzpienia prowa
dzącego (6), a drugim końcem w grzybku (2).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 303542 (22) 94 05 18 6(51) F16J13/16
(71) Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A.,
Koszalin
(72) Witanowski Zbigniew
(54) Zawieszenie dla mocowanych głównie
obrotowo elementów, zwłaszcza pokryw
pakowarek próżniowych
(57) Zawieszenie przeznaczone jest dla mocowanych głów
nie obrotowo elementów, zwłaszcza pokryw pakowarek próż
niowych.

A1(21) 308734

(22)95 05 22

6(51) F21Q 3/00
F21V3/00
(31)94 4418301
(32)94 05 26
(33) DE
(71) Georg Robel GmbH & Co., München, DE
(72) Arndt Dieter
(54) Lampa oświetleniowa wytyczająca granice
obszarów niebezpiecznych

(57) Wynalazek dotyczy oświetleniowej lampy (1) odgradza
jącej lub wytyczającej obszary niebezpieczne lub miejsca pracy.
Przedmiot wynalazku składa się w głównych zarysach z prze
zroczystego korpusu (2), w którym jest umieszczona lampa (10).
Korpus jest wykonany z elastycznego materiału w postaci gięt
kiej rury zaopatrzonej na obu końcach (3, 4) w sprzęgła (5).
Sprzęgło jest przeznaczone do rozłącznego łączenia dalszych
oświetleniowych lamp.

(14 zastrzeżeń)
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oświetleniowej i mającej otwór, poprzez który wsuwa się wspo
rnik (5) połączony z elementem trzymającym, ponadto zawiera
wspornik (5), który pomiędzy położeniem górnym, w którym jest
on zatrzaśnięty z częścią kotwiącą (8) i położeniem dolnym, w
którym przylega on do części kotwiącej i w którym część kotwią
ca porusza się w górę i w dół, a zawiera połączony z reflektorem
wzdłużnym oprawy oświetleniowej element trzymający z otwo
rami łożyskowymi (21), w których są osadzone przechylnie
dolne końce wspornika (5). Oprawa ma sprężynę płytkową z
jednym końcem swobodnym i jednym połączonym z częścią
kotwiącą, która rozciąga się zasadniczo w kierunku przesuwu
wspornika, a sprężynuje w kierunku poprzecznym do wsporni
ka, przy czym koniec górny sprężyny jest jej końcem swobod
nym. Sposób zamocowania sprężyny płytkowej ma tę zaletę, że
wspornik nie wsuwa się za sprężynę płytkową i tym samym
unika się niebezpieczeństwa zniszczenia części kotwiącej i
przesłony przeciwolśnieniowej podczas wsuwania wspornika.

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 308982 (22)95 06 06 6(51) F24D 12/00
(71) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bytom
(72) Chyra Zenon, Świątek Andrzej
(54) Sposób wykorzystania różnych systemów
pracy jednostek kotłowych
A1(21) 308255

(22)95 0420

6(51) F21V17/00
F21V13/10
F21S3/Ö2
(31)94 9407941
(32)940513
(33) DE
(71) Thorn Licht GmbH, Arnsberg, DE
(72) Ranke Stephan
(54) Oprawa oświetleniowa z urządzeniami
odczepiającymi do odłączania przesłony
przeciwolśnieniowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest oprawa oświetleniowa
z urządzeniami odczepiającymi do odłączania i odchylania
przesłony przeciwolśnieniowej osadzonej w obudowie opra
wy oświetleniowej, przy czym każde urządzenie odczepiają
ce zawiera część kotwiącą (8), połączoną z obudową oprawy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykorzystania róż
nych systemów pracy jednostek koSowych, stosowany w cie
płownictwie. Sposób polega na tym, że łączy się układ grzewczy
kotłów (KW1) z układem grzewczym kotłów (KW2) poprzez
spięcie kolektorów powrotnych (4) rurociągiem (5) z podwójny
mi zasuwami (1) i kolektorów zasilających (6) rurociągiem (7) z
regulująco-odcinąjącymi zasuwami (2). Kotły (KW1) i (KW2)
pracują jako pojedyncze, podwójne lub wielokrotne, w zależno
ści od regulacji zasuw (1) i (2).
Sposób stwarza możliwość znacznej oszczędności pa
liw i energii, a także ułatwia ekonomiczne prowadzenie remon
tów urządzeń ciepłowniczych, ograniczając ich przestoje do
minimum.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 303615 (22)94 05 25
6(51) F24H 1/22
(75) Szydlik Henryk, Bagienice Nowe; Szydlik
Andrzej, Bagienice Nowe
(54) Kocioł
(57) Przedmiotem wynalazku jest kocioł, będący pierwot
nym źródłem ciepła w instalacji centralnego ogrzewania.
Kocioł ten posiada komorę paleniskową (3) i komorę
wymiennikową (4) rozdzielone podwójną ścianą (5), której wnę
trze połączone jest z płaszczem wodnym kotła.
W górnej części ściany (5) oddzielającej komorę pale
niskową (3) od komory wymiennikowej (4) ma on gardziel (6) i
zawkowywacz (7) spalin.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303613

( 2 2 ) 9 4 05 25

6(51) F 2 8 D 1/047

(71) R A D I B O Sp. z o.o., Chełmno
(72) Boeckx Willy
(54) Grzejnik centralnego ogrzewania i sposób
wytwarzania grzejnika centralnego
ogrzewania

A1(21) 308616

(22) 95 05 16

6(51) F27D 1/04
C03B 5/237
(31)94 4417526
(32)94 0519
(33) DE
(71) Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für
feuerfeste Erzeugnisse, Wiedeń, AT
(72) Mögling Gerd
(54) Pustak ogniotrwały cylindryczny

(57) Przedmiotem wynalazku jest cylindryczny ogniotrwały
pustak (10) ze zwężonymi ściankami w strefie narożnikowej, w
stosunku do położonych pomiędzy nimi segmentów ściankowych (12a-d).
Pustak ten poprawia znacznie efektywne wykorzystanie
ciepła promieniowania zespołów budowanych z cegieł kratow
nicowych.

(14 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnik centralne
go ogrzewania składający się z pakietu równoległych rur
usytuowanych co najmniej w jednej płaszczyźnie i połą
czonych ze sobą modułowymi elementami blaszanymi
tworzącymi zwarte ścianki przednią i tylną, odpowiednio
rurowymi elementami pośrednimi, wlotu i wylotu zakoń
czonych króćcami oraz osłon.
Grzejnik odznacza się tym, że modułowe elementy bla
szane (1) o profilu zbliżonym do stylizowanych liter C lub Z, albo
kombinacji profili zbliżonych do liter Z i L, połączone są trwale
przez roztłaczanie odcinków pakietu rur (4) o niewielkiej średni
cy, na całej ich długości. Odcinki pakietu rur (4) połączone są
odpowiednio szeregowo elementami pośrednimi (6), korzystnie
w postaci kolanek o tej samej średnicy.
Sposób wytwarzania grzejnika centralnego ogrzewa
nia, polega na tym, że modułowe elementy blaszane (1), dobie
rając odpowiednio ich profile, układa się w pakiet osadzając je
wytłoczeniami (14) w otworach bazujących (15). Następnie do
otworów mocujących (2) wprowadza się odcinki pakietu rur (4).
Po ustaleniu żądanego ich położenia, ściśnięciu i zablokowaniu
przesuwu modułowych elementów blaszanych (1), rozpacza się
je jednocześnie na całej długości tłocznikami mającymi część
roboczą utworzoną z walca i stożka ściętego. Następnie za
pomocą połączeń spawanych (5) przyłącza się pozostałe ele
menty.
(7 zastrzeżeń)
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DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 309074 (22) 95 0610 6(51) G01L19/14
(75) Jagieła Krzysztof, Tarnowskie Góry, Musiał
Stanisław, Myszkowice; Parys Jerzy, Kalety
(54) Przyłącze manometryczne
(57) Przyłącze manometryczne do określania wartości ciś
nienia czynnika roboczego w komorze podtiokowej albo nadtlokowej siłownika hydraulicznego jest zakończone z jednej strony
czopem (2) z przelotowym kanałem (3) i iglicowym otwieraczem
(4) oraz przesuwnie umiejscowioną na czopie (2) nakrętką (5),
a z drugiej strony manometrem (9). Pomiędzy obydwoma koń
cami są co najmniej dwa segmenty: iglicowy (1) i kątowy (6). W
segmencie iglicowym (1) lub kątowym (6) jest umiejscowiony
dławik przepływu (8).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 303494 (22)940516 6(51) G01M 3/02
(71) Przedsiębiorstwo
Projektowo-Technologiczne Przemysłu
Taboru Kolejowego TASKOPROJEKT,
Poznań
(72) Banaszak Stefan, Łukomski Aleksander
(54) Kabina prób szczelności, zwłaszcza pojazdów
drogowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest kabina prób szczelności,
zwłaszcza pojazdów drogowych, mająca zastosowanie w ciągu
technologicznym przy produkcji pojazdów drogowych. Kabina
(1) charakteryzuje się tym, że jest konstrukcją wolnostojącą na
poziomie podłoża, w której pod kratownicową podłogą (4)
wspartą na poprzecznych belkach (5) znajduje się spoczywa
jący na podłożu otwarty od góry zbiornik ociekowy (6), przy
czym dysze natryskowe (8) oraz zbiornik ociekowy (6) są połą
czone z zewnętrznym zespołem zasilającym (10) tworząc za
mknięty obieg wody.
(6 zastrzeżeń)

A1(21) 303486 (22)94 0517 6(51) G01M15/00
(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Warszawa
(72) Szczepanik Ryszard, Witos Mirosław, Gawin
Arkadiusz, Szczepanowski Andrzej
(54) Sposób diagnostyki technicznej instalacji
paliwowej turbinowego silnika oraz układ do
diagnostyki technicznej instalacji paliwowej
turbinowego silnika
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia pro
cesu diagnostyki technicznej instalacji paliwowej turbinowego
silnika.
Sposób polega na tym, że mierzy się i uśrednia chwi
lowe prędkości obrotowe silnika oraz ich chwilowe przyrosty
w stanach ustalonym i nieustalonym. Określa odpowiadające
zmierzonym wielkościom średnie chwilowe wydatki paliwa, a
otrzymaną charakterystykę porównuje się z charakterystyką
wzorcową. Chwilowe prędkości mierzy się poprzez pomiar od
cinków czasowych wyznaczanych przez impulsy generowane w
czujniku zbliżeniowym, który umieszcza się w płaszczyźnie wi
rowania wieńca łopatkowego. Sygnał czujnika zbliżeniowego
filtruje się z określoną stałą czasową w celu wyznaczenia śred
nich wartości mierzonej prędkości obrotowej oraz średnich war
tości ich przyrostów.
Układ zawiera indukcyjny czujnik (1) zbliżeniowy oraz
włączone do niego i połączone ze sobą szeregowo wzmacniacz
(2), blok (3) formowania impulsów, filtr (4) dolnoprzepustowy,
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blok (8) sumujący, przetwornik (9) analogowo-cyfrowy oraz
mikroprocesor (10). Do wyjścia bloku (3) jest włączony przesuwnik (5) fazowy, połączony swoim wyjściem poprzez filtr (6)
dolnoprzepustowy z drugim wejściem bloku (8) sumującego.
Wyjście filtra (4) jest połączone poprzez przetwornik (7) analo
gowo-cyfrowy z mikroprocesorem (10), do którego jest włączo
ny blok (11) wprowadzania danych.

(3 zastrzeżenia)
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za zaworem (11) z manometrem (13) na wężu (8) doprowadza
jącym sprężone powietrze do przestrzeni pomiarowej (9) aerometrycznej sondy otworowej (7). Wąż (8), razem z wężem (5)
zaopatrzonym w zawór (10) i manometr (12), doprowadzającym
sprężone powietrze do kołnierzy (6) sondy, jest drugostronnie
połączony bezpośrednio ze sprężarką (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 303493 (22) 94 05 16 6(51) G01N 30/00
(71) Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków
(72) Konieczny Leszek, Lisowski Paweł,
Piekarska Barbara, Roterman-Konieczna
Irena, Rybarska-Stylińska Janina
(54) Sposób badania białek surowicy krwi oraz
urządzenie do badania białek surowicy krwi

A1(21) 303511

(22)94 0517

6(51) G01N 7/02
E21C 39/00
G01M3/26
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Biliński Alfred, Nierobisz Andrzej, Niemiec
Benedykt, Grim Arkadiusz
(54) Urządzenie do określania zasięgu strefy i
sumarycznej powierzchni spękań w
górotworze

(57) Urządzenie ma rurowy kalibrator (14) z szeregiem otwo
rów (15) o narastających średnicach, zamocowany rozłącznie

(57) Wynalazki rozwiązują problem badania białek surowicy
krwi w praktyce klinicznej.
Sposób polega na połączeniu metody chromatografii i
metody elektroforezy w jeden proces badawczy. Przeprowadza
się rozdział białek surowicy krwi techniką chromatografii i pod
łoże chromatograficzne z rozwiniętego chromatogramu lub jego
fragmentu zgarnia się w kierunku prostopadłym do kierunku
rozwoju chromatogramu, bez naruszania położenia rozdzielo
nych białek, do uformowania w próbkę zbliżoną kształtem do
pręta. Próbkę tę oddziela się od podłoża, poddając wibracji
oddziela ponownie od elementu zgarniającego i strąca na nowe
podłoże stałe, na którym przykłada się ją do podłoża elektroforetycznego. Przez kontakt przeprowadza się białka na podłoże
elektroforetyczne które poddaje się rozdziałowi elektroforetycznemu.
Urządzenie wyposażone jest w co najmniej jedną kolu
mnę (2), do której zamocowane są płytkowe, nachylone wzglę
dem siebie pod kątem 2 0 - 1 2 0 ° szczęki (24, 25), których
krawędzie dolne usytuowane są równolegle względem siebie
na jednej płaszczyźnie. Przynajmniej jedna szczęka (25) jest
ruchoma i przesuwna w kierunku prostopadłym do krawędzi.
Szczęki (24,25) sprzężone są mechanicznie z wibratorem (31).
Pod szczękami (24, 25) usytuowany jest, zamocowany
na kolumnie (2), stolik (3) z przesuwnym w poziomie blatem
górnym. Szczęki (24, 25) albo stolik (3) albo szczęki (24, 25) i
stolik (3) są przesuwne w pionie.

(11 zastrzeżeń)
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A1(21) 303531 (22) 94 05 18 6(51) G01N 30/60
(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Dzido Tadeusz, Soczewiński Edward,
Gołkiewicz Władysław, Hawrył Mirosław
(54) Komora do rozwijania chromatogramów
cienkowarstwowych
(57) Komora do rozwijania chromatogramów cienkowar
stwowych posiada dwa wgłębienia, oddzielone brzegiem
wspólnym (4), o wysokości równej wysokości brzegów obu
wgłębień i długości nieznacznie większej od szerokości wgłę
bień, z których wgłębienie (3) krótsze stanowi zbiornik eluentu,
a wgłębienie około dwukrotnie dłuższe (2), przeznaczone jest
na płytkę chromatograficzną, przy czym wgłębienie (2), ograni
czone zewnętrznymi występami prostopadłymi do brzegu (4),
na wewnętrznym obwodzie posiada występ (8), obniżony w
stosunku do występów zewnętrznych o 4 - 7 mm i podniesiony
w stosunku do dna wgłębienia (2) o 4 -10 mm. Na występie (8)
oparta jest dwuczęściowa płytka (9) szklana, zaś brzeg wgłębie
nia (2), stanowiący bok komory równoległy do brzegu wspólne
go (4), posiada otwór (17), w którym jest umieszczony przesuw
ny pręt (16). Natomiast wgłębienie krótsze (3), od strony brzegu
(4), posiada głębokość 0,2 - 0,8 mm, mierzoną na szerokość 2 5 mm Í głębokość rosnącą od wartości 0,2 -1,2, w odległości od
2 - 5 mm od brzegu (4), do wartości 2 - 3 mm, w odległości 1/4
-112 długości wgłębienia (3) mierzonej od brzegu (4), do którego
prostopadłe brzegi (10) wgłębienia (3) zaopatrzone są w wystę
py (11 ) z ukośnym ścięciem pod kątem 30 - 50° od strony brzegu
(4), na którym to brzegu oraz brzegach (10) wgłębienia krótsze
go (3) opiera się przesuwna płytka (13) szklana, przykrywająca
1/5-2/5 długości wgłębienia krótszego (3).
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(54) Sterowanie i regulowanie drzwi,
napędzanych przez elektromechaniczny
silnik
(57) Sterowanie i regulowanie drzwi, napędzanych przez
elektromechaniczny silnik, którego przebieg ruchu jest sterowa
ny przez czujnik, przy czym jednostka sterująca i regulująca
zawiera mikroprocesor, przewidziany do przeróbki sygnałów i
rozkazów, charakteryzuje się tym, że ważne dla bezpieczeństwa
informacje i dane obok przeróbki w sterowaniu mikroprocesowym (1) są doprowadzane także do dodatkowej kontroli bezpie
czeństwa (27) i przerabiane, a sygnał wyjściowy (28) kontroli
bezpieczeństwa (27) jest doprowadzany do jednostki meldują
cej błąd (47), która przez bezpośredni dostęp do silnika (33)
przeprowadza go, obok bezpośredniego sterowania przez ste
rowanie mikroprocesorem (1) do położenia zatrzymania i, że do
sterowania mikroprocesorowego jest wykorzystywana jedno
stka serwisowa.
Sterowanie i regulowanie charakteryzuje się tym, że
jednostce meldującej błąd (47) jest przyporządkowany kontrol
ny licznik zegarowy (25), wyzwalany przez sterowanie mikro
procesorowe (1).

(9 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310081
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)941102 6(51) G05B 19/042
E05F15/14
93 4340715
(32) 93 1130 (33) DE
941102 PCT/DE94/01316
95 0608 W095/15517 PCT Gazette nr 24/95
DORMA GmbH + Co.KG, Ennepetal, DE
Stark Jürgen

A1(21) 303568 (22)9405 23 6(51) G05D 3/00
(71) BMC INDUSTRIES INC., Minneapolis, US
(72) Thorns Roland H.
(54) Układ sterowania odczynnikiem
wytrawiającym
(57) Układ sterowania odczynnikiem wytrawiającym do tra
wienia otworów we wstędze metalowej, w skład którego wchodzi
kilka stanowisk (20,21, 22) wytrawiania służących do trawienia
wstęgi (9) metalowej od obu przeciwległych jej stron, przy czym
w skład każdego stanowiska (20, 21, 22) wchodzi pierwszy
zestaw mogący wykonywać ruch oscylacyjny dysz, umieszczo
ny w pierwszej komorze stanowiska wytrawiania, przy czym w
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pierwszym zestawie mogących wykonywać ruch oscylacyjny
dysz są one rozmieszczone w ustalonych odległościach od
siebie i służą do kierowania strumienia odczynnika wytrawia
jącego na pierwszą stronę wstęgi metalowej; oraz drugi zestaw
mogących wykonywać ruch oscylacyjny dysz, rozmieszczo
nych w drugiej komorze stanowiska wytrawiania, przy czym w
drugim zestawie mogących wykonywać ruch oscylacyjny dysz
są one rozmieszczone w zadanych odległościach, w zasadzie
identycznych, jak w zestawie pierwszym, przy przemieszczeniu
dysz drugiego zestawu względem pierwszego, tak że nie nastę
puje natryskiwanie na dokładnie przeciwległe obszary wstęgi
metalowej, przy czym zestawy dysz sąsiednich stanowisk wytra
wiania przemieszczone są względem siebie, a osie oscylacji
dysz odchylone o pewien kąt względem kierunku prostopadłe
go do powierzchni wstęgi metalowej, tak że natryskiwany od
czynnik wytrawiający tworzy eliptyczny wzór rozkładu na wstę
dze metalowej co poprawia równomierność rozprowadzania
odczynnika wytrawiającego na szerokości wstęgi metalowej. W
skład układu wytrawiania wchodzi układ służący do nadawania
ruchu oscylacyjnego każdej z dysz zgodnie z różnymi kształtami
przebiegu, w zależności od wyników pomiaru otworów wstęgi
(9) metalowej, w celu skompensowania zmiany warunków tra
wienia lub zmiany grubości wstęgi metalowej, bez konieczności
zmiany wielkości strumienia odczynnika wytrawiającego dopro
wadzanego z dysz na wstęgę metalową lub ciśnienia odczynni
ka w dyszach. Układ zawiera siłowniki hydrauliczne do na
dawania ruchu oscylacyjnego dyszom, zgodnie z kształtem
przebiegu różniącym się od pierwotnego, w zależności od
wyników pomiaru otworów wstęgi metalowej i umożliwiające
kompensację w układzie, w razie potrzeby, zmiany warunków
trawienia lub zmiany grubości wstęgi metalowej.

(19 zastrzeżeń)

A3(21) 303575

(22)94 05 24

Nr 24 (572) 1995
6(51) G07B1/00
G07B11AX)

(61) 303059
(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier Alicja,
Warszawa
(54) Sposób otrzymywania i kasowania biletu
parkingowego

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu otrzymywania i kasowania biletu parkingowego.
Sposób otrzymywania biletu polega na tym. że drukuje
się go na folii adhezyjnej lub na papierze, który następnie
pokrywa się folią o właściwościach adhezyjnych.
Sposób kasowania natomiast polega na tym, że bilet
umieszczony na wewnętrznej stronie szyby pojazdu poddaje się
wiązce promieni laserowych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303553

(22) 94 05 20

6(51) G08B 5/00
G07C11/00
(75) Pochopień Wojciech, Skoczów, Plinta
Henryk, Bładnice Górne
(54) System informacyjno-rezerwujący

(57) Przedmiotem wynalazku jest system informacyjno-re
zerwujący, znajdujący zastosowanie w magazynach i sklepach,
a zwłaszcza w wypożyczalniach kaset video, płyt kompakto
wych i innych.
System informacyjno-rezerwujący wyposażony jest w
komputer (1) i oprogramowanie sterujące, gdzie komputer (1)
połączony jest ze sterującym układem (2). Układ (2) ma jeden
lub kilka wykonawczych układów (3) zaopatrzonych w przełącz
niki elementów (5) sygnalizacji, korzystnie świetlnej umieszczo
nych w kasetonach (6). Komputer (1) może być połączony ze
sterującym układem (2), który ma jeden lub kilka układów wy
konawczych (3) zaopatrzonych w elementy (5) sygnalizacji,
korzystnie świetlnej, a sterujący układ (2) ma korzystnie kodującc-odbierający układ (7) połączony z jednym lub kilkoma czytnikowymi urządzeniami (8).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310176 (22) 93 11 24
6(51) G11B 5/39
(31) 93 19968
(32) 93 0218
(33) US
(86) 93 11 24 PCT/EP93/03299
(87) 94 09 01 W094/19793 PCT Gazette nr 20/94
(71) International Business Machines
Corporation, Armonk, US
(72) Dovek Moris Musa, TR; Foster John Stuart,
US; Lam Donald K.R, US; Sawatzky Erich,
US
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(54) Napęd dysku twardego ze stykowym zapisem
magnetycznym i z magnetorezystywnym
czujnikiem odczytu
(57) Napęd dysku twardego ze stykowym zapisem magne
tycznym wykorzystuje czujnik magnetorezystywny do odczytu
danych zapisanych na dysku. Napęd dysku może być typu z
łożyskiem ciekłym, z zapisem stykowym i czujnikiem MR umie
szczonym na krawędzi spływu nośnika, który przemieszcza się
na łożysku ciekłym. Parametry napędu dysku są ulepszone
przez wprowadzenie elementów minimalizujących wpływ odkry
tej modulacji linii zerowej sygnału. Zostało stwierdzone, że mo
dulacja spowodowana jest zmianami chłodzenia przez dysk,
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czułego na temperaturę czujnika MR, mającego podwyższoną
temperaturę, przy czym zmiany temperatury są bezpośrednio
zależne od zmian odległości głowica-dysk spowodowanych
zafalowaniem powierzchni dysku. Dla wyeliminowania modula
cji można wprowadzić filtr do układów przetwarzających sygnał
odczytu w napędzie dysku, czujnik MR może być tak zaproje
ktowany by pracował przy wybranych parametrach dla zmini
malizowania wpływu modulacji linii zerowej, a część nośnika
stykająca się z powierzchnią dysku może być tak dobrana, by
mieć długość mniejszą od okresu zafalowania dysku, tak że
dokładniej odwzorowuje topografię powierzchni dysku.

