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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,
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę 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,
— skrót 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.11.00. Nakład 970 egz.
Cena 5,00 zł
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Biuletyn
URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 1 kwietnia 1996 r.

Nr 7 (581) Rok XXIV

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
TT. Wzorach użytkowych do ochrony

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

—
—
—
—
—
—
—

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) — skrót opisu
(61) — nr zgłoszenia głównego
(62) — numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego)
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):
A1
A2
A3
A4
U1
U3

—
—
—
—
—
—

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1(21) 305255

(22)94 09 28

6(51) A01B 3/40
A01B 15/00
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL
S.A., Słupsk
(72) Rudnik Jacek
(54) Korpus płużny

(15) zamocowany jest na czworoboku przegubowym zespół
rozdrabniająco-kopiujący utworzony z rozdrabniacza (1) napędzanego s i l n i k i e m hydraulicznym (2) osadzonego w ramie r u -

chomej, w której osadzona jest także roika kopiująca (3) oraz
kroje tarczowe.
(1 zastrzeżenie)

(57) Korpus płużny charakteryzuje się tym, że ma listwy
mocujące (2), (3), (4) do mocowania na nich odkładnicy (6),
lemiesza (5) i nakładek (7), które usytuowane są po obu bokach
odkładnicy (6). Nakładki (7) i odkładnica (6) są elementami
przekładalnymi.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 305233
A1 (21) 305186

(22) 94 09 26

6(51) A01D 17/00

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
(72) Waszkiewicz Czesław, Wolski Stanisław,
Miszczak Maciej, Nowakowski Tomasz,
Kostyra Krzysztof, Czupryn Andrzej
(54) Półautomatyczna kopaczka do zbioru
okopowych
(57) Półautomatyczna kopaczka do zbioru okopowych wy
posażona w ramę (15), do której zamocowany jesi lemiesz (S)
oraz przenośniki prętowe, charakteryzuje się tym, że do ramy

(22) 94 09 28

6(51) A01G 5/02

(75) Andrzej Kupis, Końskie
(54) Wkład formujący
(57) Przedmiotem wynalazku jest wkład formujący do wień
ców, wiązanek pogrzebowych i innych okolicznościwoych wią
zanek kwiatowych.
Wkład formujący składa się z kratownicy zbudowanej z
poprzeczek pionowych (1) i poziomych (2) łączących listwę
obwodową (3). W miejscach przecięcia się poprzeczek piono
wych (1) i poziomych (2), prostopadle do powierzchni górnej
wkładu, usytuowane są wsporniki. Do wkładu trwale przymoco
wany jest uchwyt (7).
(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 312185
(31) 93
(86)
(87)
(75)
(54)

A1(21) 305208

(22) 94 09 26

6(51) A01K 47/00

(75) Siudak Ryszard, Kielce
(54) Ul pszczeli
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(22) 94 06 16

6(51) A21B 5/02
A21C 15/02
(32)93 0617
(33) AT

1192

94 0616 PCT/AT94/00077
95 01 05 WO95/00023 PCT Gazette nr 02/95
Haas Nada, Wiedeń, AT
Wieloczęściowa forma piekarnicza i sposób
wytwarzania wyrobu piekarniczego

(57) Wieloczęściowa forma piekarnicza do wytwarzania wy
robu piekarniczego z ciasta na wafle lubtp., zwłaszcza rożka do
lodów, zawiera górną część formy (8) z płytą kształtową (1) i
rdzeniem formy (2) oraz dolną część formy (5) z wybraniem (4),
w które wchodzi rdzeń formy (2) w przypadku zamkniętej formy.
Pierścieniowa część formy (6) otacza cylinder prowadzący (3)
w obszarze stopki rdzeniaformy (2) i jest przesuwana względem
niej w kierunku osiowym przeciw sprężynom (7). Pierścieniowa
część formy (6) w przypadku formy na rożek do lodów z
kołnierzowo wystającym łapaczem kropli, może obejmować je
go górny zarys na stronie czoiowej i w przyuczeniu cyiinuryczny
zarys z wylotami pary na stronie wewnętrznej.
Sposób wytwarzania rozpoczyna się wypełnieniem cia
stem na na wafle, zamknięciem, aż pierścieniowa część formy
(6) przylgnie do krawędzi wybrania (4) każdorazowym krótkim
zabezpieczeniem, doprowadzeniem korpusu formy (2) na krótki
okres czasu do położenia końcowego, głównym pieczeniem
przy ponownie nieco cofniętym rdzeniu formy (2) i w końcu
zagęszczaniem przez przesuwanie rdzenia formy (2) w położe
nie końcowe, w którym następuje dopiekanie.

(9 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek rozwiązuje budowę ula pszczelego o kon
strukcji umożliwiającej stałą kontrolę rodziny pszczelej bez za
kłócania jej pracy.
U! pszczeli wykonany jest w postaci pionowo usytuowa
nej komory prostopadłościennej otwartej od góry, na którą
składają się komora gniazdowa (1) oraz nadstawka przykryta
przekładką izolującą (3) i nakryta daszkiem (4). Komora gniaz
dowa (1) zawierająca ramki gniazdowe (9) posiada ścianki
przednią i tylną wyłożone od wewnątrz wykładziną ocieplającą
i zawieszone na zawiasach umożliwiających ich otwieranie.
Ramka gniazdowa (9) posiada postać zamkniętej komory po
wstałej z dwóch połączonych ze sobą rozłącznie półramek osło
niętych od zewnątrz przezroczystym tworzywem, na którym od
strony wnętrza ramki gniazdowej (9) są naniesione kontury
komórek pszczelich stanowiących węzę, natomiast strona zew
nętrzna tworzywa jest gładka. Szerokość każdej z ramek gniaz
dowych (9) jest mniejsza niż 40 mm, przylegają one do siebie w
komorze gniazdowej (1) tworząc oddzielne gniazda pszczele.
Nadstawka zawiera normalne ramki pszczele (10).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 310715