(16 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 308932 (22) 95 06 02 6(51) H01B 17/26
(71) ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice
(72) Wapniarski Stanisław, Czepulonis Zygmunt,
Kotwica Hubert, Poniedziałek Władysław
(54) Izolator przepustowy sworzniowy
(57) Izolator charakteryzuje się tym, że elektryczne przyłącze
(15) przewodzącego sworznia (12) umieszczone jest wewnątrz
izolacyjnego korpusu (1), a przewodzący sworzeń osadzony
jest w przelotowej przegrodzie (2), przy czym korpus (1) na
pobocznicy ma co najmniej jeden otwarty, poprzeczny izolacyj
ny wypust (5) umieszczony po zewnętrznej stronie przegrody
(2). Izolator przeznaczony jest w szczególności dla dwuczłono
wej rozdzielnicy średniego napięcia.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 308663 (22)95 0518 6(51) H01H 33/00
(31)94 9406128
(32)940519
(33) FR
(71) GECALSTHOMT&D SA, Paryż, FR
(72) Dufournet Denis
(54) Wyłącznik samoczynny z automatycznie
zmniejszonym sprężaniem
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik samoczynny za
wierający dwa styki łukowe (3A, 7A), co najmniej jeden z nich
tworzący część zespołu styku ruchomego połączonego z czło
nem manewrowym (6) i składającego się z pierwszej rury (7)
mającej na swoim końcu styk łukowy ruchomy (7A) i z drugiej
rury (8) współosiowej do pierwszej, określającej z obu stron,
ścianę pierścieniową (9), komorę rozprężną (17) i komorę sprę
żania (18) zamykaną tłokiem (11). Poza tym są przewidziane
pierwsze zespoły do sprężania gazu w komorze sprężania na
pierwszym odcinku przemieszczenia się zespołu styku rucho-

mego i drugie zespoły do rozprężania gazu w komorze spręża
nia na drugim odcinku tego przemieszczania. Pierwsze zespoły
zawierają tłok (11) stały współpracujący z pierwszą rurą (7) na
pewnej drodze x, a drugie zespoły zawierają element odprowa
dzania gazu z komory sprężania (18), działając raz na końcu
drogi x.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 303607
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(22)94 05 26

6(51) H01S 3/107
G02F1/03
(71) SOLARIS OPTICS S.A., Warszawa
(72) Wodnicki Ryszard, Anusiewicz Krzysztof,
Choromański Zdzisław, Cichy Grzegorz,
Krychniak Włodzimierz
(54) Komórka Pockelsa

(57) Komórka Pockelsa, której kryształ elektrooptyczny (1)
jest umieszczony w uchwycie (4) z tworzywa izolacyjnego, a
uchwyt (4) jest umieszczony centrycznie w obudowie zewnętrz
nej (9), przy tym kryształ (1) jest otoczony cieczą imersyjną,
charakteryzuje się zastosowaniem kontaktów indowych (6, 7)
łączących elektrody złote (2, 3) kryształu (1) z kontaktowym
trzpieniem gniazda wysokonapięciowego (11) oraz z wkrętem
(13).

(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 310086 (22) 94 01 27 6(51) H02G 11/00
F16G 13/10
(31) 93 4302757
(32) 93 02 01 (33) DE

(86) 940127 PCT/DE94/00085
(87) 940818 W094/18735 PCT Gazette nr 19/94
(71) IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE
INDUSTRIE GMBH, Kolonia, DE
(72) Blase Günter
(54) Prowadnica kablowa
(57) W prowadnicy kablowej (1) wykonanej z pojedynczych
elementów (2,3) połączonych ze sobą przegubowo i częściowo
na siebie zachodzących, w której osie przegubowe elementów
(2,3) usytuowane są poprzecznie do wzdłużnej osi prowadnicy
kablowej, a pojedyncze elementy (2,3) tak są ze sobą połączo
ne, że osie przegubowe dwóch sąsiednich elementów (2, 3)
przesunięte są względem siebie o kąt 90°, stosuje się naprzemian elementy (2, 3) o dwóch różnych kształtach podstawo
wych, z których każdy posiada pokrywę zdejmowalną i nakła
daną zatrzaskowe przy czym wszystkie pokrywy prowadnicy
kablowej (1) usytuowane są po jej jednej stronie.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 303608

(22)9405 26

6(51) H01S 3/107
G02F1/03
(71) SOLARIS OPTIC S.A., Warszawa
(72) Wodnicki Ryszard, Anusiewicz Krzysztof,
Choromański Zdzisław, Cichy Grzegorz,
Krychniak Włodzimierz
(54) Komórka Pockelsa

(57) Komórka Pockelsa, utworzona z kryształu elektrooptycznego (1) umieszczonego w uchwycie (4) z tworzywa izolacyj
nego, który to uchwyt (4) jest umieszczony centrycznie w obu
dowie zewnętrznej (8) i ustalony w jej otworze poosiowym za
pomocą dwu pierścieni uszczelniająco-centrujących (11) i na
krętek cylindrycznych (12) nakręconych na końce tej obudowy
(8), charakteryzuje się zastosowaniem kontaktów indowych (6)
łączących elektrody złote (2, 3) kryształu (1) z kontaktowym
trzpieniem gniazda wysokonapięciowego (9) oraz z wkrętem
(10), poza tym zastosowaniem miękkiego plastyku chemoutwardzalnego, umieszczonego w szczelinie, utworzonej przez po
wierzchnie wzdłużne kryształu (1) i otworu prostopadłościennego uchwytu (4), a tworzącego otoczkę (7), utrzymującą kryształ
centrycznie w tym uchwycie (4).
(12 zastrzeżeń)

A1(21) 303614 (22)94 05 25
6(51) H02J 3/00
(71) Politechnika Rzeszowska im. I.
Łukasiewicza, Rzeszów
(72) Gotfryd Marek
(54) Sposób i układ sterujący do układu
zmniejszającego zniekształcenia prądu
sieciowego pobieranego z sieci przez
urządzenia elektryczne
(57) Sposób polega na tym, że podczas chwilowych zmian
napięcia na wyjściu prostownika chwilowa częstotliwość załą-
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czania klucza jest stala i wzrasta wraz ze wzrostem rezystancji
obciążenia układu.
Układ sterujący do układu zmniejszającego zniekształ
cenia prądu sieciowego pobieranego przez urządzenia elektry
czne zawierające prostownik posiada generator taktujący (GT)
złożony z bramki iloczynu logicznego (B), której wejście połą
czone jest z wejściem taktującym modulatora szerokości impul
sów (MSI), a jej wyjście połączone jest z wejściem filtru
dolnoprzepustowego (FDP), połączonego poprzez gener
ator przestrajany napięciem (VCO) z wejściem przerzutnika
monostabilnego (PM), a jego wyjście jest połączone do wej
ścia bramki iloczynu logicznego (B) i do wejścia taktującego
modulatora szerokości impulsów (MSI).

(2 zastrzeżenia)
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poprzez pierwszy szybki łącznik jednokierunkowy (ŁS1, ŁS2,
ŁS3) włączony w kierunku przewodzenia z elementem indukcyj
nym (L1, L2, L3) oraz poprzez pierwszy element prostowniczy
(D11, D21, D31) włączony zaporowo z ujemnym zaciskiem
źródła napięcia stałego (ZNS), natomiast drugi zacisk elementu
indukcyjnego (L1, L2, L3) jest połączony z anodą drugiego
elementu prostowniczego (Dl 2, D22, D32), którego katoda jest
połączona z dodatnim zaciskiem źródła napięcia stałego (ZNS)
oraz jednym zaciskiem (A1, A2, A3) bloku przełączającego (BP1,
BP2, BP3) zaś drugie zaciski (B1, B2, B3), którego są połączone
z ujemnym zaciskiem źródła napięcia stałego (ZNS), natomiast
wyjście przemiennoprądowe (a1-b1, a2-t>2, a3-b3) bloku prze
łączającego (BP1, BP2, BP3) jest połączone z elementem poje
mnościowym (C1, C2, C3), stanowiącym wyjście zasilające od
biornik (O).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 303437

6(51) H03J 9/00
H04B 1/18
(71) Włodarczyk Andrzej, Toruń; Pućko Andrzej,
Toruń
(72) Włodarczyk Andrzej, Zajączkowski Wojciech
(54) Układ sterowania dodatkowymi modułami w
urządzeniach zdalnie sterowanych, a
szczególnie w odbiornikach OTVC

A1(21) 303522 (22) 94 05 19 6(51) H02M 7/515
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Niedziałkowski Andrzej, Koczara
Włodzimierz, Grzesiak Lech
(54) Falownik napięcia
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie falownika napięcia
o zmniejszonych drganiach elektrycznych.
Istota wynalazku polega na tym, że w każdej n-tej fazie
zacisk dodatni źródła napięcia stałego (ZNS) jest połączony

(22)94 0513

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sterowanie modułów insta
lowanych dodatkowo w urządzeniach elektronicznych, a szcze
gólnie w odbiornikach OTVC, z wykorzystaniem istniejącego
łącza zdalnego sterowania.
Rozwiązaniem jest takie sterowanie dodatkowym mo
dułem, aby nie retransmitować przez dodatkowy moduł informa
cji z odbiornika zdalnego sterowania, dzięki czemu niezależnie
od stanu w jakim znajduje się urządzenie (odbiornik OTVC)
można sterować modułem dodatkowym, który może ale nie
musi posiadać własnego źródła zasilania. Układ charakteryzuje
się tym, że wejście (WE1) klucza elektronicznego wstawionego
szeregowo między odbiornik zdalnego sterowania (OZS) a od
biornik kodu (OK) i wejście (WE2) modułu dodatkowego są
podłączone równolegle, zaś napięcia sterujące (Ub) kluczem
elektronicznym (KE) podane na wejście (WES) jest jednocześ
nie napięciem blokującym wejście (WEK) odbiornika kodu (OK).
(1 zastrzeżenie)
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Sposób i układ ma zastosowanie w urządzeniach billingowych rejestrujących i rozliczających połączenia telefoniczne.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310162
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)9412 08

6(51) H04L12/28
H04B 1/20
93 9325300
(32) 93 12 10 (33) GB
941208 PCT/IB94/00402
95 06 22 WO95/17056 PCT Gazette nr 26/95
D2B SYSTEMS COMPANY LIMITED,
Redhill, GB
Hoekstra Jelle
Lokalny system łączności i stanowisko do
wykorzystania w takim systemie

(57) Lokalny system łączności zawiera pewną liczbę stano
wisk połączonych wzajemnie w celu przekazywania komunika
tów za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów danych.
Jedno ze stanowisk zawiera urządzenie wyświetlające, mające
możliwość wyświetlania komunikatów wysyłanych przez inne
stanowiska, na jednym lub więcej zespołach pól.
Każdy komunikat do wyświetlania ma zadany czas aktu
alności wyświetlania, który określony jest przez wartość trybu
ustawioną przez podurządzenie generujące lub ogólnie przypi
sany przez urządzenie wyświetlające.
Urządzenie wyświetlające określa, czy dostępna jest
dostateczna liczba pól do wyświetlenia odebranego komunika
tu i zarządza odmierzaniem czasu, z następnym usunięciem z
wyświetlacza komunikatu po upłynięciu jego czasu aktualności
wyświetlania, niezależnie od stanowiska generującego.
(8 zastrzeżeń)

A1(21) 309070 (22)95 06 09 6(51) H04M 1/66
(71) Instytut Łączności, Warszawa
(72) Godlewski Paweł, Kobus Ryszard, Kokosza
Witold, Olechowski Krzysztof, Niechoda
Kazimierz
(54) Sposób i układ do odbioru dekadowych
sygnałów wybierczych przez urządzenie
rejestrujące
(57) Sposób przeznaczony jest do odbioru dekadowych
sygnałów wybierczych, zwłaszcza w elektromechanicznych
centralach biegowych.
Układ dołączony jest pomiędzy szukaczem liniowym
(SL) I stopniem grupowym (WG) centrali, przy czym w linię
rozmowną pierwszą (a+) włączony jest szeregowo czujnik prą
dowy pierwszy (To1) o dużej czułości, połączony z wejściem
drugim (We2) układu sterowania (US), a w linię rozmowną
drugą (b-) włączony jest szeregowo czujnik prądowy drugi
(To2) o małej czułości, połączony z wejściem trzecim (We3)
układu sterowania (US).

A1(21) 303544 (22)94 0519 6(51) H04M 11/08
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe
Urządzeń Teletechnicznych TELBUD
Spółka z o.o., Poznań
(72) Sawiński Włodzimierz, Sobański Andrzej,
Konieczyński Zbisław
(54) Sposób emisji informacji, zwłaszcza reklam,
w czasie zestawiania połączenia
telefonicznego pomiędzy dwoma abonentami
(57) Emisja informacji przechowywanych we włączonym w
węzeł komutacyjny (WK) procesorowym kolektorze (PKI) polega
na jego uaktywnieniu w odpowiednim momencie, tj. tuż po
wybraniu dowolnego numeru abonenta (An) przez jednego z
abonentów (Ai). Informacje te, zwłaszcza informacje reklamo
we, przekazywane cyklicznie prawie przez cały czas trwania fazy
wywoławczej, emituje się w kolejnych przerwach, poczynając od
drugiej, pomiędzy sygnałami zwrotnymi wywołania akustyczne
go, przy czym czas trwania jednego cyklu emisyjnego wynosi
około czterech sekund, natomiast czas przerwy pomiędzy po
szczególnymi cyklami emisyjnymi wynosi około jednej sekundy.
Emisja informacji, przeznaczona dla abonenta (Ai) inicjującego
połączenie telefoniczne, ustaje w momencie podniesienia mi
krotelefonu przez wywoływanego abonenta (An). Wynalazek
umożliwia w pełni ekonomiczne wykorzystanie czasu łączenio
wego.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 308615
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(22) 95 05 16

6(51) H04N 1/14
H03M7/30
(31)94 245113
(32)94 05 17
(33) US
(71) Thomson Consumer Electronics, Inc.,
Indianapolis, US
(72) Lankford Douglas Edward
(54) Urządzenie blokujące dla odbiornika
sygnałów akustycznych i wizyjnych
poddanych kompresji

(57) Urządzenie zawiera detektor (200, 202, 206) do dostar
czania poddanego kompresji sygnału akustycznego/ wizyjne
go, dekompresor akustyczny (212) czuły na poddany kompresji
sygnał akustyczny/wizyjny dla dostarczania poddanego de
kompresji sygnału akustycznego, dekompresor wizyjny (214)
czuły na poddany kompresji sygnał akustyczny/wizyjny dla
dostarczania poddanego dekompresji sygnału wizyjnego, ele
menty detekcyjne (217 - 219) do wytwarzania sygnału błędu,
który jest miarą braku synchronizacji związanych ze sobą, pod
danych dekompresji sygnałów akustycznych i poddanych de
kompresji sygnałów wizyjnych oraz elementy blokujące (229) do
blokowania poddanego dekompresji sygnału akustycznego,
gdy sygnał błędu przekracza zadaną wartość progową (225).

(10 zastrzeżeń)
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każdemu uprawnionemu abonentowi lub grupie abonentów
przykładowo na podstawie wniesionych opłat
W tym celu, do stacji czołowej (3) kablowej sieci (2)
przyłączony jest modulator • pilot (1) współpracujący z kompu
terem (7). W kablową sieć (2) abonent (8) włączony jest poprzez
zdalnie sterowany wyłącznik (4) programów.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 303583 (22)94 05 23
6(51) H04R 1/02
(75) Figura Robert, Legnica
(54) Obudowa zestawu głośników
(57) Obudowa zestawu głośników stanowi układ dwóch pro
stolinijnych rur (1, 2), których wnętrza, połączone ze sobą,
tworzą akustyczny tunel (4), wypełniony tłumiącym materiałem
(5). Obudowa wyposażona jest w umieszczony poziomo, niskośredniotonowy głośnik (6) i wysokotonowy głośnik (8) i osadzo
na na podstawie (3).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 303617

A1 (21) 305886 (22) 94 11 16 6(51) H04N 7/16
(23) MTP INFOSYSTEM 94 17 05 94
(75) Łapiński Krzysztof, Łapy
(54) Układ taryfikatora telewizyjnych sieci
kablowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznego
włączania i wyłączania pakietów programów telewizyjnych lub
pojedynczych programów telewizji kablowej indywidualnie

(22)94 05 25

6(51) H04R 1/32
H04R9/04

(71) AMAG Sp. z o.o., Kraków
(72) Turek Krzysztof, Kotnowski Jacek, Kułak
Andrzej, Chmist Janusz
(54) Układ kształtujący charakterystyki robocze
eleketromagnetycznego przetwornika
akustycznego i elektromagnetyczny
przetwornik akustyczny
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy tłumienia
magnetycznego w akustycznym przetworniku elektromagne
tycznym przy dużych wychyleniach cewki a w efekcie redukcji
zniekształceń w zakresie niskich częstotliwości i efektywnego
tłumienia rezonansów własnych.
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Układ kształtujący charakterystyki robocze przetworni
ka ma strukturę definiującą impedancję sprzęgającą wzrastają
cą w funkcji wielkości przemieszczenia cewki z jej położenia
spoczynkowego. Zmiany stosunku zmiennej podatności mem
brany (1io) do zmiennej impedancji sprzęgającej są zminima
lizowane w zakresie roboczym wychyleń membrany (110) lub
też stsunek ten roinie z wychyleniem.
W elektromagnetycznym przetworniku akustycznym
przynajmniej jedna z przeciwległych powierzchni definiują
cych szczelinę roboczą (120) jest ogólnie wklęsła.

(22 zastrzeżenia)
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wszystkim) postępujący (tj. ciągły) strumień energii akustycznej
działający jedynie w dwu kierunkach (powierzchniowo 2-D),
zwłaszcza w dwu systemach akustycznych lub w pojedynczym
monolitycznym systemie o stereofonicznym działaniu.
W sposobie wykorzystuje się naturalne, określone spe
cyfiką systemu lub sztuczne czasy propagacji między przetwor
nikami, w celu nałożenia membran obcych, z przesuniętym
czasem propagacji, na strumień energii akustycznej lub części
tego stronienia.

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 303516 (22)940517
6(51) H05C1/04
(71) Jońska Maria, Siedlce; Joński Jan, Siedlce
(72) Stec Robert
(54) Impulsator elektroniczny, zwłaszcza
ogrodzeń elektrycznych

A1 (21) 310082

(22) 93 12 29

(31)92 4244397
93 4323537

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

6(51) H04R 5/02

(32)9212 29
14 07 93

(33) DE
DE

931229 PCT/EP93/03716
9407 07 W094/15439 PCT Gazette nr 15/94
Kehler Waldemar, Wurmlingen, DE
Sposób polaryzacji pól akustycznych,
zwłaszcza w celu uzyskania ekstremalnie
szerokiego, niezależnego od usytuowania i
przestrzennego efektu stereofonicznego, w
małej przestrzeni

( 5 7 ) Sposób odtwarzania akustycznego polega na tym, że
energia fali akustycznej (fali dźwiękowej) o fizycznie podstawo
wej kulistej, trójwymiarowej (3-D) tendencji propagacji fali
elementarnej jest w trakcie propagacji selektywnie zasilana
(t.j. wzmacniana) i odtwarzana przy wykorzystaniu sele
ktywnie ukierunkowanych własności (struktury, a w szcze
gólności także struktury wiązkowej) ciała w co najmniej jednym
wymiarze przestrzeni przystosowanej słuchowo (1-D, linia dzia
łania) w relacji do innych pozostałych wymiarów, lub jest
tłumiona (kasowana) w co najmniej jednym i co najwyżej dwu
kierunkach przestrzeni, tak więc przemieszcza się wzdłuż za
sadniczej (tj. najważniejszej) linii działania (tj. skoordynowanej)
utworzonej przez to w sposób kierunkowy, a więc odpowiada
jący ekwiwalentnej wiązce quasi-równoległych linii działania.
Generację energii fali akustycznej uzyskuje się z prze
tworników dźwięku (głośników).
W sposobie wykorzystuje się, zwłaszcza struktury ruro
we (propagacja 1-D) dla wytworzenia w ten sposób strumienia
energii akustycznej przemieszczającego się w jednym kierunku
(linii działania 1-D), wygenerowanego ze znikomymi odbiciami.
W sposobie korzystnie, wykorzystuje się układy powie
rzchni wiązkowych (propagacja 2-D), zwłaszcza z szeregu bli
skich sobie płaszczyzn równoległych, aby w ten sposób uzyskać
strumień, o znikomych odbiciach a zatem zasadniczo (tj. przede

(57) Impulsator składa się z przełącznika elektronicznego
(1), zasilanego ze źródła prądu stałego, połączonego ze stabili
zatorem napięcia (2) i przetwornicą napięcia (5), podającą na
pięcie do transformatora wysokiego napięcia (4) poprzez pro
stownik (6). Stabilizator napięcia (2) połączony jest również z
przerzutnikiem Schmitta (3) i generatorem wyzwalania tyrystora
(8), połączonego z układem klucza tyrystorowego (9), wyzwa
lającego impulsy w transformatorze wysokiego napięcia (4).
Przerzutnik Schmitta (3) jest połączony z prostownikiem (6),
przetwornicą (5) oraz generatorem wyzwalania tyrystora (8). Do
układu transformatora wysokiego napięcia (4), dołączony jest
układ sygnalizacji (7). Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwię
kszenia efektywności wykorzystania źródła prądu oraz poprawę
stabilności parametrów wyjściowych, przy stosunkowo niskich
kosztach wytwarzania.

(2 zastrzeżenia)

IL WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 100448 (22) 94 05 14
6(51) A01G 3/08
(75) Wołkowycki Witalis, Hajnówka; Klimiec
Jerzy, Hajnówka
(54) Wycinarka
(57) Wycinarka służy do wykonywania sęczków (zaprawek)
z gałęzi drzew iglastych i liściastych.
Wycinarka zaopatrzona jest w kieł (10) osadzony we
wrzecionie (6), a narzędzie tnące (13) osadzone suwliwie natulei
pokrywy (12). Natomiast dociskacz (15) jest zaopatrzony w
walec (18) z łożyskiem (17).

(4 zastrzeżenia)

(54) Cylindryczny zbiornik o osi poziomej do
mechaniczno-termicznej obróbki białek
mleka
(57) Cylindryczny zbiornik o osi poziomej do mechanicznotermicznej obróbki białek mleka, zamknięty dennicami stożko
wymi, posadowiony na nogach, wyposażony w płaszcz grzejny
szczelinowy, mieszadło z napędem, charakteryzuje się tym, że
w szczelinowym płaszczu grzejnym (5) są wykonane na całej
długości zbiornika trzy kieszenie (6,7,11), z których dwie (6 i 7)
górne są umieszczone symetrycznie po obu stronach zbiornika,
w płaszczyźnie jego osi poziomej, w nich umieszczone są rury
(8) z otworami, trzecia kieszeń (11), dolna umieszczona jest w
najniższej części szczelinowego płaszcza grzejnego (5), górne
kieszenie (6 i 7) są zaopatrzone w króćce przelewowo-odprowadzające (9,10),a kieszeń dolna (11) wkróciec zasilająco-odprowadzający (12).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100420 (22)94 05 13 6(51) A01K 97/06
(75) Wójcik Marek, Warszawa
(54) Zwijadełko wędkarskie na przypony
U1(21) 100539 (22) 94 05 26 6(51) A01J 25/00
(71) Instytut Mleczarstwa, Warszawa
(72) Dajnowiec Zbigniew, Markiewicz Jerzy,
Kadaj Leszek, Oberbek Marek, Hołdyński
Michał

(57) Zwijadełko wędkarskie na przypony wędkarskie, zwła
szcza do ich przechowywania i transportu ma kształt prostopadłościennej płytki ograniczonej listwami bocznymi (1)
i poprzeczkami zawierającymi zaczepy o kształcie słupków
(3). Powierzchnie, do których przylegają żyłki zamocowa
nych przy po nów wędkarskich z haczykami wykonane są z
tworzywa elastycznego.

(1zastrzeżenie)
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U1(21) 100463 (22) 94 05 17 6(51) A01K 97/12
(75) Maj Alfons, Zabrze
(54) Wieloczynnościowy sygnalizator wędkarski
(57) Wieloczynnościowy sygnalizator wędkarski posiadają
cy pojemnik na źródło prądu stałego, źródło éwiatia z osłoną i
na buczek, według wzoru użytkowego, charakteryzuje się tym,
że na pojemniku (4) posiada umocowaną obrotowo dźwignię
(1) o regulowanej długości z zaczepami elastycznymi (2) oraz
nastawialny element stykowy (3), przy czým zarówno dźwignią
(1) jak i element stykowy (3) stanowią części obwodu elektrycz
nego.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100459 (22)94 0516 6(51) A22C13/00
(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka
(54) Urządzenie do pokrywania masy mięsnej
folią kolagenową i siatką
(57) Urządzenie do pokrywania masy mięsnej folią kolage
nową i siatką ma wewnętrzny cylinder (2) otoczony w części
przedniej drugim cylindrem (9), z którym jest związane podające
folię kolagenową urządzenie z uchwytem (11) i rolką prowadzą
cą (12), a na początku wewnętrznego cylindra (2), u góry jest
prowadnik (10), natomiast pokrywa (4) współpracująca z trójdrożnym zaworem (5) ma blokujący rygiel (6) uruchamiany
wypychaczem (7) siłownika pneumatycznego (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100458 (22)94 05 16
6(51) A22C 5/00
(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka
(54) Masownica próżniowa
(57) Masownica do mięsa ma bęben (1 ) o kształcie poziome
go cylindra zakończonego symetrycznie dennicami w kształcie
czaszy z centralnie usytuowanymi otworami z pokrywą z jednej
strony i napędowym wałem (3) z drugiej strony, przy czym
napędowy wał (3) bębna (1) jest wydrążony, a wewnątrz prze
biega stała rura zasysająca (9) zakończona kołpakiem, a ponad
to na skośnym wsporniku jest cyklon (11) połączony z jednej
strony z pompą próżniową (13), a z drugiej strony z wejściem
rury zasysającej (9).

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 100460 (22)94 0516
6(51) A23B 4/26
(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka
(54) Nastrzykiwarka do mięs
(57) Nastrzykiwarka do mięsa ma w korpusie (1) osadzone
przesuwnie rurowe prowadnice (2) prowadzone w tulejach (3)
oraz w zespołach rolek (4), przy czym są one w części dolnej z
napędem połączone jarzmem (5), a w górnej dwoma płytkami
prowadzącymi (6) wraz z osadzonymi na nich zespołami i ele
mentami, a ponadto na prowadnicach (2) osadzony jest prze
suwnie zespół dociskany (27) ze sprężynami (28), o które opie
rają się płyty prowadzące (6), w których osadzone są przesuwnie©
igieł (29), a między płytami prowadzącymi (6) jest kolektor (32)
połączony z górną częścią rurowych prowadnic (2) poprzez zawo
ry odcinające (34) współdziałające z popychaczem (35) związa
nym na stałe z dociskaczem.

U1(21) 100549 (22)9405 26
(71) POLTING S.A., Gliwice
(72) Wróblewski Mirosław
(54) Nakrycie głowy
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6(51) A42B 1/20

(57) Nakrycie głowy stanowi jednoczęściowy piat czaszy w
kształcie symetrycznej figury płaskiej, złożonej z części zasad
niczej (1), korzystnie przechodzącej w część przednią (2), zwła
szcza w kształcie prostokąta z zaobłonymi narożami. Powierzch
nia (1), korzystnie kołowa, jest porozcinana odcinkami krzywych (3),
korzystnie spiralnych, występujących w sposób powtarzalny. Po
wstałe w wyniku nacinania paski (4) materiału łączą nieporozcinaną
część centralną (5), korzystnie kołową, z brzegiem piata (6).

(3 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 100449 (22) 94 05 16 6(51) A41D 13/04
(71) Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych
i Wdrożeń, Łódź
(72) Traczykowska Teresa, Kowalczyk Hieronim,
Roguś Stanisław
(54) Fartuch ochronny trudnopalny
(57) Fartuch ochronny, trudnopalny jest wykonany z jedne
go elementu (1), składającego się z czterech warstw, które
połączone są dwoma pikowaniami (6) usytuowanymi z boków,
a cały element (1) ma zaokrąglone wszystkie naroża (9) i lamo
wanie trudnopalną taśmą (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100476

(22)94 05 18

6(51) A43B 7/14
A43B17/00

(75) Góral Janusz, Zgierz
(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materia
łu, przeznaczona jest do wywoływania strefowych bodźców na
powierzchni stopy ludzkiej.
Wkładka charakteryzuje się tym, że ma występ (2) osa
dzony nierozłącznie we wkładce (1) na głębokości mniejszej od
jej grubości, przy czym występ (2) ma kształt walca, którego
górna podstawa jest kulisto-wypukła i wystaje ponad górną
powierzchnię (4) wkładki (1).
Wskazanym jest, aby występ (2) był magnesem trwałym
oraz żeby był osadzony w miejscu określonym punktem leżą
cym na linii o długości L, łączącej środek krawędzi pięty z
punktem odpowiadającym nasadzie drugiego palca, w odległo
ści około 1/3 L od tego punktu.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 100477

(22)94 05 18

6(51) A43B 7/14
A43B 17/00

(75) Góral Janusz, Zgierz
(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materiału,
przeznaczona jest zwłaszcza do wywoływania strefowych bodźców
akupresurowych na powierzchni stopy ludzkiej. Wkładka charakte
ryzuje się tym, że ma występ (2) osadzony nierozłącznie we
wkładce (1) na głębokości równej jej grubości, przy czym występ
(2) ma kształt walca, którego górna podstawa (3) jest kulisto-wypukła i wystaje ponad górną powierzchnię wkładki (1).
Wskazanym jest, aby występ (2) był magnesem trwałym
oraz żeby był osadzony w miejscu określonym punktem leżą
cym na linii o długości L, łączącej środek krawędzi pięty z
punktem odpowiadającym nasadzie drugiego palca, w odległo
ści około 1/3 L od tego punktu.
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(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materia
łu, przeznaczona jest do wywoływania strefowych bodźców na
powierzchni stopy ludzkiej. Wkładka charakteryzuje się tym, że
ma występ (2) wtopiony we wnętrze wkładki (1). Występ (2) ma
kształt walca, którego górna podstawa (3) jest kulisto - wypukła,
a dolna podstawa (4) jest płaska usytuowana równolegle do
zewnętrznych płaszczyzn wkładki (1), natomiast jego wysokość
jest minimalnie mniejsza od grubości wkładki (1). Wskazanym
jest, aby występ (2) był magnesem trwałym oraz żeby był osa
dzony w miejscu określonym punktem leżącym na linii o długo
ści L, łączącej środek krawędzi pięty z punktem odpowiadają
cym nasadzie drugiego palca, w odległości około 1/3 L od tego
punktu.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100480
U1(21) 100478

(22)940518

6(51) A43B 7/14
A43B 17/00

(75) Góral Janusz, Zgierz
(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materia
łu, przeznaczona jest do wywoływania strefowych bodźców na
powierzchni stopy ludzkiej. Wkładka charakteryzuje się tym, że
występ (4) ma kształt walca, którego górna podstawa (6) jest
kulisto-wypukła i wystaje ponad górną powierzchnię górnej
warstwy (3) wkładki (1), natomiast dolna podstawa (5) połączo
na jest z górną powierzchnią dolnej warstwy (2) wkładki (1 ), przy
czym obydwie warstwy (2, 3) wkładki (1) są z sobą połączone
na stałe.
Wskazanym jest, aby występ (4) był magnesem trwałym
oraz żeby był osadzony w miejscu określonym punktem leżą
cym na linii o długości L, łączącej środek krawędzi pięty z
punktem odpowiadającym nasadzie drugiego palca, w odległo
ści około 1/3 L od tego punktu.

(22)940518

6(51) A43B 7/14
A43B 17/00

(75) Góral Janusz, Zgierz
(54) Wkładka do obuwia
(57) Wkładka do obuwia, wykonana z elastycznego materiału,
przeznaczona jest zwłaszcza do wywoływania strefowych bodźców
akupresurowych na powierzchni stopy ludzkiej. Wkładka charakte
ryzuje się tym, że ma wkład (2) zamocowany w czaszy (5) ukształ
towanej z górnej części (1a) wkładki (1), połączonej z jej dolną
częścią (1b). Wskazanym jest aby wkład (2) był magnesem
trwałym, miał kształt walca o kulisto-wypukłej górnej powierzch
ni (4) podstawy. Jednocześnie zaleca się, aby czasza (5) była
ukształtowana w punkcie leżącym na linii o długości L, łączącej
środek krawędzi pięty z punktem odpowiadającym nasadzie
drugiego palca, w odległości około 1/3 L od tego punktu.

(4 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100545 (22)94 0525 6(51) A43B 17/00
(75) Dubin Rudolf, Wroclaw; Gołembiewska
Zdzisława, Wrocław
(54) Profilowana wkładka do obuwia
U1(21) 100479

(22) 94 05 18

(75) Góral Janusz, Zgierz

6(51) A43B 7/14
A43B 17/00

(57) Wkładka składa się ze spodniej warstwy i wierzchniej
warstwy (2), wykonanych z porowatej, naturalnej lub sztucznej
skóry licowej, złączonych ze sobą powierzchniowo. W miejscu
pod naturalnym sklepieniem stopy, między wiotkimi warstwami
spodnią i wierzchnią umieszczony jest sztywny korkowy klin (3)

Nr 24 (572) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

o kołowym obrysie (4), którego średnica (D) wynosi 0,3-0,4
długości (L) wkładki, a wysokość 0,10-0,12 średnicy (D).

(2 zastrzeżenia)
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rogach dolnej strony blatu ma rozmieszczone gniazda osadcze
(5) o poprzecznym kształcie litery d, których wewnętrzne ścianki
nachylone są w podstawie do wewnątrz pod kątem wynoszącym
co najmniej 3°. Gniazda (5) umieszczone są na płytkach usztyw
niających (6), natomiast nogi mają w przekroju kształt litery c.
Górne końcówki nóg osadzane na wcisk w gniazdach (5) mają
zewnętrzne ścianki zbieżne, dostosowane kształtem do wewnę
trznej ścianki gniazd (5). Ponadto wewnętrzne ścianki gniazda
(5) mają wykonane symetrycznie rozstawione wypusty, popra
wiające mocowanie nogi w gniazdach (5).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100473 (22) 94 05 16
6(51) A43D 3/14
(75) Kuckowski Jan Adam, Warszawa; Danielak
Tomasz, Katowice
(54) Element łączący i rozporowy prawideł,
zwłaszcza do butów
(57) Przedmiot wzoru użytkowego rozwiązuje zagadnienie
prostego montażu elementów prawidła do butów, zwłaszcza
przedniej jego wkładki bez względu na jej rozmiar.
Prawidło do butów posiada wkładkę przednią (1) i tylną
(3) oraz łączący je rozporowy element sprężysty (2). Na wewnę
trznej stronie przedniej wkładki (1) wyprofilowany jest w kształ
cie prostopadłościanu element łączący tę wkładkę ze sprężyną
rozporową (2). Wewnątrz elementu łączącego znajdują się pod
łużne prowadnice, przy czym jedno jest umieszczone u góry
centralnie, a dwa u dołu po bokach. W zewnętrznej szerszej
płaszczyźnie prostopadłościennego łącznika wykonane są dwa
prostokątne otwory. Trzpień łącznika jest jednym końcem umie
szczony wewnątrz elementu sprężystego (2) i posiada kształt
prostokąta a na drugim końcu ma zaokrąglone wierzchołki, przy
których na brzegach są wykonane dwa ukośne występy wzno
szące się ku krawędziom w ich środkowej części.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100472 (22) 94 05 16 6(51) A47B 96/00
(75) Cichy Jerzy, Sieradz
(54) Uchwyt do mocowania i podtrzymywania
półek
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do moco
wania i podtrzymywania półek w regałach. Uchwyt zbudowany
jest z płytki metalowej (1) o kształcie prostokąta, w której osa
dzone są przyssawki. Płytka (1) zagięta jest w dwóch miejscach
na całej swej długości w ten sposób, iż tworzy literę U. Jedno
cześnie w bocznych ścianach (2i i 2s) płytki (1) znajdują się
przecięcia (3) o szerokości umożliwiającej osadzenie uchwytu
rra ramieniu regału. Przyssawki osadzone są w dwóch otworach
(5 i 6), rozmieszczonych symetrycznie w górnej poziomej ścia
nie płytki (1). Uchwyt nakłada się w dowolnym miejscu na
ramieniu regału. Na zamontowany uchwyt nakłada się półkę
przymocowując ją przyssawkami.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100482 (22)94 0517
6(51) A47B 3/06
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych SA
KRYWAŁD-ERG, Knurów
(72) Brzezinka Adam
(54) Składany stolik dziecięcy
(57) Składany stolik dziecięcy, wykonany z tworzywa sztucz
nego jest odporny na warunki atmosferyczne. Służy do spoży
wania posiłków, do zabaw lub jako stolik ogrodowy. Nadto stolik
o blacie z wykonaną fakturą naprzemiennie polerowanych i
matowych kwadratów, wyznaczających szachownicę może rów
nież służyć dodatkowo jako plansza do gry. Jest rozbieralny z
nogami montowanymi na wcisk w gniazdach narożnych. Skła
dany stolik, którego górna powierzchnia blatu ma fakturę ozdob
ną i kształt prostokątny lub kwadratowy ma dolną stronę blatu
usztywnioną żebrami (2), rozstawionymi symetrycznie. Nadto w

U3(21) 100450

(22) 94 05 16

6(51) A47C17/13

(61) 97498
(71) Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, Gdynia
(72) Cwaliński Bogdan, Kusch Zygmunt,
Sobczyński Waldemar, Dembiński Jerzy,
Dunst Władysław
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(54) Mechanizm składania mebla tapicerowanego
do leżenia, zwłaszcza sofy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon
strukcji mechanizmu skradania mebla tapicerowanego do leże
nia, zwłaszcza sofy, pozwalającego na kontrolowane rozłącze
nie części ruchomej siedziska od pozostałej części mebla.
Mechanizm składania mebla tapicerowanego do leżenia, zwła
szcza sofy, składający zię z ruchomego chowanego zagłówka,
zaopatrzonego w rolki toczne wprowadzone w wąski płytki
rowek prowadzący o zarysie łukowym, wykonany na niewidocz
nej powierzchni płyty bocznej mebla i mający przednią dolną
część usytuowaną w osi poziomej lub w osi bliskiej poziomowi
charakteryzuje się tym, że dolna przednia część rowka prowa
dzącego (1) płyty bocznej (2) mebla jest ukształtowana w postać
wyodrębnionej wkładki sztywnej (3), umocowanej elementami
złącznymi (4) do wewnętrznej powierzchni płyty bocznej (2) i
zaopatrzonej w prowadnik listwowy wylotowy o kształcie hako
wym, skierowany wylotem ku górze, którego przednia pazurowa
część jest wygięta na zewnątrz, przy czym szerokość (a) części
wlotowej prowadnika listwowego jest nieznacznie większa od
średnicy (d) rolki prowadzącej ruchomego zagłówka.
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U1(21) 100537 (22)9405 24 6(51) A47J 43/28
(75) Zych Stanisław, Wrocław; Zych Dariusz,
Wrocław
(54) Ociekacz do talerzy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ociekacz do tale
rzy, konstrukcji metalowej o specjalnych kształtach łukowych.
Ociekacz składa się z dwóch ramek (1) i stelażu (2) o
wygięciach zaokrąglonych (3).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100462 (22)940516 6(51) A47J 27/20
(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka
(54) Kocioł
(57) Kocioł ma połączenia prostopadłych ścian i dna o kształ
cie łuków, a naroża mają kształt 1/8 kuli oraz krawędź pokrywy
(6) zawiniętej prostopadle ku dołowi, wyposażonej w dwa ze
społy odciążające (7), znajdujące się w prostokątnym uskoku
utworzonym z górnego zamknięcia płaszcza wewnętrznego (1)
z płaszczem zewnętrznym (2) i z wystającej do góry obudowy
izolacji, natomiast dolna część płaszcza zewnętrznego (1) i
izolacja tworzą studzienkę (4), w której znajdują się poziomo
ułożone grzałki elektryczne (5), a z iewej strony kotła znajduje
się układ sterowania (16), z prawej strony na zewnątrz izolacji
znajduje się zawór napełniający (9), wy lewka (10), rura dopro
wadzająca (11), rurka odpowietrzająca (13) i króciec przelewo
wy (14), a od tyłu zawór opróżniający i czujnik temperatury (15).
(2 zastrzeżenia)

U1(21) 102648 (22)95 0518 6(51) A47L13/46
(31)94 9408299
(32)94 05 20
(33) DE
(75) Kohlruss Gregor, Borken, DE; Wiesner
Hubert, Suedlohn, DE; Lersch Ulrich,
Pulheim, DE
(54) Wymienna nakładka ramy napinającej
urządzenia czyszczącego
(57) Wymienna nakładka (1) ramy napinającej (2) urządze
nia czyszczącego, ma postać pasa tkaniny (3) zawierającego
runo (6) na dolnej roboczej powierzchni (5).
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Na górnej powierzchni (4) pasa tkaniny (3) znajdują się
kieszenie mocujące (7, 7'), współpracujące ze skrzydłami ramy
napinającej (2). Krawędzie cięcia pasa tkaniny (3) oblamowane
są taśmą ochronną (8) lub są obrębione, przy czym taśma
ochronna (8) lub obrębienie (9) ma barwę kontrastującą z barwą
pasa tkaniny (3).
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szklany (1), w części zbliżonej do zwężonego króćca (3), posia
da wyobienie (5) na pokarm.

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 100520 (22) 94 05 24
6(51) A61B 5/00
(71) INCO-VERITAS Sp. z o.o. Zaklad
Mechaniki Precyzyjnej, Konstancin-Jeziorna
(72) Sztetefeld Andrzej, Opara Leszek
(54) Ciśnieniomierz lekarski
(57) Ciśnieniomierz lekarski charakteryzuje się tym, że wy
posażony jest w korpus (1 ) z kanałem przelotowym. Dolna część
korpusu (1) posiada wybrania i wypusty odpowiadające zaryso
wi wewnętrznego otworu wylotowego w elastycznej pompce (2).
W górnej części korpusu (1 ) uformowane jest gwintowa
ne gniazdo, w które wkręcony jest trzpień (4) przechodzący
przez podstawę (9) manometru (8).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100485 (22)94 05 19 6(51) A62C 35/04
(75) Wojtkowiak Krzysztof Maria, Solec Kujawski
(54) Klapa pożarowa
(57) Klapa pożarowa wyposażona jest w przegrodę (22), do
której przymocowany jest układ dźwigniowy składający się z
suportu połączonego przegubowo z czopem, śrubą dwustronną
i nakrętką oraz w mechanizm napędowy sprężynowy składający
się ze sprężyny (14), zderzaka (13) i dźwigni klapy (10).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100484 (22) 94 05 17
(75) Pabisek Alina, Kraków
(54) Odciągacz pokarmu

6(51) A61M1/06

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest odciągacz pokar
mu, w kształcie walca szklanego (1), zakończonego z jednej
strony otworem w kształcie lejka (2) wyprofilowanego odpowie
dnio do powierzchni kobiecego sutka, a z drugiej strony zakoń
czonego otworem w postaci zwężonego króćca (3), na którym
osadzona jest elastyczna gruszka gumowa (4), przy czym walec
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U1(21) 101612
(23)
(71)
(72)
(54)
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(22)941126

6(51) A63B 23/02
A61H 1/02
94 05 26 MTB TARGBUD
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
ACTIVA Sp. z o-o., Tarnowskie Góry
Janota Jan, Wolnik Jan
Wspornik sufitowy nadłóżkowy

(57) Wspornik sufitowy nadłóżkowy charakteryzuje się tym,
że stanowi ramę (1) o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi
narożami w ykonaną z rury stalowej, wewnątrz której rozmiesz
czone są co najmniej dwa poprzeczne drążki (2), do których na
całej długości zamocowa ne są punktowo zaczepy (3), tak
ukształtowane, że tworzą zygzak o kształcie litery V, a na
narożach ramy (1) przytwierdzone są podpory (4) mocowane
do sufitu.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100419 (22)940513 6(51) A63B 63/08
(75) Miazga Jerzy, Warszawa
(54) Łamany kosz do koszykówki

U1(21) 100522 (22)9405 23 6(51) A63B 23/035
(75) Fabiś Jarosław, Łódź
(54) Przyrząd blokowy rehabilitacyjny

(57) Łamany kosz do koszykówki składa się z obręczy (1)
połączonej z płytą (3). W tablicy (4) umieszczona jest obudowa
(5), której górna część zawiera zderzak (6), zaś w dolnej części
obudowy (5) osadzony jest zespół odbijających sprężyn (7)
stykający się z płytą (3). Płyta (3) posiada dwa wsporniki (8)
połączone przegubowo czopem (9) zabezpieczonym przed
przesuwaniem się.
Łamany kosz do koszykówki ma zastosowanie w za
mkniętych oraz otwartych obiektach sportowych.

(1 zastrzeżenie)

(57) Przyrząd ma zawieszenie (1) w postaci sprężystego
spłaszczonego haka z jednym ramieniem (2) pionowym w górze
zagiętym pod kątem prostym, co tworzy ramię (3) poziome, z
kolei zagięte do dołu tworzące ramię (4) ukośne do kierunku
ramienia (2). Dolna część ramienia (2) poprzez kątowe wybranie
jest połączone ruchomo z górną częścią bloku (5). Przez linowy
krążek (10) bloku (5) jest przewieszona lina o jednym końcu
części (11) wolnym, a od strony jej części (12) jest ona przymo
cowana do uchwytu (13).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 100538 (22) 94 05 26 6(51) B01D 29/62
(75) Kościelniak Janusz, Świebodzice

(54) Wodny oczyszczacz wkładu filtrującego
(57) Wodny oczyszczacz wkładu filtrującego zbudowany
jest z korpusu w kształcie trójnika (1), wewnątrz którego znaj-
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duje się walcowy wkład filtrujący (3) osadzony i centrowany
współśrodkowo w gniazdach stożkowych (2, 4) zamknięty
zaworem chwilowego otwarcia (6) ze zwężką dławiącą (5)
o otworze nie mniejszym niż otwór wlotowy wkładu filtrują
cego (3).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100521 (22) 94 05 23 6(51) B01D 46/02
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Lodź
(72) Witczak Elżbieta, Tarkowska Sylwia,
Wierzbowska Teresa, Grabowska Grażyna
(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń
odpylających powietrze w przemyśle
meblarskim
(57) Przegroda filtracyjna do urządzeń odpylających powie
trze w przemyśle meblarskim, posiadająca kształt długiego rę
kawa (1) z jednej strony zamkniętego dnem (2), ma na zewnę
trznej słonie (3) usytuowane dwie filcowe taśmy (4 i 5), a po
stronie wewnętrznej (6) długi zakład (7), wewnątrz którego usy
tuowana jest sprężysta, metalowa obręcz (8), zaś do zakładu (7)
umocowane są ucha (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100440 (22)94 0513 6(51) B01D 46/00
(75) Dyżewski Roman, Bielsko-Biała; Lachowski
Zygmunt, Bielsko-Biała; Capek Zbigniew,
Brzeszcze
(54) Rurociąg przemysłowego filtra tkaninowego
(57) Rurociąg przemysłowego filtra tkaninowego wyposażo
ny jest w rurę wlotową (1) z oknem dolnym (2), która stanowi
prosty odcinek rury na końcu w całym przekroju zamknięty
wycinkiem ścianki (3) zsypu (4).
Wlot (5) stanowiący początkowy odcinek rury wlotowej
(1) przechodzący przez otwór w ściance przeciwległej (6) zsypu
(4) włączony jest poprzez rozgałęźnik trójdrogowy w ścianę
pobocznicy (7) rury dolotowej (8).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 100514 (22) 94 05 20 6(51) B29C 57/04
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG, Jasło
(72) Paściak Kazimierz
(54) Urządzenie do termoplastycznego
formowania kielichów z rowkiem na
uszczelkę na końcach cienkościennych
elementów rurowych z tworzywa sztucznego
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wybranie (2) pier
ścieniowe w szczękach (1 ) zacisku formujące zewnętrzny kształt
rowka w kielichu elementu rurowego ma w przekroju poprze
cznym kształt prostokątny, zaś zakończenia (21) segmentów
(19, 20) mają w przekroju wzdłużnym kształt trapezowy, przy
czym zbieżność (b) trapezowych zakończeń (21) segmentów
(19,20) jest większa od szczeliny (a) między czołem (11 ) nasadki
tulejowej (10) suwliwie osadzonej na podcięciu (9) trzpienia (6),
a dnem (7) rdzenia (3) formującego w pozycji zajmowanej przez
nasadkę tulejową (10) gdy segmenty (19,20) formujące wewnę
trzny kształt rowka są w pozycji wysuniętej na zewnętrznym
obwodzie rdzenia (3) formującego.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 94 05 18

6(51) B62D 25/24
B62D 25/06
B60R7/02
A61G 3/00
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL MIELEC, Mielec
(72) Mazur Ryszard, Stalec Zbigniew, Cybowska
Urszula, Strzępka Józef
(54) Schowek medykamentów ambulansu
sanitarnego

(57) Schowek medykamentów ambulansu sanitarnego jest
wykonany z laminatu i składa się: z płatu górnego, który tworzy
ściankę gómą (4) i ściankę przednią skośną (6), z dwóch ścia
nek bocznych (7) oraz płatu dolnego, który tworzy ściankę dolną
(5), ściankę tylną (9) i dwa płaty mocujące (8). Rat gómy i płat
dolny po sklejeniu tworzą bryłę schowka wpasowywującą się
swym kształtem w przednią górną część skorupy nadwozia nad
przedziałem kierowcy ambulansu sanitarnego wykonanego na
bazie samochodu osobowego średniej klasy. Drzwiczki (10)
schowka otwierane są z przedziału chorego i w stanie otwartym
pozostają w poziomie tuż przy podsufitce.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100542 (22) 94 05 25
6(51) B60R 9/10
(75) Cieślik Wiesław, Dąbrowa Górnicza
(54) Samochodowy bagażnik do przewozu
rowerów
(57) Samochodowy bagażnik do przewozu rowerów posia
dający układ nośny z podporami dla kół, a mocowany do haka
holowniczego samochodu, charakteryzuje się tym, że z jednej
strony belki nośnej (4) znajduje się obejma (5) kuli haka holow
niczego z przyspawanymi dwiema tulejami prowadzącymi (6),
zaś z drugiej strony belki nośnej (4) znajduje się układ nośny,
który stanowią dwie belki poprzeczne (1) z wysuwanymi cztere
ma podporami kół (3) połączone łącznikami (8), na których
osadzono uchwyty (9) suportu, przy czym poniżej obejmy (5)
znajduje się dwuczęściowy uchwyt haka wraz z zawiasem i
prętami ustalającymi. Do belki poprzecznej (1) umocowana jest
teleskopowa belka (12) z elementami oświetlenia (13) oraz z
ramką (14) na umocowanie tablicy rejestracyjnej.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100505

(22) 94 05 19

6(51) B65D 1£8
B65D5/24
(75) Kmiciewicz Wojciech, Poznań
(54) Koszyk na butelki z napojami

(57) Koszyk ma szczytowe ściany (1) przechodzące po za
gięciach (4) w nośne ściany (5). Nośne ściany (5) w dolnej części
posiadają zagięcia (8) stanowiące początki ukośnych przegró
dek (9) połączonych z bocznymi ścianami (11).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100550

(22) 94 05 26

6(51) B65D 8/00
B65D 85/72
(75) Pawlak Waldemar, Słupsk; Pawlak Grzegorz,
Słupsk; Preis Franciszek, Szczecinek
(54) Pojemnik z pokrywą, zwłaszcza na artykuły
spożywcze

(57) Pojemnik z pokrywą charakteryzuje się tym, że korpus
(1) pojemnika stanowi walec (c) nałożony na dwa koncentryczne
stożki (a, b), a obrzeże korpusu (1) ma wyobienie (5), przecho
dzące w wyobienie (6), które przechodzi w odsądzenie (8),
pomiędzy którym to odsądzeniem (8), a ścianką (2) korpusu (1),
pojemnik ma żebra (10).
Z kolei pokrywa (11) ma wyobienie (16), które przecho
dzi w wyobienie (17), ate przechodzi w kołnierz (18) stożkowy
z zaczepem.
Pojemnik znajduje zastosowanie przy przechowywaniu
i transporcie artykułów spożywczych jak np. ryby solone, a może
służyć do przechowywania i transportu artykułów przemysło
wych jak np. farby.
(6 zastrzeżeń)

U1(21) 100531 (22) 94 05 25 6(51) B65D 27/04
(71) Kaczkowski Bohdan, Kraków, Kaczkowski
Krzysztof, Kraków
(72) Kaczkowski Bohdan, Majewski Tomasz
(54) Koperta bankowa
(57) Koperta bankowa przeznaczona do przesyłania wycią
gów i druków bankowych charakteryzuje się tym, że w tylnej
ściance (5) ma przelotowe otwory (6) usytuowane w pobliżu
krawędzi (4) tak, że warstwa kleju (3) na obrzeżu (2) górnej
klapki (1) jest zawsze w kontakcie z tylną ścianką (5), podczas
gdy poprzez otwory (6) warstwa kleju (3) jest w kontakcie z
drukiem bankowym stanowiącym zawartość koperty, zaś złożo
na klapka (1) zakrywa otwory (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100528 (22) 94 05 25
(75) Widz Jan, Bielsko-Biała
(54) Stojak
U1(21) 100527 (22) 94 05 25
(75) Widz Jan, Bielsko-Biała
(54) Pudełko

6(51) B65D 17/36

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pudełko przezna
czone do współpracy z wypełnionym płynem workiem z zaworem.
Pudełko maw jednej ze ścianek bocznych okrągły otwór
(1) i uchylną klapkę (2). Dolna część klapki (2), w kształcie łuku
(3), stanowi górny obrys otworu (1).

(1 zastrzeżenie)
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6(51) B65D 33/02

(57) Przedmiotem wzoru jest stojak do wypełnionego pły
nem worka z zaworem.
Tył stojaka (1) usytuowany jest w płaszczyźnie piono
wej, a w pewnej odległości od niego, lekko odchylony od pionu
przód (2). Tył stojaka (1) ma kształt odwróconej litery 'U", której
oba wygięte końce stanowią skrajne części spodu (3), a nastę
pnie górną część przodu z trzema półkolami (4). Dolna część
tyłu (1) ma dwa wygięcia stanowiące podpory (5), a dolna część
przodu (2) jedno wysunięte do przodu wygięcie, stanowiące
trzecią podporę (6). Dodatkowo stojak ma dwa pręty stabilizu
jące (7). Worek z płynem wypełnia wewnętrzną część stojaka, a
jedno z półkoli przodu stanowi oparcie dla zaworu.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100526 (22) 94 05 23 6(51) B65D 88/42
(75) Bursig Henryk, Tarnowskie Góry,
Fedczyszyn Wiktor, Pszczyna
(54) Pudełko-statyw do szklanych ampułek
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ryzuje się tym, że na środku belki dystansowej (4) zamocowany
jest środkowy pazur (7).

(2 zastrzeżenia)

(57) Pudełko-statyw charakteryzuje się tym, że szeroka ścia
na boczna (2) ma przecięcia w formie zbliżonej do kwadratu, w
których przekątne (15 i 16) są nacięte na całej długości, a boki
kwadratów mają nacięcia (17). Przecięcia usytuowane są na
przeciw komory utworzonej przez wkładkę umieszczoną we
wnątrz pudełka,

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100447 (22) 94 05 14
(75) Olejak Andrzej, Katowice
(54) Pojemnik na śmieci

6(51) B65F1/00

(57) Pojemnik na śmieci posiadający otwór wyładowczy za
mykany pokrywą uchylną, charakteryzuje się tym, że ma pochy
loną do tyłu krawędź górną (14) otworu wyładowczego (1), a w
dolnej części posiada wybrzuszenie tylne (8) i wybrzuszenie
przednie (6) o obłym kształcie.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100515 (22)94 05 23
6(51) B65G 3/04
(71) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych
ELEKTROMET-METAL, Wroclaw
(72) Mrukowicz Ignacy, Kucner Andrzej
(54) Zbiornik, zwłaszcza na płyny
(57) Zbiornik, zwłaszcza na płyny, ma kształt prostopadłościennego pojemnika i charakteryzuje się tym, że ma wszystkie
krawędzie zaokrąglone, dno pochylone do jednego naroża, a
w narożach pokrywy (2) posiada trwale osadzone wspo
rcze gniazda (3) o wewnętrznych półkolistych powierz
chniach odpowiadających rozmiarami i kształtem zewnę
trznym półkolistym powierzchniom nóg (1). Wewnątrz
posiada wzmocnienia pionowych naroży w postaci li
stew przytwierdzonych trwale do dwu sąsiednich ścian
zbiornika, wzmocnienie dna w postaci przytwierdzonego trwa
le do dna kształtowego krzyżaka oraz wzmocnienie ścian bocz
nych w postaci pionowych kątowników przytwierdzonych trwale
do ścian zbiornika i krzyżujących się ze sobą pod kątem prostym
ceowników-falochronów.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100446 (22) 94 05 14
6(51) B65F 3/04
(75) Olejak Andrzej, Katowice
(54) Urządzenie do opróżniania pojemników
(57) Urządzenie do opróżniania pojemników, zwłaszcza po
jemników na odpadki usuwane do pojemnika zbiorczego posia
dające parę ramion odchylných zakończonych pazurami, a
ramiona odchylné połączone są belką dystansową, charakte-

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

77

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1(21) 100470 (22) 94 05 16
6(51) C10J 1/28
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
KARPACKI OKRĘGOWY ZAKŁAD
GAZOWNICTWA, Tarnów
(72) Hirsz Maciej, Kluzik Ryszard, Włodek
Wiesław
(54) Urządzenie nawaniające do gazu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do na
waniania gazu, zwłaszcza do nawaniania gazu ziemnego.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że króciec przeburzający (2) stanowi rura w kształcie odwróconej litery T, która
posiada na poziomym ramieniu otwory (3) umożliwiające rów
nomierne rozprowadzanie nawanianego gazu, przy czym suma
ryczna powierzchnia tych otworów (3) jest dwukrotnie większa
od poprzecznego przekroju króćca przeburzającego (2). Filtr (6)
jest zamocowany na zbiorniku (1) pomiędzy króćcami przeburzającym (2) i kontaktowym (4), a króćcem wylotowym (5).

U1(21) 100471 (22) 94 05 16
6(51) C10J 1/28
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
KARPACKI OKRĘGOWY ZAKŁAD
GAZOWNICTWA, Tarnów
(72) Hirsz Maciej, Kluzik Ryszard
(54) Urządzenie spiętrzające do gazu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie spię
trzające do gazu, zwłaszcza do gazu ziemnego, mające zasto
sowanie w szczególności do zasilania urządzeń nawaniających.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada wychylną przysłonę regulacyjną (6) w kształcie półkola, przymocowaną
do wrzeciona obrotowego (5), zamocowanego w korpusie (1).
Wrzeciono obrotowe (5) jest usytuowane w poziomej osi ruro
ciągu (2).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 100469 (22)94 0515 6(51) E01F13/00
(75) Kryłowicz Adam, Zamość; Wawrzyk
Czesław, Zamość; Sokołowski Ryszard,
Sitaniec; Usidus Janusz, Zamość
(54) Zapora parkingowa
(57) Zapora parkingowa składa się z dwóch obrotowych
ramion połączonych suwliwie i blokowanych za pomocą zamka
(8). Ramię krótsze (1) osadzone jest obrotowo na zawiasie (4)
przytwierdzonym do jednego końca progu (11) i do kotwy (6a),

a na drugim końcu ramienia (1), wewnątrz ramienia, przytwier
dzony jest zamek (8), zaś po obu stronach na zewnątrz ramienia
(1) na wysokości zamka przytwierdzone są wodziki (10) przesu
wające się wewnątrz dłuższego ramienia (2) w czasie podnosze
nia lub składania zapory.
Ramię dłuższe (2) osadzone jest obrotowo na zawiasie
(5) przytwierdzonym do drugiego końca progu (11) i do drugiej
kotwy (6b), zaś na drugim końcu ramienia dłuższego (2), we
wnątrz niego, przytwierdzona jest zapadka (3), w którą wchodzi
trzpień (9) zamka {8) po postawieniu zapory.

(1 zastrzeżenie)
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połówki tulei (2) przy jej górnej krawędzi jest zamocowana
pokrywa (5) z wypukłością w kształcie części kuli, zaś do drugiej
połówki tulei (3) w jej górnej części zamocowany jest próg
wspierający (6), ponadto do połówek tulei (2,3) w ich środkowej
części zamocowane są współpracujące ze sobą elementy zamy
kające (7,8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100548 (22) 94 05 26
6(51) E02F 5/22
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe
POLMAGOR, Wrocław
(72) Salski Andrzej, Preisnar Aleksander, Pagacz
Edward
(54) Zagęszczarka skarp węglowych
(57) Zagęszczarka ma walec zagęszczający (7) po lewej
stronie ciągnika gąsienicowego (1). Zagęszczarka ma podnoś
nik hydrauliczny zabudowany również po lewej stronie ciągnika
oraz ma mechanizm do napinania i prowadzenia liny (5).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 100481

(22)940517

6(51) E03C1/16
E03C1/01
(71) Bytomska Spółka Węglowa SA Kopalnia
Węgla Kamiennego MIECHOWICE, Bytom
(72) Kulik Stanisław, Szmidt Andrzej, Sak
Roman, Kiecka Bernard, Gabryś Karol,
Matula Walter
(54) Dysza do dozowania wody łaziennej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dysza dozująca
wodę łazienną, kształtująca zwarty strumień. Istotą tej dyszy jest
zastosowanie dwóch części; części wlotowej (1) i części wyloto
wej (2) połączonych ze sobą rozłącznie w jedną całość. Pomię
dzy obiema tymi częściami jest umieszczona płytka (4) z
otworami (5) i stożkiem (6). Ponadto część wlotowa (1) jest
wyposażona w wymienną końcówkę (3) z otworem przeloto
wym o średnicy dobranej odpowiednio do ciśnienia wody
panującego w danej instalacji hydraulicznej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100533 (22) 94 05 24
6(51) E03B 9/02
(75) Ziober Bogusław, Józefówka
(54) Urządzenie zabezpieczające głowicę hydranta

U1(21) 100534 (22)94 05 24 6(51) E04F11/02
(75) Szymański Wojciech, Tczew; Ernst
Benedykt, Tczew, Fiwek Bogdan, Tczew
(54) Schody modułowe, zwłaszcza strome

(57) Urządzenie zabezpieczające głowicę hydranta stanowi
korpus składający się z dwóch połączonych ze sobą poprzez
zawiasę (1) połówek tułei (2, 3), zaopatrzonych w swej górnej i
dolnej części w krawędzie oporowe (4), ponadto do jednej

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy schodów,
których konstrukcję nośną stanowi zestaw połączonych ze sobą
rozłącznie elementów nośnych. Każdy z elementów nośnych
zawiera korpus składający się z równoległych do siebie, osad-
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czej tulei (1) i łącznikowej tulei (2) złączonych nierozłącznie z
przesunięciem w płaszczyźnie pionowej i poziomej płaskimi
elementami (3) zakończonymi w części górnej poziomymi mo
cującymi płytkami stopni schodów (5). Średnica zewnętrzna
łącznikowej tulei (2) odpowiada średnicy wewnętrznej osadczęj
tulei (1), w której na bocznej powierzchni umieszczone są doci
skowe śruby łącznikowej tulei (2). Stopnie schodów (5) mają
kształt prostokątny.
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zny zaokrąglone. Od strony wewnętrznej ramiona (1, 2) mają
równoległe występy przedzielone między sobą szczelinami oraz
oddzielone od płaszczyzn górnych. Występy połączone są z
żebrami, które połączone są z sobą pod kątem prostym w
miejscu połączenia płaszczyzn wewnętrznych ramion (1,2).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100452 (22)940516
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Narożnik obudowy ścian

6(51) E04F19/04

(57) Narożnik obudowy ścian charakteryzuje się tym, że
posiada kształt kątownika, którego ramiona (1,2) mają płaszczy
zny górne pochylone pod kątem ostrym do poziomu i zbieżne
w kierunku krawędzi ich połączenia Płaszczyzny wewnętrzne
(4) są połączone pod kątem prostym oraz połączone z płaszczy
znami górnymi poprzez płaszczyzny zaokrąglone. Od strony
wewnętrznej ramiona (1, 2) mają równoległe występy przedzie
lone szczelinami oraz oddzielone od płaszczyzn górnych szcze
linami. Występy połączone są z żebrami, które połączone są z
płaszczyznami zewnętrznymi ramion (1,2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100453 (22)940516
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Listwa maskująca

6(51) E04F19/02

(57) Listwa maskująca linię styku dwóch elementów, zwłasz
cza płaskich elementów budowlanych wykonana z materiałów
plastycznych korzystnie z termoplastycznych tworzyw sztucz
nych charakteryzuje się tym, że posiada przekrój poprzeczny o
zarysie składającym się z łukowej powierzchni zewnętrznej (1) i
łukowej powierzchni wewnętrznej (2), a na osi symetrii ma
symetrycznie rozmieszczone otwory.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100454 (22) 94 05 16
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Osłona przyścienna

6(51) E04F19/04

(57) Osłona przyścienna składająca się z listwy zamocowa
nej do ściany i elementów osłonowych charakteryzuje się tym,
że listwa ma wzdłużne występy prowadzące (2, 3), w których
osadzone są zaczepy sprężyste (4, 5) elementów osłonowych
(6). Elementy osłonowe (6) mają w górnej części zagięcie (7)
pod kątem 90° zaś w dolnej części zagięcie (8) o zarysie krzy
woliniowym skierowane w przeciwnym kierunku co zagięcie (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100451 (22)94 0516
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Narożnik obudowy ścian

6(51) E04F19/04

(57) Narożnik obudowy ścian charakteryzuje się tym, że
posiada kształt kątownika, którego ramiona (1,2) mają płaszczy
zny górne pochylone pod kątem ostrym do poziomu, a płasz
czyzny zewnętrzne (4) są połączone płaszczyzną zaokrągloną
(5) oraz połączone z płaszczyznami górnymi poprzez płaszczy
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U1(21) 100455 (22)94 0516
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Listwa podłogowa

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
6(51) E04F19/04

(57) Listwa podłogowa wykonana z materiałów plastycznych
korzystnie z termoplastycznych tworzyw sztucznych charakte
ryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym posiada profil, który
w górnej części ma krzywoliniowe zakrzywienie (1) zaś w dolnej
części ma elastyczne odgięcie (2), które skierowane jest w
przeciwnym kierunku do krzywoliniowego zakrzywienia (1).
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(54) Listwa przyścienna
(57) Listwa przyścienna łącząca elementy osłonowe do ścia
ny charakteryzuje się tym, że na powierzchni (1) łączącej ele
menty esłenewe posiada wzdłuż materiał samoprzylepny (2), a
w górnej części ma występ (3) zagięty na końcu pod kątem 90o.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100511 (22) 94 05 20 6(51) E04H13/00
(75) Rabus Gerard, Dylaki; Szot Ryszard, Ozimek
(54) Kropielnica nagrobna

U1(21) 100456 (22) 94 05 16
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin
(54) Listwa przyścienna

6(51) E04F 19/04

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji kropielnicy nagrobnej trwale przymocowanej do pły
ty grobowca.
Pokrywka (3) mocowana jest do pojemnika (1) kołkiem
(2) w kształcie grzybka. Pojemnik (1) wykonany z kamienia
posiada wkładkę z tworzywa sztucznego i jest przymocowany
do grobowca.

(2 zastrzeżenia)

(57) Listwa przyścienna łącząca elementy osłonowe ze ścia
ną charakteryzuje się tym, że prostopadle do powierzchni przy
ściennej (1) ma wzdłużne występy (2) zaś powierzchnia (3)
łącząca elementy osłonowe posiada wzdłuż materiał samoprzy
lepny (4). W górnej części listwa posiada wspornik (5) pochylo
ny pod kątem ostrym do poziomu, który od strony powierzchni
(3) zagięty jest na końcu pod kątem 90°.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100457 (22) 94 05 16
(75) Tomczak Bogdan, Gąbin

6(51) E04F 19/04

U1(21) 100445 (22)94 0514 6(51) E05B 55/00
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST
CZĘSTOCHOWA, Częstochowa
(72) Mączka Jerzy, Kurzac Andrzej, Ptaszek
Krzysztof, Zalas Bogusław
(54) Zamek drzwiowy wpuszczany
(57) Zamek zaopatrzony jest w dwuramienną obrotową
dźwignię (1) umieszczoną pomiędzy zapadką (2), a orze-
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chem (3). Jedno ramię dźwigni (1) współpracuje z zapadką (2),
a drugie z popychaczem (4).

(1 zastrzeżenie)

(54) Zawias do rusztu kuchni i kuchenek
(57) Zawias (1 ) do rusztu ma kształt zbliżony do prostopadło
ścianu i zawiera w swojej górnej części poprzeczne przelotowe
wybranie ( 3 ) w k s z t a ł c i e litery L otwarte na g ó r n e j powierzchni

(4), przy czym szerokości części pionowej i poziomej wybrania
(3) są sobie równe.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100466 (22)94 0517
6(51) E06B 1/12
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin
(72) Sellig Andrzej, Głodek Jan
(54) Okienny nawiewnik powietrza

U1(21) 100474 (22) 94 05 16 6(51) E05B 51/00
(71) Zakład Energetyczny Kraków SA, Kraków
(72) Łyszczarz Władysław, Kolasa Gustaw
(54) Pokrywa wnęki słupa oświetleniowego

(57) Okienny nawiewnik powietrza osadzony jest w otworze
stojaka ościeżnicy i dostosowany jest do regulowanego przepły
wu powietrza z zewnątrz, przez osłonę przeciwdeszczową (23),
siatkę przeciwowadzią (20), komorę tłumiącą wyłożoną trzyramiennymi elementami tłumiącymi (12) i połączoną rozłącznie z
korpusem przesłony (1) z wewnętrzną przesłoną walcową.

(2 zastrzeżenia)

(57) Pokrywa wnęki słupa oświetleniowego ma korpus (1)
wyposażony od wewnątrz w elementy zaczepowe przy dwóch
przeciwległych bokach.
Element zaczepowy stanowi rygiel (5), osadzony suwliwie w prowadnicy korpusu (1) i blokowany śrubą (9) wkręconą
od zewnętrznej strony pokrywy w jej korpus (1). Osadzony w
prowadnicy fragment rygla (5) ma szereg otworów (6), a w
korpusie (1) jest naprzeciw tych otworów (6) wykonany manipu
lacyjny otwór (7).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100536 (22)94 05 24
6(51) E05D 7/06
(71) Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o, Wronki
(72) Jankowski Marek, Boracki Leon

U1(21) 100491 (22) 94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy
element stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako
modułowy element do włączenia go w konstrukcje stolarki
budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi kształ
tka składająca się z części środkowej (1) i połączonych z nią
części bocznych (2), zakończonych niesymetrycznym koryt
kiem (3) i tworzących z częścią środkową (1) kąt rozwarty.
Ściana zewnętrzna (4) niesymetrycznego korytka (3) ma na
swym górnym końcu osadzony kątowy występ (5) usytuowany
równolegle do części środkowej (1). Na zewnętrznej powierzch
ni części środkowej (1) są występy (6), a wszystkie części
elementu tworzą monolit
(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 100493 (22) 94 05 18
6(51) E06B1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy
element stolarki budowlane], przeznaczony zwłaszcza jako
modułowy element do włączenia go w konstrukcje stolarki
budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi prze
lotowa kształtka, składająca się z dwóch części skrzynkowych
(1), usytuowanych symetrycznie do osi kształtki i tworzących ze
sobą kąt rozwarty, które połączone są łącznikiem (2). Część
skrzynkowa (1) składa się z podstawy (3) zakończonej jedno
stronnie symetrycznym korytkiem (4), którego skośnie usytuo
wany bok (5) łączy się z bokiem (6) usytuowanym równolegle
do podstawy (3), a bok (7) usytuowany prostopadle do podsta
wy (3) mający kątowy wypust (8) zamyka skrzynkę. Ramię (9)
kątowego wypustu (8) usytuowane jest równolegle do łącznika
(2), którego powierzchnia dolna ma występy (10). Wszystkie
części elementu tworzą monolit.
(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100492 (22)94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako modu
łowy element do łączenia go w konstrukcje stolarki budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi prze
lotowa kształtka utworzona z podstawy (1) i prostopadle z nią
połączonych ścian (2) i (3), na których drugich końcach osadzo
ne są pod kątem ostrym niesymetryczne korytka (4). Naprzeciw
podstawy (1) usytuowana jest równolegle" do niej, łącząca ścia
ny (2) i (3), część środkowa (5) z częściami bocznymi (6). W osi
kształtki na części środkowej (5) poprzez łącznik (7) osadzony
jest występ (8) w kształcie litery U, którego wewnętrzne powie
rzchnie (9) są rowkowane, zaś wszystkie części elementu tworzą
monolit

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 100494 (22) 94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy ele
ment stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako mo
dułowy element do włączenia go w konstrukcje stolarki
budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi prze
lotowa kształtka utworzona z symetrycznie do osi kształtki i
zbieżnie do siebie usytuowanych ścian (1), zakończonych na
przedłużeniu (2) korytkowym występem (3). Ściany (1) połączo-
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na są na krańcach ze ścianami (4) i (5), usytuowanymi do nich
prostopadle. Na styku ścian (5) znajduje się łącznik (6), łączący
styk ścian (5) z występem (7) w kształcie litery U, którego
wewnętrzne powierzchnie (8) są rowkowane. Wszystkie części
elementu tworzą monolit

(1 zastrzeżenie)
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(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy
element stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako
modułowy element do włączenia go w konstrukcję stolarki
budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi prze
lotowa prostokątna kształtka, której dłuższe boki (1) mają wystę
py (2) w kształcie litery L, natomiast jeden dłuższy bok (1) ma na
powierzchni zewnętrznej kształtowe występy składające się ze
ściany skrajnej (3), której powierzchnia wewnętrzna (4) jest
uzębiona, a jej powierzchnia zewnętrzna ma wybranie (5) i
ściany (6) usytuowanej do dłuższego boku (1) pod kątem
ostrym. Na powierzchniach wewnętrznych mniejszych boków
(7) są występy utworzone z dwóch zbieżnie do siebie usytuowa
nych ścian (8). Wszystkie części elementu tworzą monolit

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100495 (22) 94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy
element stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako
modułowy element do włączenia go w konstrukcje stolarki
budowlanej.
Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi kształ
tka utworzona z podstawy (1), mającej na powierzchni dolnej
występy (2), przy czym podstawa (1) zakończona jest obustron
nie korytkiem (3), którego zewnętrzna ściana (4) usytuowana
jest do podstawy (1) pod kątem ostrym. Część górna (5) ścianki
zewnętrznej (4) ma kształtowy występ (6), a część górna (5) i
kształtowy występ (6) usytuowany jest równolegle do podstawy
(1). Wszystkie części elementu tworzą monolit

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100496 (22) 94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz

U1(21) 100497 (22) 94 05 18
6(51) E06B 1/12
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Chwastek Janusz, Bijałd Jerzy,
Ruśniok Dariusz
(54) Aluminiowy element stolarki budowlanej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy
element stolarki budowlanej, przeznaczony zwłaszcza jako
modułowy element do włączenia go w konstrukcje stolarki
budowlanej.

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 24 (572) 1995

Aluminiowy element stolarki budowlanej stanowi prze
lotowa prostokątna kształtka, której dłuższy bok stanowi ściana
(1) zakończona obustronnie występem (2), mającym wybranie
w kształcie litery C. Przeciwległy dłuższy bok (3) ma na powie
rzchni zewnętrznej symetrycznie do osi rozmieszczone występy
utworzone ze ściany skrajnej (4) z uzębioną powierzchnią we
wnętrzną (5), mającą na swej powierzchni zewnętrznej wybranie
(6) i ściany (7) tworzącej z bokiem (3) kąt ostry. Na wewnętrznej
powierzchni dłuższego boku (3) usytuowane są do siebie zbież
nie dwie ścianki (8). Na zewnętrznych powierzchniach mniej
szych boków (9) są występy (10). Wszystkie części elementu
tworzą monolit

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 100488 (22) 94 05 19 6(51) E06B 9/386
(75) Kuczyński Janusz, Konstancin-Jeziorna;
Jastrzębski Jerzy, Stara Iwiczna
(54) Aluminiowy kształtownik żaluzjowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy kształ
townik żaluzjowy, mający jedną prostą ściankę (1) i drugą wklę
słą (8) połączone między sobą przewiązką (9) z dwoma komo
rami dolną (10) i górną (11) oraz zakończone oczkami dolnym
(6) i górnym (7).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 102757 (22) 95 06 02
6(51) F01N 1/08
(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa
(72) Mroczkowski Lech
(54) Dwukomorowy tłumik wydechu
(57) Tłumik wydechu ma w płaszczu zewnętrznym (1) za
mkniętym dwoma denkami (2,3) jedną przegrodę środkową (4)
dzielącą pojemność wewnętrzną tłumika na dwie komory (I. '0.

perforowaną otworami (5) rurę centralną (6) połączoną
trwale z denkami (2, 3) i przegrodą środkową (4), rurę
środkową (9) o mniejszej (od rury centralnej) średnicy
przechodzą współśrodkowo przez zaślepkę (12) rury cen
tralnej (6) usytuowaną w płaszczyźnie przegrody środko
wej (4) oraz boczne elementy przelotowe (7, 8) łączące
dwie komory (I, II) tłumika, przy czym w ścianach elemen
tów przelotowych (7, 8), na odcinkach znajdujących się w
każdej komorze (I, II), wykonano po trzy otwory (10, 11) o
odpowiedniej średnicy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100438 (22) 94 0513 6(51) F16K 31/122
(75) Dyżewski Roman, Bielsko-Biała; Lachowski
Zygmunt, Bielsko-Biała; Capek Zbigniew,
Brzeszcze
(54) Zawór bocznikowy, zwłaszcza do rurociągów
transportu pneumatycznego
(57) Zawór bocznikowy wyposażony jest w płaską płytę za
mykającą (6) osadzoną na końcówce gwintowanej (3) drąga
tłokowego (4) wchodzącego w skład siłownika pneumatyczne
go (5) dwukierunkowego działania.
Płyta zamykająca (6) umieszczona jest równolegle do
czoła wylotu rury (2) prostopadle do osi drąga tłokowego (4).
Siłownik pneumatyczny (5) osadzony jest na wsporniku po
przecznym (7) podpartym na sworzniach podporowych (8),
które mocowane są w jarzmach (12) umieszczonych na obwo
dzie rury (11).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Pokrowiec na lampę górniczą
(57) Pokrowiec ma postać pojemnika (1) mieszczącego aku
mulator lampy, zamykanego klapą i zaopatrzonego w uchwyt
dc noszenia na pasie. Dno i ścianki (4, 5, S) pojemnika (1) &ą
wykonane z jednego płata materiału poprzez jego zszycie
wzdłuż tylnej ścianki (4) tego pojemnika (1) i przy tym dnie na
jego bocznych ściankach (5), gdzie z części materiału są utwo
rzone wewnętrzne zaczepy (7) stabilizujące na dnie pojemnika
(1) przepuszczalny zasobnik (8) wypełniony środkiem sygnali
zującym wyciek elektrolitu.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100439

(22)940513 6(51) F16K 31/122
F16K1/18
(75) Dyżewski Roman, Bielsko-Biała; Lachowski
Zygmunt, Bielsko-Biała; Capek Zbigniew,
Brzeszcze
(54) Przepustnica podwójna

(57) Przepustnica podwójna wyposażona jest w ramię
dźwigni dwuramiennej (1) osadzonej na jednym z wałków
przegrody (2) połączonej poprzez sworzeń drąga (3) rucho
wo z końcówką drąga tłokowego (4) siłownika pneumaty
cznego (5) dwukierunkowego działania, którego oś podłuż
na siłownika (6) jest w przybliżeniu równoległa do osi podłużnej
rury (7), przy czym podstawa (8) siłownika pneumatycznego
połączona jest ze wspornikiem (10) trwale osadzonym na obwo
dzie płaszcza (11).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100532 (22)9405 24
6(51) F21S 3/00
(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO,
Gostynin
(72) Nowak Edward, Wach Witold, Szymańska
Jadwiga, Ogrodowski Krzysztof
(54) Oprawa oświetleniowa szczelna do lamp
fluorescencyj nych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest oprawa oświetleniowa
szczelna przeznaczona do oświetlania pomieszczeń, zwłasz
cza użyteczności oraz tarasów i/lub balkonów.
Oprawa posiada obudowę (1) rurową wykonaną z ma
teriału przezroczystego. Obudowa (1) wewnątrz podzielona jest
na dwie części belką (3) montażową, osadzoną w prowadnicach
wewnętrznych (2). W górnej części obudowy (1) na belce (3)
zamontowany jest osprzęt elektryczny oprawy, a w części dolnej
lampy fluorescencyjne. Obudowa (1) z dwóch stron zamknięta
jest pokrywami (7), przy czym między krawędzią obudowy (1),
a pokrywą (7) umieszczona jest uszczelka (8). Pokrywy (7) z
obudową (1) połączone są wkrętami (9) wkręconymi w prowad
nice zewnętrzne (4). Oprawa wyposażona jest w zaczepy (6)
przymocowane do prowadnic zewnętrznych (4), które posiadają
poprzeczkę z otworami (16,17). Otwory (17) można wykorzystać
do mocowania zaczepów (6).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100551 (22)94 05 26 6(51) F21L 11/00
(75) Pierończyk Ginter, Katowice
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U1(21) 102760

(22) 95 06 01

6(51) F21S 3/02
F21V7/14
(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych FAMOR
S.A., Bydgoszcz
(72) Banach Wojciech, Pluciński Bogdan
(54) Oprawa oświetleniowa

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie lepszego wyko
rzystania strumienia świetlnego wytwarzanego przez świetlów
kę. Oprawa charakteryzuje się tym, że do korpusu (1) nad rurą
świetlówkową (2) przymocowany jest płaski odbłyśnik lustrzany
(5) w postaci usytuowanego wzdłuż rury świettówkowej (2).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 100540 (22) 94 05 25
6(51) F24C 7/06
(75) Just Antoni, Piotrków Trybunalski
(54) Rożen okolicznościowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pieczenia po
traw mięsnych z wykorzystaniem ciepła gazowego ogrzewacza
pomieszczeń.
Rama nośna rożna, zawieszona na prętach osłony
ścianki czołowej ogrzewacza, składa się z dwóch prętów bo
cznych (1) połączonych sztywno łącznikiem (2) oraz dwóch
ramion (3) osadzonych obrotowo na łączniku (2). Ramiona (3)
mają prostokątne wygięcia (4), w których jest umieszczona
wielokątna końcówka uchwytu (6) widelca (5) oraz wielokątna
końcówka trzpienia. Na walcowej części uchwytu (6) widelca (5)
i walcowej części trzpienia są zawieszone cięgna podtrzymują
ce rynnę (15).
c

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100510

(22) 94 05 20

6(51) F21V 35/00
C11C5/Ö0
(75) Rabus Gerard, Dylaki; Szot Ryszard, Ozimek
(54) Lampion nagrobny

(57) Lampion tworzy podstawa (1) z otworami (10) dla koł
ków mocujących lampion do płyty oraz obudowa, składająca się
z dwu ram (6), stałej i ruchomej, połączonych zawiasem (7),
wypełnionych szkłem mocowanym do ramy sprężyną, ponad
którą umieszczona jest pokrywa (2). Obudowa posiada występy
(4) kształtujące szczelinę pomiędzy obudową, a pokrywą (2) i
podstawą (1).
(5 zastrzeżeń)

U1(21) 100535 (22) 94 05 24 6(51) F24C15/08
(71) Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o., Wronki
(72) Jankowski Marek, Boracki Leon
(54) Obudowa kuchenki
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa kuchen
ki stanowiąca jej podstawę.
Obudowa charakteryzuje się tym, że składa się z kształ
towych ścian przednich (1) i ścian bocznych (2) parami rów
nych, których wysokość jest w przybliżeniu co najmniej 12 razy
mniejsza od długości ściany bocznej (2), przy czym wszystkie
ściany (1,2) mają wzdłużne prostokątne odsądzenia górne (4)
oraz odsądzenia dolne (5), wszystkie w kierunku wnętrza,
ponadto ściany boczne (2) po stronie wewnętrznej poniżej
odsadzeń górnych (4) są wyposażone we wsporniki (7).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 100546 (22) 94 05 25
6(51) F24F 7/06
(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i
Wdrażania Postępu Technicznego
UNIWERSAŁ Sp. z o.o., Katowice
(72) Wajsprych Andrzej, Nowak Krzysztof
(54) Wentylator promieniowy dachowy
(57) Wentylator promieniowy dachowy, zwłaszcza odporny
na działanie środowiska agresywnego chemicznie i bezpieczny
wobec mieszanin wybuchowych, par i gazów klasy wybuchowości IIA, IIB, HC posiadający silnik mocowany do ramy nośnej
układu wirującego z osadzonym na jego czopie wirnikiem,
osłonę silnika, obudowę z siatką ochronną wiotu charakteryzuje
się tym, że na zewnątrz obudowy wentylatora złożonej z górnej
pokrywy (5) i dolnej pokrywy (7) połączonych nierozłącznie
siatką ochronną (6) tworzącą cylindryczny wylot wentyaltora
oraz tworzącą jednocześnie element konstrukcyjny przenoszą
cy obciążenia statyczne oraz obciążenia dynamiczne od układu
wirującego, znajduje się rama nośna (3) układu wirującego
mocowana rozłącznie z górną pokrywą (5) za pomocą elemen
tów śrubowych (11) stanowiących jednocześnie element nośny
osłony (2) silnika (1). Górna pokrywa (5) posiada na bocznej
powierzchni elektryczny dławik (8) do mocowania kabla (9)
elektrycznego oraz ma otwór (10) do prowadzenia kabla (9).
Dolna pokrywa (7) stanowi podstawę (15) wentylatora do mo
cowania go do konstrukcji wsporczej. Górna pokrywa (5) i dolna
pokrywa (7) mają budowę komorową i tworzą kołowo-symetryczny wylotowy dyfuzor (14) wentylatora. Komora (16A) górnej
pokrywy (5) oraz komora (16B) dolnej pokrywy (7) wypełnione
są materiałem dźwiękochłonnym.
Wentylator promieniowy dachowy znajduje zastosowa
nie do wentylacji pomieszczeń i przestrzeni zakwalifikowanych
do kategorii Z1, Z2 zagrożenia wybuchem mieszanin, gazów i
par cieczy klasy wybuchowości IIA, IIB, HC, klasy temperaturo
wej T1, T2, T3 oraz do wntylacji pomieszczeń i przestrzeni z
atmosferą agresywną chemicznie.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100461 (22) 94 05 16
6(51) F25C1/14
(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka
(54) Wytwornica lodu
(57) Wytwornica lodu ma obrotowy cylinder parownika ułożyskowany w zespole doprowadzającym (2) z jednej strony i
odprowadzającym (3) z drugiej strony, przy czym wałki (21) i
(21 ')• na których są osadzone tarcze łączące się z dwu stron z
płaszczem cylindra parownika zawierającego spiralę rurkową,
są ułożyskowane w tulejach ślizgowych (24), przed którymi są
pierścienie uszczelniające (25) zamknięte pokrywami (34), a w
otworze wałków (21) i (21 ') są tuleje (23), na końcach których są
pierścienie (30) i dociski stalowe (28) stykające się ślizgowo ze
stałymi dociskami brązowymi (29) opierającymi się o pierścienie
uszczelniające (31) znajduje się w podtoczeniu wewnętrznym
pierścieni (32) opierających się o pakiet sprężyn talerzowych
(33), a z drugiej strony podpartych poprzez podkładki (35) i
uszczelki (36) pokrywą (37), wewnątrz której jest rurka doprowa
dzająca (27) połączona na stałe z tuleją zakończoną mieszkiem
(26) łączącym się z otworem pierścienia (32).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100490 (22) 94 05 18
6(51) F24H 1/20
(71) Spółdzielnia Inwalidów NOWE ŻYCIE,
Częstochowa
(72) Barczynski Andrzej, Szuba Andrzej,
Slizowski Michał, Surlej Andrzej
(54) Przepływowy elektryczny ogrzewacz cieczy,
zwłaszcza wody
(57) Przepływowy elektryczny ogrzewacz cieczy, zwłaszcza
wody, ma grzałkę elektryczną (1) umieszczoną wewnątrz rurki
(2), przez którą przepływa ogrzewana ciecz.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102607 (22) 95 05 12
6(51) F27D 1/08
(31)94 4416896
(32)94 0513
(33) DE
(71) BLOOM ENGINEERING (Europa)
GmbH, Düsseldorf, DE
(72) Schatschneider Peter
(54) Kształtka izolująca
(57) Kształtka izolująca (1) ogniotrwałego płaszcza i izolacji
cieplnej chłpdzonych rur (2), rur szyn ślizgowych, rur wsporpzych lub rur pionowych w piecach podgrzewczych, piecach
przepychowych lub piecach pokrocznych, która ma krzywiznę
wewnętrzną jak również zewnętrzną, jest przeznaczona do
umieszczenia na rurze (2) i ma szkielet wsporczy (3) dopaso
wany do krzywizny izolowanej rury (2), zagęszczoną warstwę

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 24 (572) 1995

(54) Pocisk moździerzowy

włóknistą (4), która jest umieszczona na zewnątrz szkieletu
wsporczego (3), warstwę masy ogniotrwałej (5), umieszczoną
na zewnątrz warstwy włóknistej (4) oraz wiele zakotwień (6),
które wchodzą ze szkieletu wsporczego (3) poprzez warstwę
włóknistą (4) w mase ogniotrwałą (5). Szkielet wsporczy (3)
złożony jest z kilku krzyżujących się kratowo taśm falistych (7),
a zakotwienia (6) są sprzężone z zagiętymi pod kątem płytkami
mocującymi pod zwróconymi do ogniotrwałej masy (5) półfalaml (7a) taśm falistych (7).

(6 zastrzeżeń)

(57) Pizedmiotem wzoru użytkowego jest pocisk moździerzowy
w kształcie cygara do strzelania w każdych warunkach bojowych.
Pocisk zbudowany jest ze stalowego korpusu (1), na który w
przedniej części wkręcony jest zapalnik (2), aw tylnej stabilizator
(3). We wnętrzu korpusu (1 ) umieszczony jest materiał miotający
(7). Kulki stalowe (5) umieszczone są przy pomocy pianki poliu
retanowej (6) we wnęce (4) korpusu (1). Kulki stalowe (5) są
elementami rażącymi oraz dodatkowo inicjującymi fragmentację kadłuba stalowego (1) powodując równomierne i bardziej
skuteczne rażenie celu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100530 (22) 94 05 25 6(51) F42B 30/10
(71) Zakłady Metalowe DEZAMET, Nowa Dęba
(72) Kołodziejczyk Paweł, Mikielewicz Marian,
Bomba Jan, Mroczek Wojciech

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 100499 (22) 94 05 20 6(51) G01F19/00
(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Komplet metrycznych jednostkowych miar
objętości
(57) Komplet zawiera kilka modeli. Model (2) przed
stawiający 1 cm 3 jest wykonany z drewna, a wszystkie
jego ściany są oklejone papierem milimetrowym.
Model (1) przedstawiający 1 mm2 jest wykonany z
metalu i wmontowany w ściance 1 cm 3 .
Model (3) przedstawiający decymetr sześcienny jest
wykonany ze sztywnego kartonu w kształcie pudełka, a jego
powierzchnie zewnętrzne są pokryte siatką centymetrów kwa
dratowych.

(1 zastrzeżenie)

Nr 24 (5(72) 1995
U1(21) 100500
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(22)9405 20

6(51) G01G 1/24
G06G 3/00
(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Waga szalkowa odważnikowa do
demonstrowania rozwiązywania równań i
nierówności pierwszego stopnia zjedna
niewiadomą

(57) Waga złożona jest z: podstawy (1) w kształcie kwadratu
z płyty wiórowej laminowanej; słupka pionowego (2) złożonego
z dwóch listewek (10) połączonych dwiema rozporkami (9) i
osadzonego w podstawie (1); górnej dźwigni dwustronnej rów
noramiennej zawieszonej w górnej części słupka pionowego (2)
na ośce stalowej (5), gdzie na osce tej spoczywa łożysko toczne
wmontowane w środku dźwigni dwustronnej, dźwignia ta na
swoich końcach jest również połączona poprzez łożysko toczne
w górnej części słupków bocznych (4); dźwigni równoramiennej
dolnej, która jest połączona ze wszystkimi trzema słupkami za
pomocą zawleczek (11); dwóch słupków bocznych (4) z listewek
cienki (10) połączonych rozporkami (9); dwóch szalek (6) z
twardej tektury, do których jest zamocowany wykonany z paska
blachy wskaźnik równowagi wagi (7).

(1 zastrzeżenie)

U3(21) 100437

(22) 94 0513

6(51) G01N 1/22
G01N7AX)

(61) 98536
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Szulikowski Jerzy, Kateusz Przemysław,
Mierzwiński Stanisław
(54) Głowica pyłowej sondy zerowej

(57) Głowica pyłowej sondy zerowej o stożkowo -cylindrycz
nym kształcie z poszerzonym kanałem wewnętrznym i otworami
do odbioru ciśnień na jej wewnętrznej i zewnętrznej powierzch
ni, posiadająca średnicę kanału większą od średnicy otworu o
10 do 20%, a otwór do odbioru ciśnienia wewnątrz głowicy
usytuowany w odległości 1,4 do 2 średnicy zewnętrznej części
cylindrycznej, natomiast otwór do odbioru ciśnienia na zewnątrz
głowicy usytuowany w odległości 4 do 4,5 średnicy zewnętrznej
części cylindrycznej od płaszczyzny otworu wlotowego, ma
średnicę kanału (4) większą od średnicy otworu wlotowego (2)
o 5 do 10%, a otwór (5) do odbioru ciśnienia wewnątrz głowicy
usytuowany jest w odległości 1,2 do 1,4 i 2 do 2,2 średnicy
zewnętrznej części cylindrycznej (3) od płaszczyzny otworu
wlotowego (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100467 (22) 94 05 17 6(51) G01G 3/14
(75) Wnukowicz Zbigniew, Warszawa;
Wasikowski Ryszard, Warszawa
(54) Waga uchwytowa butli z chlorem gazowym
(57) Waga uchwytowa butli z chlorem gazowym ma belkę
nieruchomą (5) związaną z elementem stałym budynku, połą
czoną przegubowo za pomocą łącznika górnego (8) i łącznika
dolnego (8') z ruchomą belką (4) mającą u góry obejmę (2) butli
(1), a u dołu platformę (6), przy czym nieruchoma belka (5) i
odpowiednio ruchoma belka (4) są wyposażone w związane z
nimi sztywno wsporniki (9) i (9'), pomiędzy którymi znajduje się
element tensometryczny (3) połączony z miernikiem wyskalowanym w jednostkach masy gazu.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100486

(22)940519

6(51) G06G 5/02
H04N5/64
G12B 9/02
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Myszkowski Mieczysław, Halama Krzysztof,
Koblak Marek

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Monitor z płaskim ekranem
(57) Monitor z płaskim ekranem ma obudowę złożoną z
dwóch połączonych ze sobą osłon przedniej (1) i tylnej (2), do
których są od strony wewnętrznej domocowane zespoły ukła
dów elektronicznych. Na częściowo wyciętej ściance przedniej
(8) osłony przedniej (1), znajduje się płaski ekran (3) domoco
wany do strony wewnętrznej osłony przedniej (1). Do strony
zewnętrznej osłony przedniej (1) domocowany jest szklany filtr
przeciwpromienny (4), którego krawędzie przykryte są nakładką
(5) mającą postać ramki wykonanej z litego materiału. Elementy
elektroniczne umieszczone wewnątrz obudowy monitora uloko
wane są w trzech warstwach, przy czym w warstwie najbliższej
ekranu (3) znajdują się układy sterujące procesem wyświetlania,
w warstwie środkowej znajdują się mikroprocesorowe układy
kontroli monitora, a w warstwie tylnej znajdują się elementy
układu zasilania domocowane do płaskiej tylnej ścianki osłony
tylnej (2).

(1 zastrzeżenie)

Nr 24 (572) 1995

Do strony zewnętrznej osłony przedniej (1) domocowa
ny jest szklany filtr przeciwpromienny (4), którego krawędzie
przykryte są nakładką (5) zawierającą diody świecące (13) i
fototranzystory (14), natomiast elementy elektroniczne umiesz
czone wewnątrz obudowy monitora ulokowane są w trzech
warstwach przy czym w warstwie najbliższej ekranu (3) znajdują
się układy sterujące procesem wyświetlania, w warstwie środ
kowej znajdują się mikroprocesorowe układy kontroli monito
ra, a w warstwie tylnej znajdują się elementy układu zasilania.

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 100503

(22) 94 05 20

6(51) G09B 7/00
G06K5/00
(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Przeglądarka sprawdzianów testowych

(57) Przeglądarka posiada obudowę w kształcie cylindra,
podstawę dolną oraz podstawę górną w postaci głowicy suwa
kowej na sześć ruchomych suwaków (6) do sprawnego spraw
dzania jednocześnie sześciu zadań testowych rozwiązanych na
kartach rozwiązań testowych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100487

(22) 94 05 19

6(51) G06C 5/02
H04N5/64
G12B9/02
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Myszkowski Mieczysław, Halama Krzysztof,
Koblak Marek, Cichocki Andrzej
(54) M o n i t o r z płaskim ekranem

(57) Monitor z płaskim ekranem, ma obudowę złożoną z
dwóch połączonych ze sobą osłon przedniej (1) i tylnej (2), do
których są od strony wewnętrznej domocowane zespoły ukła
dów elektronicznych.
Na częściowo wyciętej ściance przedniej (8) osłony
przedniej (1), znajduje się płaski ekran (3) domocowany do
strony wewnętrznej osłony przedniej (1).

U1(21) 100504

(22) 94 05 20

6(51) G09B 23/02

(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Model ułamków
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego modelu ułamków do demonstrowania w procesie na
uczania różnych ułamków, zamiany ich na inne ułamki tj. skra
canie i rozszerzanie. Model składa się z dwóch krążków (1, 2)
podzielonych z jednej strony linią na równą ilość jednakowych
części, a z drugiej strony na inną ilość równych części. Czołowa
strona pierwszego krążka (1) i odwrotna strona drugiego krążka
(2) są pokratkowane. Oba krążki są rozcięte do połowy od
punktu na obwodzie do środka kola wzdłuż zaznaczonego linią
promienia (3). Dwa krążki wsunięte jeden w drugi przeciętymi
szczelinami tworzą model ułamka (4). Obracając oba złożone
krążki w przeciwne strony ustawiamy określony ułamek (4), a
gdy odwrócimy tak ustawiony model, to otrzymamy ten ułamek
zamieniony na inne części.

(1 zastrzeżenie)
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6(51) G09B 23/04

(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Model ostrosłupów
(57) Zaproponowano opracowanie modelu ostrosłupów do
demonstrowania brył geometrycznych w postaci ostrosłupów w
procesie nauczania obniżającego koszty wyposażenia pracow
ni matematycznych oraz ułatwiającego transport i przechowy
wanie modeli.
Model posiada podstawę (1) w postaci płyty cienkiej z
szeregiem otworów (5) ze szczelinami do krawędzi podstawy.
Otwory są rozmieszczone tak, że tworzą wierzchołki: trójkąta,
prostokąta, kwadratu, pięciokąta i sześciokąta foremnego. W
środku podstawy jest nawiercony otwór (8) na osadzenie w nim
(masztu) wysokoici (3) bryły wykonanej z metalowego pręta
rozciętego i rozchylonego w wierzchołku (7). Krawędzie podsta
wy tworzy gumka (4) o przekroju poprzecznym kołowym w
kształcie związanego sznurka. Natomiast krawędzie boczne (4)
tworzą trzy następne takie same gumki. Do utworzenia czworo
ścianu jest dodatkowa wysokość o odpowiedniej długości.
(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100421 (22)940513 6(51) G11B 23/033
(75) Chan Chin-Chung, Taipei, TW; Chen
Dung-i, Taipei, TW
(54) Pudełko do przechowywania dysku
(57) Pudełko do przechowywania dysku, posiadające płaski
korpus, zawierający wlot umieszczony wzdłuż obrzeża po jednej
ze stron i obrotowy kołek umieszczony wewnątrz niedaleko
wlotu; obsadę dysku (50) obrotowo zamocowaną na obrotowym
kołku dla utrzymywania dysku CD-ROM, obracającą się do i z
wspomnianego korpusu pudelka przez wlot; obsada dysku (50)
posiada sprężynową piastę (52) na środku po czołowej stronie
w celu utrzymywania dysku CD-ROM; blokującą płytkę (53),
opierającąsię o korpus pudełka na zewnątrz wlotu w czasie, gdy
obsada dysku (50) jest obracana do wnętrza korpusu pudełka;
otwór na palec na blokującej plytce do wkładania kciuka przy
wkładaniu i wyjmowaniu dysku CD-ROM; wskazującą strzałkę
na blokującej płytce (53) umieszczoną po zewnętrznej stronie
przy jednym z końców.

(10 zastrzeżeń)

U1(21) 100502 (22)94 05 20 6(51) G09B 23/04
(75) Anuszkiewicz Romuald, Suwałki
(54) Model graniastosłupów
(57) Wzór użyftowy rozwiązuje zagadnienie opracowania mo
delu do demonstrowania brył geometrycznych w postaci graniasto
słupów w procesie nauczania obniżającego koszty wyposażenia
pracowni matematycznych oraz ułatwiającego transport i przecho
wywanie modeli.
Model posiada podstawę (1) w postaci płyty z szere
giem otworów oraz łatwo oddzielane krawędzie pionowe (4)
osadzane w otworach.
Otwory są tak rozmieszczone, że tworzą wierzchołki:
trójkąta, prostokąta, kwadratu, dowolnego czworokąta, pięcio
kąta i sześciokąta.
Krawędzie pionowe (4) w dolnej części posiadają wy
brania dające wierzchołki (8) o kącie rozwarcia mniejszym od
60° oraz w górnej części rowki na osadzenie posiadających
postać pierścieni gumowych krawędzi bocznych (3).

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 100442 (22)940514 6(51) H01F 37/00
(75) Drzał Józef, Rzeszów; Selwa Eugeniusz,
Rzeszów
(54) Uzwojenie trakcyjne dławika torowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uzwojenie trakcyj
ne dławika torowego, stosowane w obwodach torowych kolei
elektryfikowanych prądem stałym i przystosowane do włączenia
do toków szynowych, przez które przepływają prądy trakcyjne
płynące w szynach kolejowych.
Stanowi go kilka zwojów płaskownika (1) metalo
wego mających w widoku z góry kształt owalu, którego
wolne końce (2, 3) wygięte są podwójnie pod kątem
prostym, przy czym ich powierzchnie zewnętrzne leżą w
jednej płaszczyźnie.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 100506

(22)940519

6(51) H01R 17/12
H01R 31/06
(71) Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne
TELKOM-TELMOR, Gdańsk
(72) Michalak Leonard
(54) Gniazdo abonenckie

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji gniaz
da, w którym wyjściowe złącza (2) i wejściowe złącze (3) ułożone
są w płaszczyźnie równoległej do podstawy (4) gniazda. Elektro
niczny układ umieszczony jest w ekranowanym nierozbieralnym
korpusie (1).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100524 (22)9405 23 6(51) H01R 13/506
(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL,
Ząbkowice Śląskie
(72) Kołtuniuk Mieczysław, Krzyźan Henryk
(54) Obudowa izolacyjna
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mała obudowa izolacyjna
dla kilku aparatów elektrycznych niskiego napięcia, dostosowa
nych do zatrzaskowego mocowania na znormalizowanych szy
nach montażowych, stanowiąca dodatkową izolację roboczą
aparatów elektrycznych i końcówek przewodów elektrycznych
przyłączonych do tych aparatów.
Obudowa charakteryzuje się tym, że wspornik Izola
cyjny (3), składający się z półki i dwóch poręczy z elementami
zatrzaskowymi, z szyną zaciskową (4) umieszczoną pomiędzy
tymi elementami, posiada elementy mocujące w kształcie
przeciętej tulei (3d) i użebrowanego wypustu (3e), podstawa
(1) posiada słupek (1a) i półsłupek (1b), a pokrywa tulejowaty
występ usytuowany współosiowo ze słupkiem (1a) podstawy
(1), przy czym element w kształcie przeciętej tulei (3d) wspo
rnika (3) znajduje się pomiędzy słupkiem (1a) podstawy (1) a
tulejowatym występem pokrywy, a użebrowany wypust (3e)
znajduje się w odpowiednio ukształtowanym wycięciu półsłupka (1b) podstawy (1).

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 100489 (22)94 0519 6(51) H01R 19/04
(75) Owsiak Marek, Szczecinek
(54) Wtyczka elektryczna
(57) Przedmiotem wzoru jest wtyczka elektryczna posiadają
ca dwa prądowe styki (2), która charakteryzuje się tym, że część
chwytowa posiada otwór (3), którego jedną krawędź stanowi
ucho (4).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 102274

6(51) H01R 23/00
H01R 13/506
(71) Fabryka Samochodów Osobowych Zakład
Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk
(72) Wyłuda Andrzej
(54) Złącze 6-krotne
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(22) 95 03 15

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze 6-krotne do
wszystkich typów pojazdów samochodowych.
Jest ono wykonane z tworzywa sztucznego i posiada
kształt jak na rysunku. Elementami składowymi złącza jest gniaz
do mocowania nasadek, zaczep ruchomy, korpus obudowy i
występy pozycjonujące.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 100464 (22) 94 05 17 6(51) H01R 23/02
(75) Kaleta Tomasz, Kraków
(54) Elektryczne złącze wielostykowe
(57) Elektryczne złącze wielostykowe stosowane w przemy
cie elektromechanicznym, służące do zmiany fazy i kierunku
obrotu silnika elektrycznego ma zamontowany w korpusie ob
rotowy walec (9), na którego obwodzie kołowym zamocowane
są symetrycznie metalowe styki (6) o kształcie litery Z. Fazowe
bolce (2, 3) mają przerwy (10), a wszystkie końcówki tych
bolców, umieszczone w korpusie, zaopatrzone są w sprężynki
(13) dociskające bolcowe zaciski (7) do walcowych styków (6).
Ramiona poziome styków (6) zachodzą za siebie, są od siebie
oddzielone i nie stykają się ze sobą. Zmieniając fazę, a tym
samym kierunek obrotu silnika elektrycznego, należy śrubokrę
tem przekręcić obrotowy walec (9) w lewo lub w prawo o 90°.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100465

(22)94 0517

6(51) H01R 33/95
H01H 85/22

(75) Antosiuk Jacek, Warszawa
(54) Gniazdo bezpiecznikowe
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie gniazda bezpieczniko
wego stosowanego w urządzeniach elektrycznych i elektroni
cznych.
Gniazdo charakteryzuje się tym, że uchwyt (A) ma
kształt dwóch dużych liter T umieszczonych jedna nad drugą,
ponadto w części górnej litery T podłużne ramię stanowi pokry
wa o zarysie zewnętrznym kasety (B), wyposażona na jednym
boku we wgłębienie ułatwiające wyjęcie z kasety (B), natomiast
poprzeczne ramię stanowi obejmę rurkowego bezpiecznika topikowego (3) wyposażoną w podłużne elementy prowadzące
bezpiecznik (3), zaś w części dolnej litery T poprzeczne ramię
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wyposażone jest w obustronne zatrzaski, ponadto element o
kształcie dwóch dużych liter T wyposażony jest na jednym z
dłuższych boków w podłużną prowadnicę (6), natomiast kaseta
(B) na swych dłuższych bokach wyposażona jest w podłużne
otwory prowadzące (7') zawierające występy (7.1,7'.1) blokują
ce uchwyt (A) w położeniu wysuniętym i wsuniętym, a dno ma
kształt odpowiadający dolnej części uchwytu (A). Ponadto w
czołowej części kasety (B) wykonane są skośne wgłębienia
służące do wprowadzenia zatrzasków uchwytu (A).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 100523 (22)9405 23 6(51) H02G 3/26
(75) Hondra Romuald, Chełm; Śliwiński Bogdan,
Chełm
(54) Uchwyt do mocowania przewodów, zwłaszcza
elektrycznych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem zmniejszenia pra
cochłonności montażu i demontażu przewodów elektrycznych
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Uchwyt do mocowania przewodów, zwłaszcza elektry
cznych, posiada kołek rozporowy (1) oraz opaskę (2) o kształ
cie poziomo usytuowanej litery "U", której ramiona (3) mają
przelotowe otwory (4) umieszczone w osi przelotowego kana
łu (5). Wewnętrzna powierzchnia boczna opaski (2) posiada
poprzeczne przetłoczenia (6).

(1 zastrzeżenie)
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(71) Fabryka Aparatów Pomia
rowych PAFAL SA, Świdnica

(71) Fabryka Aparatury Pomia
rowej PAFAL SA, Świdnica

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

Numer, rodzaj i data
publikacji
międzynarodowej

Numer i data
zgłoszenia
międzynarodowego

1

Int.Cl 5

2

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9421786
9425023
9425597
9428700
9502775
9504188
9511025
9513003
9513597
9514220
9514491
9515549
9516452
9517961
9518056
9519604
9519910
9520646
9520666
9521270
9521611
9521968
9522167
9522310
9522448
9522724
9522726
9522802
9522906
9522938
9523270
9523339
9523474
9523707
9523778
9523779
9523780
9523806
9523908
9524017
9524078
9524082
9524083
9524084
9524173
9524793
9524801

A1
A1
A3
A3
A1
A1
A1
A3
A3
A3
A3
A1
A3
A3
A3
A3
A3
A1
A3
A2
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

940929
941110
941110
941222
950126
950209
950427
950518
950518
950526
950601
950608
950622
950706
950706
950720
950727
950803
950803
950810
950817
950817
950817
950824
950824
950824
950824
950824
950831
950831
950831
950831
950831
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950908
950914
950914
950914

DK
IB
IB
US
GB
SE
CN
GB
GB
DE
US
US
US
US
NL
US
US
FI
US
US
US
CH
DE
EP
GB
NZ
SE
IB
FR
EP
CA
CA
FI
DE
US
US
US
EP
GB
US
FI
FI
FI
FI
US
SE
Fl

9400105
9400079
9400205
9411723
9401553
9400257
9400080
9402387
9402503
9401350
9413741
9413288
9414485
9414861
9500003
9500537
9500140
9500042
9501088
9501468
9501392
9500034
9500145
9500408
9500330
9500016
9500126
9500070
9500206
9500710
9500098
9500082
9500068
9500247
9502382
9502738
9502809
9500444
9500345
9502392
9500095
9500096
9500097
9500103
9502381
9500159
9500113

3

940311
940426
940426
941018
940718
940323
941022
941031
941114
941115
941129
941201
941216
941223
950102
950110
950106
950127
950127
950203
950209
950215
950206
950206
950216
950215
950208
950201
950222
950227
950223
950220
950214
950225
950227
950303
950301
950208
950220
950302
950223
950223
950223
950227
950227
950216
950228

C12N
A61K
C12N
G07F
F16H
D21C
A61K
A47F
G07D
G01N
A61K
G10L
A61K
B01J
B65H
G06F
B62M
C12N
C12N
C12Q
A61K
E02D
H01H
A61K
B29C
F24F
F24F
G11B
A23G
A61C
E05D
G01N
H04M
B42D
C07C
C07C
C07D
C07F
E21B
G06K
H04J
H04L
H04L
H04L
A61F
H04N
H04J

09/88
31/40
15/31
11/04
61/28
11/00
31/44
05/10
07/00
01/18
49/00
03/02
31/66
29/06
23/10
19/00
03/08
01/14
15/63
01/68
31/13
29/16
79/00
07/48
33/38
06/12
12/00
20/14
03/00
01/07
15/06
22/00
01/72
05/04
43/31
43/31
309/12
09/57
17/04
09/66
03/06
12/46
12/46
12/56
13/15
01/41
03/06
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2
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9524855
9525170
9525191
9525195
9525196
9525197
9525198
9525200
9525201
9525203
9525205
9525207
9525208
9525209
9525210
9525211
9525213
9525215
9525216
9525221
9525229
9525234
9525237
9525238
9525239
9525241
9525243
9525245
9525246
9525249
9525252
9525258
9525259
9525260
9525261
9525262
9525265
9525268
9525272
9525273
9525292
9525296
9525297
9525299
9525300
9525302
9525304
9525305
9525307
9525308
9525309
9525310
9525311
9525312
9525318
9525319

A3
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

95092Í
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921

AU 95Ö0157
US 9503206
US 9502371
GB 9500414
SE 9500263
AU 9500150
FI 9500125
GB 9500151
US 9501638
GB 9500582
SI 9500005
US 9502973
EP 9500970
US 9503129
FI 9500145
FR 9500264
NO 9500055
EP 9500808
NO 9500056
US 9503342
GB 9402608
US 9501397
GB 9500573
GB 9500574
SE 9500254
US 9503152
GB 9500354
AU 9500144
GB 9500555
US 9503461
US 9502978
SE 9500265
FI 9500135
US 9503262
US 9503108
JP 9500302
US 9406795
GB 9500567
US 9503055
SE 9500268
GB 9500624
IT 9500036
FI 9500137
US 9503142
IT 9500006
GB 9500312
US 9503003
US 9503310
US 9503207
US 9503249
US 9503061
US 9503060
US 9503183
US 9402716
EP 9500921
US 9502712

3
950317
950313
950224
950228
950315
950317
950306
950126
950209
950317
950315
950314
950315
950313
950317
950308
950313
950304
950314
950314
941129
950131
950316
950316
950313
950313
950221
950316
950315
950315
950316
950315
950313
950314
950309
950228
940615
950316
950313
950317
950317
950314
950314
950314
950124
950215
950314
950315
950313
950316
950313
950313
950315
940314
950313
950307

A61B
C12N
D04B
D06L
D21B
D21C
D21C
D21F
D21H
, E03B
E03D
E04B
E04B
E04G
E04G
E04H
E04H
E05B
E21B
F02B
F16B
F16H
F16L
F16L
F16L
F16L
F16L
F21V
F21V
F24D
F25B
G01B
G01C
G01D
G01F
G01G
G01K
G01N
G01N
G01N
G03B
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G07D
G07D

17/32
15/22
09/14
03/02
01/02
05/02
11/04
03/02
21/14
01/04
09/08
02/00
07/18
17/00
21/16
03/12
12/22
73/00
19/00
57/04
31/02
15/04
01/16
01/16
13/00
25/00
58/10
19/02
19/02
03/14
21/02
11/16
21/20
05/26
11/06
03/12
03/14
01/00
21/35
21/85
21/13
01/20
03/03
03/14
03/14
07/24
11/34
12/06
12/08
13/00
13/40
15/16
15/16
15/62
01/00
09/00

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
3

2

1

WO 9525322
WO 9525324
WO 9525328
WO 9525331
WO 9525332
WO 9525338
WO 9525362
WO 9525363
WO 9525364
WO 9525367
WO 9525378
WO 9525384
WO 9525386
WO 9525390
WO 9525392
WO 9525396
WO 9525398
WO 9525399
WO 9525401
WO 9525402
WO 9525405
WO 9525406
WO 9525407
WO 9525409
WO 9525410
WO 9525413
WO 9525414
WO 9525415
WO 9525416
WO 9525424
WO 9525425
WO 9525426
WO 9525427
WO 9525429
WO 9525420
WO 9525430
WO 9525431
WO 9525432
WO 9525435
WO 9525436
WO 9525440
WO 9525442
WO 9525443
WO 9525444
WO 9525447
WO 9525450
WO 9525451
WO 9525452
WO 9525453
WO 9525455
WO 9525456
WO 9525457
WO 9525459
WO 9525461
WO 9525467
WO 9525469

97

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

950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950921
950928
950928
950928
950928
950928
950921
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

CA 9500134
US 9503141
EP 9501004
US 9413300
FR 9500300
US 9402785
IB 9500140
US 9502629
US 9404915
GB 9500524
BR 9500022
NL 9500089
FR 9500283
AU 9500132
US 9502906
US 9503424
IB 9500166
US 9502424
EP 9500969
US 9503217
US 9501802
AU 9500133
CA 9500147
US 9502977
DE 9500293
CA 9400153
US 9502880
US 9502881
AU 9500139
NZ 9500028
FI 9500143
EP 9500937
EP 9500984
US 9503316
US 9502903
US 9503572
DK 9500124
CA 9500055
FI 9500154
US 9503010
GB 9500656
GB 9500168
US 9503738
US 9503218
IB 9500194
DE 9500118
US 9502834
DK 9500123
AU 9500148
EP 9403452
US 9503713
CH 9500061
EP 9400918
US 9503584
US 9503648
US 9503554

950314
950314
950316
941118
950314
940315
950307
950303
940504
950310
950315
950309
950310
950315
950310
950316
950313
950227
950315
950315
950213
950315
950316
950316
950306
940317
950316
950316
950316
950321
950317
950310
950314
950317
950309
950321
950321
950203
950323
950313
950323
950131
950323
950315
950321
950128
950310
950317
950317
941020
950323
950321
940322
950322
950322
950321

G08G
G09G
G11B
G21F
G21F
H01J
H0IR
H0IR
H0IR
H0IS
H02M
H03K
H03M
H04L
H04L
H04M
H04M
H04N
H04N
H04N
H04Q
H04Q
H04Q
H04Q
H04Q
H04R
H04R
H04R
H05B
A0IG
A01G
A01K
A01K
A01K
H05H
A01N
A22C
A23D
A23G
A23G
A23L
A23L
A31K
A41D
A44C
A46B
A46B
A47C
A47C
A47C
A47H
A47J
A47K
A61B
A61B
A61B

01/16
05/00
33/04
05/01
09/02
29/52
13/11
13/17
23/66
03/10
00/00
17/60
13/22
01/20
09/18
00/00
03/50
05/26
07/00
07/00
01/02
07/22
07/22
07/36
07/38
03/00
25/00
25/00
06/02
13/02
25/00
11/00
11/00
67/00
01/40
63/04
25/18
09/00
01/00
03/30
01/21
03/26
31/49
01/00
05/20
07/04
09/02
01/03
03/04
27/08
01/00
31/06
05/12
05/00
17/00
17/04

98

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9525473
9525478
9525484
9525485
9525487
9525490
9525493
9525494
9525495
9525496
9525499
9525503
9525506
9525508
9525509
9525510
9525511
9525513
9525518
9525519
9525520
9525522
9525525
9525526
9525528
9525531
9525532
9525533
9525534
9525535
9525536
9525539
9525543
9525544
9525545
9525547
9525548
9525549
9525552
9525554
9525555
9525556
9525559
9525563
9525566
9525568
9525569
9525571
9525573
9525574
9525575
9525576
9525578
9525579
9525580

3

2

1
WO 9525472

Nr 24 (5(72) 1995

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

950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

IB 9500176
US 9503615
GB 9500514
DE 9500443
US 9503374
NL 9500102
SE 9500272
SE 9500273
US 9502979
US 9503077
US 9502444
US 9502445
US 9503248
US 9402931
EP 9501002
US 9502574
US 9503335
AU 9500146
IB 9500143
US 9502448
SE 9500316
AT 9500055
EP 9500972
HU 9500007
US 9502974
RU 9500047
US 9502458
US 9503315
SE 9500249
US 9503523
US 9503189
JP 9500513
US 9503035
EP 9501025
EP 9500973
US 9503735
US 9502476
US 9412394
US 9503198
EP 9501003
US 9503088
SE 9500087
IB 9500625
US 9503510
AU 9500153
US 9503496
CA 9500155
EP 9501078
US 9412525
US 9503322
GB 9500623
FR 9400314
SE 9500306
GB 9500610
GB 9500626

950322
950316
950322
950310
950322
950317
950320
950317
950317
950310
950309
950227
950227
950316
940318
950317
950301
950315
950317
950308
950228
950324
950320
950315
950323
950314
950316
950228
950317
950309
950320
950320
950320
950309
950320
950315
950324
950228
941104
950322
950317
950306
950131
940228
950320
950320
950320
950321
950321
941101
950316
950321
940323
950323
950320
950321

A61B
A61B
A61C
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
Á61F
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61L
A61M
A61M
A61M
A61M
A61M
A61N
A63B
A63F
A63F
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D

17/39
17/60
08/00
02/38
02/44
02/44
06/22
13/15
13/15
13/15
13/62
07/03
07/48
09/50
31/10
31/16
31/19
31/19
31/31
31/44
31/55
31/55
31/67
31/80
33/00
35/00
38/02
38/05
38/06
38/11
38/16
38/17
38/57
39/39
47/10
47/34
48/00
51/55
27/00
05/00
05/24
05/30
11/00
25/02
05/06
69/36
01/12
09/10
03/16
15/00
15/08
29/00
29/09
33/23
46/02
46/42

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
3

2

1
WO 95255S1
WO 9525583
WO 9525585
WO 9525593
WO 9525597
WO 9525599
WO 9525600
WO 9525603
WO 9525604
WO 9525605
WO 9525608
WO 9525610
WO 9525612
WO 9525613
WO 9525616
WO 9525618
WO 9525619
WO 9525620
WO 9525622
WO 9525626
WO 9525627
WO 9525628
WO 9525630
WO 9525631
WO 9525632
WO 9525635
WO 9525636
WO 9525639
WO 9525640
WO 9525642
WO 9525643
WO 9525644
WO 9525645
WO 9525646
WO 9525654
WO 9525656
WO 9525657
WO 9525662
WO 9525663
WO 9525665
WO 9525667
WO 9525668
WO 9525669
WO 9525670
WO 9525672
WO 9525674
WO 9525675
WO 9525680
WO 9525683
WO 9525685
WO 9525688
WO 9525690
WO 9525691
WO 9525692
WO 9525693
WO 9525694

99

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

FI 9500147
US 9503431
AU 9500156
GB 9500590
CH 9500056
AU 9500149
GB 9500664
US 9503607
SE 9500307
SE 9500308
SE 9500309
FR 9500355
US 9503486
US 9503282
US 9503565
US 9503511
AU 9500163
US 9500106
DE 9500374
NL 9500098
NL 9500100
NL 9500099
GB 9500598
US 9503421
SE 9500271
FR 9500336
AU 9500166
FI 9500153
ES 9500021
AU 9500152
FR 9500364
US 9503823
SE 9500311
NL 9500112 .
US 9503362
SE 9500304
FR 9500265
EP 9501086
AU 9500143
IB 9500200
US 9503762
US 9503829
EP 9501021
EP 9501044
EP 9500962
AU 9500147
EP 9500599
JP 9500529
US 9503587
EP 9500672
AT 9500058
NL 9500095
US 9503506
GB 9500633
US 9503373
US 9502404

950321
950317
950321
950317
950314
950317
950324
950321
950323
950323
950323
950322
950323
950317
950320
950320
950323
950105
950318
950317
950317
950317
950317
950316
950317
950320
950324
950323
950220
950317
950324
950321
950323
950323
950317
950323
950308
950322
950317
950323
950324
950324
950318
950321
950315
950317
950219
950317
950324
950224
950322
950314
950322
950322
950317
950227

B01D
B01F
B01J
B02C
B03C
B05B
B05B
B05D
B05D
B05D
B21D
B22D
B23B
B23K
B26B
B26D
B27B
B27L
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29D
B30B
B41F
B41F
B41M
B42D
B44F
B60C
B60H
B60N
B60R
B60T
B61B
B62B
B62J
B63B
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65G
B65H
B66C
B68C
C01B
C01F

53/56
03/04
02/00
19/12
03/01
01/06
01/28
03/02
05/00
05/00
05/16
41/02
51/00
26/00
01/08
01/00
03/10
07/00
41/14
55/26
55/26
55/30
67/06
11/00
09/30
16/02
35/00
05/24
15/10
09/08
27/12
01/32
02/28
21/04
08/88
10/02
01/20
01/00
15/00
01/02
05/32
05/70
05/74
05/74
19/40
39/00
43/06
75/36
85/00
90/34
49/06
35/07
01/10
03/02
39/00
01/00

100

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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

3

2

1
WO 9525695
WO 9525696
WO 9525697
WO 9525698
WO 9525700
WO 9525702
WO 9525705
WO 9525706
WO 9525709
WO 9525711
WO 9525715
WO 9525717
WO 9525718
WO 9525719
WO 9525721
WO 9525722
WO 9525723
WO 9525724
WO 9525726
WO 9525727
WO 9525728
WO 9525736
WO 9525743
WO 9525751
WO 9525756
WO 9525757
WO 9525758
WO 9525762
WO 9525763
WO 9525766
WO 9525767
WO 9525768
WO 9525771
WO 9525773
WO 9525779
WO 9525780
WO 9525785
WO 9525786
WO 9525787
WO 9525789
WO 9525792
WO 9525796
WO 9525797
WO 9525798
WO 9525799
WO 9525801
WO 9525802
WO 9525803
WO 9525804
WO 9525805
WO 9525809
WO 9525811
WO 9525812
WO 9525813
WO 9525814
WO 9525815

Nr 24 (5(72) 1995

950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

GB 9500651
GB 9500593
DE 9401504
FR 9500321
FR 9500263
FR 9500289
AT 9500056
SE 9500287
US 9502403
NL 9500103
EP 9500914
US 9503589
GB 9500658
EP 9500853
DE 9500442
EP 9500847
GB 9500570
EP 9501068
EP 9501001
US 9501974
EP 9500918
EP 9501026
US 9503175
EP 9501111
EP 9500907
US 9503597
FI 9500152
EP 9501124
EP 9500943
EP 9500960
EP 9500897
US 9502111
EP 9501042
EP 9500862
FR 9500290
US 9402119
US 9503622
US 9503826
US 9503822
US 9503668
CA 9500146
US 9503680
US 9503191
GB 9500629
GB 9500648
GB 9500639
FR 9500248
FR 9500249
FR 9500250
FR 9500342
US 9503677
GB 9500544
EP 9501009
US 9503537
US 9503575
US 9503708

950323
950317
941215
950316
950308
950313
950321
950321
950227
950320
950313
950324
950323
950308
950323
950306
950316
950322
950317
950216
950313
950320
950316
950323
950311
950324
950323
950323
950314
950315
950310
950215
950321
950309
950313
940324
950322
950321
950323
950322
950316
950323
950320
950322
950322
950322
950302
950302
950302
950321
950323
950313
950317
950317
950320
950324

C02F
C02F
C02F
C02F
C04B
C04B
C04B
C04B
C06B
C07C
C07C
C07C
C07C
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
CÛ7D
C07D
C07H
C07K
C08B
C08F
C08F
C08F
C08G
C08G
C08L
C08L
C08L
C08L
C09F
C10B
C10L
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12Q
C12Q
C12Q
C12Q
C12Q

03/04
03/12
03/30
11/08
14/06
28/02
38/08
41/64
29/22
15/46
229/36
257/14
401/00
207/34
211/32
211/90
213/82
231/06
239/95
295/12
305/14
15/04
14/24
37/00
08/30
10/06
210/02
59/12
65/32
23/04
23/06
39/00
67/06
01/04
53/00
01/18
01/21
01/21
05/00
07/02
15/00
15/12
15/30
15/53
15/60
15/83
15/86
15/86
15/86
15/86
15/87
01/04
01/68
01/68
01/68
01/68

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

101

2
9525820
9525822
9525823
9525824
9525825
9525827
9525828
9525830
9525832
9525833
9525836
9525837
9525838
9525842
9525843
9525844
9525845
9525846
9525847
9525852
9525853
9525855
9525856
9525857
9525858
9525860
9525861
9525862
9525864
9525866
9525868
9525869
9525870
9525881
9525883
9525899
9525900
9525901
9525902
9525910
9525911
9525916
9525917
9525922
9525923
9525929
9525930
9525931
9525934
9525935
9525937
9525941
9525945
9525948
9525955
9525956

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

950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

EP
EP
GB
US
GB
GB
GB
CA
BR
US
EP
US
US
GB
US
US
SE
US
EP
EP
AU
CA
AU
DE
IB
EP
BE
EP
FR
GB
NO
ES
SE
NL
AU
US
IB
EP
AU
GB
GB
GB
DE
EP
EP
US
US
CR
IT
US
EP
SE
FR
GB
CH
RU

9501020
9501023
9500612
9503194
9500608
9500580
9500607
9500152
9500018
9403203
9500829
9502984
9502981
9500377
9503566
9502983
9500255
9502982
9500933
9500976
9400795
9500148
9500131
9500382
9500202
9500828
9500024
9500308
9500347
9500575
9400063
9500029
9500283
9500105
9500142
9503561
9500186
9500841
9500155
9500616
9500617
9500637
9500395
9501070
9500924
9502059
9503604
9500063
9500039
9503827
9500957
9500269
9500325
9500649
9500055
9500046

3
950318
950318
950317
950321
950317
950317
950320
950320
950310
940324
950307
950310
950310
950223
950321
950310
950314
950310
950314
950316
941223
950317
950314
950321
950323
950307
950317
950217
950322
950316
940323
950317
950321
950321
950317
950321
950317
950307
950321
950321
950321
950322
950324
950322
950313
950202
950322
950321
950320
950321
950315
950317
950317
950322
950313
950316

C21D
C22B
C22B
C22B
C22C
C23C
C23C
C23C
C23C
C25D
D03D
D04H
D04H
D06P
D06P
D21C
D21C
D21H
D21H
E03B
E03D
E04B
E04B
E04C
E04C
E04D
E04F
E04G
E04H
E05B
E05D
E06B
E06B
F02B
F02M
F16B
F16B
F16B
F16B
F16D
F16D
F16J
F16K
F16L
F16L
F22B
F23G
F23J
F25B
F25D
F28F
G01B
G01F
G01N
G01N
G01N

08/12
04/00
13/02
34/10
21/00
14/56
14/56
18/31
22/08
01/04
01/00
01/42
01/46
01/00
03/14
09/00
11/12
11/20
17/24
03/03
09/02
01/08
01/58
01/40
02/32
13/12
15/20
21/32
04/00
15/02
03/06
03/48
03/67
19/16
21/04
07/10
13/12
25/10
45/00
03/08
03/08
15/12
03/02
03/10
27/08
37/48
05/12
15/00
29/00
17/06
01/40
11/02
11/02
01/02
33/18
33/53

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

102

2

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
|WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

952596
9525969
9525970
9525971
9525974
9525975
9525976
9525978
9525981
9525987
9525992
9525994
9525995
9525996
9526001
9526002
9526003
9526004
9526005
9526007
9526008
9526009
9526011
9526012
9526013
9526014
9526016
9526018
9526019
9526022
9526026
9526034
9526045
9526048
9526055
9526060
9526061
9526063
9526064
9526067
9526071
9526081
9526084
9526085
9526086
9526087
9526093
9526098
9526104
9526107
9526113
9526115
9526117
9526118
9526119
9526121

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

950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928
950928

US 9503376
CN 9500018
US 9501754
GB 9500681
SE 9500281
SE 9500282
US 9501733
GB 9500472
US 9503740
GB 9500601
US 9502763
DE 9500361
US 9503623
US 9503563
CA 9500161
US 9503436
IB 9500517
AU 9500154
CA 9500123
US 9501406
US 9503624
US 9503655
SE 9500293
US 9413784
US 9503295
GB 9500596
FI 9500149
US 9403006
US 9503422
US 9503157
US 9502685
IB 9500274
SE 9500296
US 9503654
SE 9500299
US 9502534
US 9502601
CA 9500162
US 9503437
GB 9500685
US 9503318
US 9503415
GB 9500618
US 9503578
US 9402942
GB 9500660
US 9503487
US 9503590
RU 9400051
US 9402979
US 9503046
GB 9500625
GB 9500615
SE 9500274
GB 9500604
US 9503603

950316
950321
950209
950324
950320
950320
950209
950306
950323
950317
950302
950314
950322
950321
950322
950317
950323
950321
950303
950203
950322
950321
950322
941201
950315
950317
950321
940322
950316
950314
950313
950320
950322
950322
950322
950303
950306
950322
950317
950324
950316
950317
950321
950320
940318
950323
950323
950324
940318
940318
950314
950321
950320
950317
950320
950321

Nr 24 (5(72) 1995

3
G01W 01/00
G02B 05/10
G02B 05/12
G02B 05/16
G02B 06/42
G02B 06/42
G02B 06/42
G02B 06/44
G02C 07/04
G03G 07/00
G05B 19/41
G06F 03/03
G06F 03/03
G06F 03/14
G06F 11/20
G06F 13/00
G06F 17/30
G06F 17/60
G06F 17/60
G06F 19/00
G06F 19/00
G06F 159/00
G06K 11/08
G07C 05/08
G07C 09/00
G07F 07/02
G08B 13/14
G08B 21/00
G08C 21/00
G09G 01/06
G11B 05/52
H01H 13/70
H01L 21/26
H01L 23/42
H01M 10/16
H01S 03/09
H01S 03/16
H02G 07/16
H02J 01/00
H02J 07/35
H02M 03/18
H04B 01/38
H04J 03/14
H04K 01/00
H04L 09/00
H04L 09/06
H04M 09/00
H04N 01/32
H04N 07/02
H04N 07/16
H04Q 07/22
H04Q 07/32
H04R 05/03
H05B 07/14
H05B 41/18
H05H 01/24

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

103
3

2
9526125
9526126
9526128
9526129
9526133
9526136
9526137
9526138
9526139
9526141
9526142
9526143
9526146
9526147
9526148
9526149
9526150
9526154
9526157
9526158
9526159
9526160
9526161
9526164
9526165
9526166
9526167
9526169
9526170
9526172
9526173
9526175
9526183
9526184
9526185
9526186
9526188
9526189
9526191
9526192
9526193
9526194
9526198
9526199
9526200
9526202
9526203
9526205
9526206
9526207
9526209
9526210
9526211
9526212
9526215
9526217

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

950928
950928
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005

US 9503651
US 9414645
US 9503609
IE 9500023
GB 9500165
US 9503625
EP 9501037
DE 9500377
SE 9500211
US 9502365
DK 9500133
US 9503477
US 9503724
EP 9500871
IT 9500043
EP 9501150
DK 9500136
AU 9400726
FR 9500378
US 9503514
JP 9500420
FR 9500376
FR 9500402
US 9503770
US 9503349
DK 9500131
SE 9500318
US 9503626
RU 9500056
US 9502387
NL 9500118
KR 9500023
FI 9500161
EP 9501143
JP 9500566
US 9502778
US 9503700
IB 9500230
EP 9501096
US 9503850
CA 9400188
US 9503849
US 9503777
US 9503866
US 9503817
EP 9501061
GB 9500704
GB 9500689
US 9503722
EP 9501103
US 9502442
AU 9500171
GB 9500719
SE 9500315
RU 9500055
EP 9501153

950322
941213
950321
950329
950127
950322
950318
950317
950301
950224
950327
950324
950323
950309
950323
950328
950328
941124
950327
950320
950314
950324
950329
950328
950324
950327
950324
950322
950327
950302
950328
950320
950327
950327
950327
950310
950324
950327
950323
950327
940325
950327
950327
950328
950327
950322
950329
950327
950323
950323
950227
950327
950329
950324
950324
950328

H05K 07/20
H05K 09/00
A01C
A01K
A01N
A01N
A21D
A22C
A23C
A23L
A23L
A43B
A45D
A45F
A46D
A47B
A47G
A47K
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
A61C
A61C
A61F
A61F
A61F
A61F
A61H
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61L
A61L
A61M
A61M
A61M
A61N
A61N

03/06
39/01
61/00
63/00
06/00
21/06
19/02
01/01
01/18
03/24
40/26
05/10
03/00
96/14
09/00
10/34
05/00
05/02
08/08
10/00
17/70
17/82
09/00
17/02
02/02
02/06
05/01
05/45
19/00
07/48
09/12
09/12
31/16
31/41
31/43
31/71
31/71
31/73
33/42
35/78
37/02
38/00
38/58
39/39
49/00
51/08
15/18
15/42
05/00
05/14
15/00
01/16
05/06

104

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

3

2

1
WO 9526218
WO 9526220
WO 9526225
WO 9526227
WO 9526228
WO 9526232
WO 9526234
WO 9526236
WO 9526246
WO 9526247
WO 9526249
WO 9526254
WO 9526257
WO 9526259
WO 9526260
WO 9526263
WO 9526265
WO 9526268
WO 9526270
WO 9526280
WO 9526281
WO 9526282
WO 9526290
WO 9526291
WO 9526292
WO 9526295
WO 9526296
WO 9526297
WO 9526299
WO 9526300
WO 9526301
WO 9526304
WO 9526306
WO 9526308
WO 9526309
WO 9526310
WO 9526311
WO 9526313
1 WO 9526315
| W O 9526316
WO 9526317
WO 9526318
WO 9526321
WO 9526322
WO 9526324
WO 9526325
WO 9526327
WO 9526332
WO 9526333
WO 9526334
WO 9526335
WO 9526336
WO 9526337
WO 9526338
WO 9526339
WO 9526341

Nr 24 (5(72) 1995

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

951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005

US 9503490
SE 9500310
NL 9500116
US 9500883
US 9503599
AU 9500137
EP 9501163
GB 9500643
DE 9500405
SE 9500292
EP 9500559
NO 9500005
US 9503620
SI 9500007
AU 9500161
IB 9500205
CH 9500054
GB 9500584
US 9502660
AU 9500162
US 9502716
IT 9500044
US 9402971
EP 9500849
DE 9500393
NL 9500114
NL 9500115
US 9503594
GB 9500687
EP 9500733
GB 9500711
US 9403325
EP 9501104
GB 9500671
GB 9400625
SE 9500284
EP 9501125
SE 9500328
US 9502707
GB 9500682
GB 9500679
GB 9500522
US 9503251
EP 9501073
BE 9500012
CA 9500154
EP 9500964
FR 9500366
EP 9501114
US 9503196
FR 9500369
FR 9500367
US 9503716
FR 9500391
FR 9500368
EP 9500758

950321
950323
950324
950123
950323
950315
950328
950323
950325
950322
950216
950105
950322
950321
950324
950324
950313
950317
950303
950322
950302
950327
940325
950308
950323
950324
950324
950324
950327
950301
950329
940328
950323
950327
940325
950321
950324
950328
950310
950324
950324
950310
950316
950322
950210
950327
950314
950324
950323
950322
950324
950324
950323
950329
950324
950302

A62D
A63B
B01D
B01J
B01J
B03B
B05B
B05B
B23B
B23B
B23F
B23K
B23P
B25B
B26B
B29C
B30B
B32B
B41F
B60P
B60R
B60R
B61D
B61F
B62D
B63H
B63H
B65B
B65B
B65B
B65C
B65D
B65D
B65D
B65D
B65G
B65G
B65H
B67D
B67D
C01B
C02F
C04B
C04B
C04B
C07B
C07C
C07C
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D

01/08
55/08
53/22
19/32
20/22
05/18
05/02
17/06
05/28
27/10
19/00
20/12
17/02
07/02
13/00
45/46
09/22
27/08
13/11
01/02
00/00
25/00
23/08
05/22
05/09
09/10
09/10
01/04
35/54
61/18
09/06
01/36
47/20
79/00
81/36
33/20
49/04
75/50
05/52
05/56
39/06
01/72
12/04
26/16
35/65
59/00
217/52
263/20
205/08
205/08
211/14
211/34
211/60
211/76
213/06
215/26

Nr 24 (5(72) 1995

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

9526342
9526345
9526348
9526349
9526350
9526351
9526352
9526355
9526356
9526358
9526359
9526360
9526362
9526364
9526369
9526371
9526379
9526382
9526386
9526387
9526389
9526391
9526395
9526397
9526398
9526400
9526402
9526403
9526405
9526407
9526408
9526409
9526410
9526413
9526418
9526426
9526428
9526434
9526435
9526436
9526437
9526438
9526439
9526442
9526443
9526445
9526448
9526449
9526450
9526452
9526455
9526456
9526457
9526460
9526461
9526462

105

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

951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005

FR 9500359
EP 9500953
US 9501967
FR 9500357
FR 9500358
FR 9500360
FR 9500361
GB 9500644
US 9503635
EP 9501062
US 9403272
EP 9501013
AU 9500176
FI 9500170
EP 9501066
IE 9400018
US 9503865
US 9503980
GB 9500680
EP 9501090
CA 9500156
EP 9501038
NL 9500113
DK 9500142
DK 9500132
US 9503918
GB 9500665
GB 9500692
BE 9500026
GB 9500634
FR 9500356
FR 9500374
GB 9500677
US 9502929 .
US 9503201
US 9503899
EP 9500942
EP 9500996
FR 9500388
US 9503638
US 9503843
US 9503862
CA 9500159
SE 9500335
SE 9500300
FR 9500387
US 9503481
US 9503673
AU 9500168
SE 9500302
GB 9500722
SE 9500324
AU 9500167
FR 9500362
AU 9500179
AU 9500178

3
950323
950314
950216
950323
950323
950323
950323
950323
950328
950322
940325
950317
950327
950329
950322
940328
950329
950328
950324
950323
950321
950320
950324
950329
950327
950328
950324
950328
950323
950322
950323
950324
950327
950308
950323
950328
950313
950317
950328
950328
950328
950328
950323
950329
950322
950328
950323
950323
950324
950323
950328
950327
950324
950323
950329
950329

C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07F
C07F
C07F
C07F
C07K
C07K
C07K
C08F
C08F
C08K
C09B
C09K
C10G
C10M
C11B
C12C
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12P
C22B
C23C
C23F
D02J
D03D
D06B
D06P
D21C
D21C
E01C
E01F
E02F
E04B
E04B
E04C
E04H
E21B
E21D
E21D
F01L
F01M
F01M

241/38
333/50
471/04
487/04
487/04
487/04
487/04
09/00
09/10
09/38
09/65
05/06
14/40
16/40
10/00
22/32
07/18
67/10
07/06
01/10
173/02
03/00
07/20
09/28
09/42
15/00
15/12
15/13
15/49
15/82
15/86
15/86
15/86
07/04
15/00
14/34
03/06
01/08
23/00
01/02
05/22
03/04
11/12
07/36
08/00
05/30
01/62
05/48
02/38
17/12
33/13
13/02
21/00
07/02
03/00
03/02

106

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

9526464
9526466
9526467
9526475
9526477
9526480
9526482
9526486
9526487
9526488
9526489
9526495
9526498
9526501
9526502
9526503
9526504
9526506
9526507
9526509
9526510
9526511
9526513
9526518
9526519
9526522
9526523
9526534
9526536
9526537
9526539
9526540
9526541
9526542
9526546

3

2

1
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

Nr 24 (5(72) 1995

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

951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005
951005

US 9503914
SE 9500329
SI 9500008
EP 9500999
DK 9500125
SE 9500222
NO 9500051
EP 9501132
EP 9501028
US 9501564
US 9503815
US 9502245
US 9502682
IB 9500159
US 9503859
GB 9500714
GB 9500713
US 9502279
US 9503659
US 9503002
US 9503479
DE 9500403
US 9503748
US 9503682
AU 9500177
GB 9500640
US 9502465
CA 9500166
US 9503352
FI 9500158
EP 9501011
GB 9500595
GB 9500611
SE 9500320
DK 9500135

950329
950328
950328
950317
950321
950303
950308
. 950325
950320
950207
950327
950222
950310
950313
950328
950329
950329
950221
950324
950313
950324
950323
950327
950324
950329
950321
950228
950323
950324
950324
950317
950317
950320
950327
950328

F02B
F02D
F02K
F16H
F16K
F16L
F17C
F24F
F26B
F28F
F41A
G01L
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01P
G01S
G01S
G01T
G02C
G02F
G05B
G05B
G06F
G06F
G06K
G06T
G07F
G07F
G09F
G11B

01/00
13/04
09/42
19/06
31/64
33/22
03/02
01/02
25/00
09/01
09/34
09/00
21/64
31/22
33/48
33/53
33/54
33/68
33/68
15/10
05/06
13/82
01/11
07/04
01/35
19/41
23/02
17/60
153/00
00/00
07/20
03/00
11/60
03/20
00/00

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 24/1995

Nr
zgłoszenia

1
303437
303439
303440
303467
303468
303470
303471
303472
303473
303474
303475
303476
303477
303486
303487
303488
303489
303492
303493
303494
303495
303496
303497
303508
303509
303510
303511
303513
303514
303516
303517
303518
303519
303520
303521
303522
303523
303530
303531
303532
303535
303538
303542
303543
303544
303545
303546
303547
303548
303549

IM.C16

2
H03J
C23C
C08J
O09K
A63B
C07D
C07D
C05D
C02F
B65F
C12N
C10L
E04B
G01M
B65F
C08L
C02F
F16H
G01N
G01M
C07K
B66B
A43B
B44F
C10L
A63B
G01N
F16G
E04G
H05C
C08L
C09C
C04B
C04B
A47K
H02M
B01J
B27B
G01N
C02F
A61L
B60G
F16J
F16F
H04M
A23G
B23Q
F02B
A61M
E04B

Strona

Nr
zgłoszenia

3
61
40
37
38
9
31
31
29
27
22
39
38
43
55
22
37
26
51
56
55
35
24
5
17
38
8
56
51
44
64
37
38
28
29
5
61
11
16
57
26
8
17
52
50
62
4
15
48
8
43

1
303550
303551
303553
303554
303555
303556
303557
303558
303559
303561
303562
303568
303569
303573
303575
303576
303577
303578
303579
303580
303581
303583
303584
303585
303586
303587
303588
303589
303593
303603
303604
303605
303606
303607
303608
303610
303612
303613
303614
303615
303616
303617
303618
303619
303620
303621
303622
303635
303636
303646

InLCl6

2
F16J
F03G
G08B
B65G
B65G
C04B
B02C
F01K
C02F
A41H
A01J
G05D
A01B
B02C
G07B
C21B
E21C
C05G
E03F
B01J
F16K
H04R
C04B
F04D
B24D
E21F
C02F
C02F
E04B
C07C
E04B
E21D
C25D
H01S
H01S
B32B
C01C
F28D
H02J
F24H
B21B
H04R
C07C
F02G
A61K
A61K
A61K
B01J
B02C
B65G

Strona

Nr
zgłoszenia

3
51
49
58
23
23
28
11
48
26
5
2
57
2
12
58
40
46
29
42
10
52
63
28
50
16
48
25
26
42
29
43
47
40
60
60
16
25
54
60
54
13
63
29
49
7
7
7
10
11
23

1
303647
304485
304919
305886
307816
307899
308255
308285
308528
308529
308577
308578
308580
308605
308606
308608
308614
308615
308616
308618
308633
308634
308635
308662
308663
308664
308665
308666
308684
308689
308690
308691
308692
308693
308712
308717
308718
308721
308733
308734
308735
308736
308737
308738
308739
308786
308787
308788
308876
308932

IntCl 6

2
E21F
E04F
E04B
H04N
C10L
D01G
F21V
B66B
A21D
E21D
A47F
C07D
A61K
B09B
F16B
C08F
C10L
H04N
F27D
B23P
B65G
A21D
C07D
A01N
H01H
A01N
B63B
C07J
C22B
E05C
E03D
B23P
E05C
A21B
B01J
C10M
B60J
C07C
B61D
F21Q
F02M
B65D
A01N
B65D
F01K
C01B
C07F
C07C
B28D
H01B

Strona

3
47
44
44
63
38
41
53
24
4
47
5
31
7
13
50
36
38
63
54
15
22
3
32
3
59
3
20
35
40
45
42
15
45
3
11
39
18
30
19
52
49
21
2
20
48
25
33
29
16
59

108
1
308966
308967
308968
308969
308971
308982
309070
309074
310072
310073
310074
310075
310076
310077
310078
310079
310080
310081
310082
310083
310084
310085

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

C07D
C07J
C07J

C07D
B62D
F24D
H04M
G01L
A61K
C07C
B32B
C07D
E05F
C02F
C08F
B65D
B03B
G05B
H04R
D21H
D21H
E04D

3
32
34
34
32
20
53
62
55
6
30
17
30
46
27
36
21
12
57
64
41
41
44

1
310086
310087
310088
310089
310090
310091
310107
310108
310109
310110
310111
310112
310113
310114
310121
310122
310123
310124
310125
310126
310127
310128

2
H02G
C03C
B60R
C08G
C03C
E05D
B61F
B01D
C12N
B01D
C07D
A61K
C07D
F16H
B23G
B01D
B22D
B22D
C07J
C12N
A61K
B66C

3
60
27
19
36
28
45
19
10
39
10
31
7
33
51
14
9
14
14
35
39
6
24

Nr 24 (5(72) 1995
1
310129
310158
310159
310160
310161
310162
310163
310164
310165
310166
310167
310168
310169
310170
310171
310172
310173
310174
310175
310176
310177

2
C03C
A22B
A61K
C07H
B05C
H04L
C08J
A61L
A23L
B01D
B60P
C07D
B65D
A23D
C07D
A61K
C08J
C08G
C08G
G11B
C07H

3
28
4
6
34
12
62
37
8
4
9
18
31
21
4
33
7
37
36
36
58
33

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 24/1995

Nr
zgłoszenia

1
100419
100420
100421
100437
100438
100439
100440
100442
100445
100446
100447
100448
100449
100450
100451
100452
100453
100454
100455
100456
100457
100458
100459
100460
100461
100462
100463
100464
100465
100466
100467
100469
100470
100471
100472

Int.C16

Strona

2
A63B
A01K
GUB
G01N
F16K
F16K
B01D
H01F
E05B
B65F
B65F
A01G
A41D
A47C
E04F
E04F
E04F
E04F
E04F
E04F
E04F
A22C
A22C
A23B
F25C
A47J
A01K
H01R
H01R
E06B
G01G
E01F
C10J
C10J
A47B

3
72
65
91
89
84
85
73
92
80
76
76
65
67
69
79
79
79
79
80
80
80
66
66
67
87
70
66
93
93
81
89
77
77
77
69

Nr
zgłoszenia

1
100473
100474
100475
100476
100477
100478
100479
100480
100481
100482
100484
100485
100486
100487
100488
100489
100490
100491
100492
100493
100494
100495
100496
100497
100499
100500
100501
100502
100503
100504
100505
100506
100510
100511
100514

Int.Cl6

2
A43D
E05B
B62D
A43B
A43B
A43B
A43B
A43B
E03C
A47B
A61M
A62C
G06C
G06C
E06B
H01R
F24H
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
G01F
GOIG
G09B
G09B
G09B
G09B
B65D
H01R
F21V
E04H
B29C

Strona

3
69
81
74
67
68
68
68
68
78
69
71
71
89
90
84
92
87
81
82
82
82
83
83
83
88
89
91
91
90
90
74
92
86
80
73

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1
100515
100520
100521
100522
100523
100524
100526
100527
100528
100530
100531
100532
100533
100534
100535
100536
100537
100538
100539
100540
100542
100545
100546
100548
100549
100550
100551
101612
102274
102607
102648
102757
102760

2
B65G
A61B
B01D
A63B
H02G
H0IR
B65D
B65D
B65D
F42B
B65D
F21S
E03B
E04F
F24C
E05D
A47J
B01D
A01J
F24C
B60R
A43B
F24F
E02F
A42B
B65D
F21Ł
A63B
H0IR
F27D
A47L
F0IN
F21S

3
76
71
73
72
94
92
76
75
75
88
75
85
78
78
86
81
70
72
65
86
74
68
87
78
67
75
85
72
93
87
70
84
86

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁC
DZIAŁD
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁG
DZIAŁH

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

2
9
25
41
42
48
55
59
107

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

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
65
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
72
CHEMIA I METALURGIA
77
BUDOWNICTWO. GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
77
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
84
FIZYKA
88
ELEKTROTECHNIKA
92
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . 109
INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE

95

Komunikat
Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw UP RP informuje,
że ukazały się drukiem n/w wydawnictwa:
1. Wykaz Patentów na Wynalazki za rok 1994
2. Wykaz Wzorów Użytkowych za rok 1994
3. Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków
(komentarz)
4. MKP VI edycja dz. "A"
5. MKP VI edycja dz. "B" m-cu listopadzie
6. Wiadomości Urzędu Patentowego (miesięcznik)
7. Biuletyn Urzędu Patentowego (dwutygodnik)
8. Informacje Urzędu Patentowego RP (miesięcznik dawniej BI)
9. Wykazy Patentów na Wynalazki (roczniki)
10. Wykazy Wzorów Użytkowych (roczniki)
11. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI ed. (w opracowaniu)
12. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług VI ed. 1.1
t. n i m
13. Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków u l ed.
14. Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie
15. Wielojęzyczny słownik terminów z zakresu własności przemysłowej
16. Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji
i informacji patentowej
17. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa V ed. do sprzedaży pozostał
"WSTĘP"
18. Tablice przejść z I do II i z H do m ed. MKP
19. Tablice przejść z II do HI i z III do IV ed. MKP
20. Tablice przejść z V do IV ed. MKP
21. Dokumentacja i literatura patentowa gromadzona przez UP RP
22. Instrukcja w sprawie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych w UP RP
23. PCT poradnik dla Urzędu Przyjmującego
24. Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych
25. Metodyka badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
26. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej przy UP
RP w latach 1993-1994 cz. I
27. Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków i wzorów użytkowych
zgłaszanych w UP RP
28. Przewodnik dot. międzynarodowej rejestracji znaków
29. Konwersja o udzieleniu patentów europejskich
30. 75 lat UP RP
31. Collection of Industrial Property Protection Laws in Poland

cena 20,00 zł
cena 8,00 zł
cena 15,00 zł
cena 13,00 zł
cena 6,50 zł
cena 5,00 zł
cena 1,00 zł

cena 13,00 zł
cena 17, 00 zł
cena 12,00 zł
cena 10,00 zł
cena 10,00 zł
cena 10,00 zł
cena 10,00 zł

cena 3,50 zł
cena 2,00 zł
cena
cena
cena
cena

4,00 zł
2,00 zł
2,50 zł
2,00 zł

cena 4,50 zł
cena
cena
cena
cena
cena

6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

Ponadto posiadamy w sprzedaży odręcznej wydawnictwa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

"WEKTORÓW"
Nowe prawo wynalazcze - cz. I
poradnik dla twórców i kadry kierowniczej
Nowe prawo wynalazcze - cz. II przepisy wykonawcze
Rachunek efektów ekonomicznych projektów wynalazczych
Aktualne zasady finansowania i opodatkowania działalności
innowacyjnej
Umowy w zakresie własności przemysłowej
Komentarz do prawa wynalazczego
Zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych
Ekonomiczne aspekty ochrony własności przemysłowej
Metodologia badań eksploatacji systemów technicznych
Propozycje regulacji zakładowych dot.wdrażania innowacji
Informator "WEKTORY"-Politykapatentowa
Usługi informacji patentowej

"WKTiR - Szczecin"
1. Ochrona własności przemysłowej cz. I
Zbiór przepisów
2. Ochrona własności przemysłowej cz. II
Teksty: Konwencji i porozumień międzynarodowych,
przepisy o nieuczciwej konkurencji
3. Ochrona własności intelektualnej

cena 7,00 zł
cena 9,00 zł
cena 8,00 zł
cena 6,00 zł
cena 24,50 zł
cena 24,00 zł
cena 9,50 zł
cena 10,00 zł
cena 8,50 zł
cena 8,00 zł
cena 9,00 zł
cena 20,00 zł

cena 9,50 zł

cena 11,00 zł
cena 11,00 zł

"WKTiR - Wrocław"
1. Ustalanie wynagrodzeń twórcom projektów wynalazczych

cena 4,50 zł

"WKTiR - Warszawa"
1. Zbiór przepisów z zakresu wynalazczości i ochrony przemysłowej

cena 20,00 zł

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

-

5,00 zł
6,50 zł
1,00 zł
1,50 zł

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

-

od nr 18/95
od nr 9/95

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