(22) 95 09 28

(31) 94 94810567

6(51) A21C 3/04
A21C 11/16
B29C 47/24
(32) 94 09 29
(33) EP

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
Vevey, C H
(72) Heck Ernst. Mueller Marcel, Weber Adrian
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(54) Matryca do wyciskania

(57) Matryca do wyciskania posiada zamocowany sztywny
korpus, w którym znajduje się przynajmniej jeden kanał wlotowy
(3) dia piastycznej, w szczególności jadainej, masy oraz obudo
wa zawierająca obrotowy bęben, w którym znajduje się przynaj
mniej jeden wylotowy kanał (6) i komora dystrybucyjna (7)
posiadająca obrotową symetrię, łącząca się po wlotowej stronie
z kanałem wlotowym, a po wylotowej stronie z kanałem wyloto
wym, przy czym zewnętrzna powierzchnia bębna współpracuje
poprzez osiowe i promieniowe łożysko z odpowiednią powierz
chnią wspomnianej obudowy.

Nr 7 (581) 1996

(54) Sposób wytwarzania półwyrobów, zwłaszcza
ciasta razowego, ze zboża z przeznaczeniem
na artykuły spożywcze i podobne wyroby
(57) Wynalazek dotyczy sposobu sporządzania półwyro
bów, zwłaszcza razowego ciasta, z ziaren z przeznaczeniem
na artykuły spożywcze, pasze lub podobne wyroby, poprzez
homogenizację ziarna w warunkach regulowanej temperatury
i wilgotności. Wynalazek dotyczy również stosowana ciasta
razowego do sporządzania razowych produktów piekarskich.

(24 zastrzeżenia)

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 312254

(22) 94 06 20

(31) 93 4320482
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) A21D 15/02
A23G 7/02
(32) 93 06 21
(33) DE

94 06 20 PCT/EP94/02006
95 0105 WO95/00028 PCT Gazette nr 02/95
STULZ GMBH, Hamburg, DE
Jacobs Peter, De Wolff Jörg
Sposób chłodzenia i późniejszego
konfekcjonowania artykułów spożywczych

(57) Sposób polega na tym, że nagrzany przynajmniej do
temperatury 100°C artykuł spożywczy oziębia się w komorze
chłodniczej w wyniku swobodnej konwekcji do temperatur mię
dzy 98 i 90°, a następnie w podzielonym na odcinki I, II, III tunelu
chłodniczym chłodzi i nawilża adiabatycznie do temperatury
krojenia lub pakowania artykułu spożywczego, po czym w zna
ny sposób porcjuje, pakuje i konfekcjonuje. W zalecanej postaci
wykonania sposób dotyczy wytwarzania krojonego chleba.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 305266

A1(21) 305187

(22) 94 09 26

6(51) A21D 13/00

(75) Berkan Jolanta, Warszawa
(54) Koncentrat naturalnych składników
polepszających jakość pieczywa
(57) Koncentrat naturalnych składników polepszających ja
kość pieczywa charakteryzuje się tym, że zawiera mąkę sojową
odtłuszczoną w ilości od 20 do 50% wagowych, błyskawiczną
kaszkę kukurydzianą lub kukurydziano-otrąbkową w ilości od
30 do 60% wagowych i ewentualnie mleko odtłuszczone w
proszku w ilości od 10 do 20% wagowych i/lub sól kamienną z
mikroelementami w ilości od 10 do 20% wagowych.
Koncentrat przeznaczony jest do produkcji pieczywa
mieszanego, żytniego na kwasie lub pszennego przy dodatku
do mąki w ilości od 2 do 5 kg na 100 kg mąki. Koncentrat
charakteryzuje się tym, że wprowadza się go w końcowej fazie
rniesienia ciasta, po uprzednim rozprowadzeniu w co najmniej
równoważnej ilości wody.
(4 zastrzeżenia)

A1(21) 312195
(31) 93
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 94 06 16

932853

6(51) A21D 13/00
A21D2/36
(32)93 0618
(33) FI

94 06 16 PCT/FI94/00267
95 0105 WO95/00027 PCT Gazette nr 02/95
CULTOR OY, Helsinki, FI
Haarasilta Sampsa, Antila Juhani, Palm
Carl-Olof

(22)94 09 29

6(51) A22B 5/12
A23B 4/044
(75) Zaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce
(54) Nagrzewnica spalinowa

(57) Nagrzewnica utworzona jest z komory spalania (1) w
kształcie cylindra połączonej z pojedynczym rurowym segmen
tem grzejnym (2). Segment grzejny (2) zakończony jest z drugiej
strony kolektora spalin (3), który poprzez kanały przepływowe
(5) połączony jest z kolektorem wylotowym (4).

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 305267
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(22)94 09 29

6(51) A22B 5/12
A23B 4/044
(75) Zaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce
(54) Komora wędzarniczo - parzelnicza

(57) Przedmiotem wynalazku jest komora wędzarniczo parzelnicza przeznaczona do obróbki termicznej wędlin,
ryb i serów.
Komora składa się z bocznych ścian (1) połączonych od
góry sufitem (2). Wzdłuż bocznych ścian (1) usytuowane są
boczne kanały nawiewne (3) z kanałami dymowymi (8) i kierow
nicami gazów (14). Boczne kanały nawiewne (3) połączone są
z górnym kanałem nawiewnym (4), wewnątrz którego osadzony
jest centralnie wentylator (6). Kanały dymowe (8) połączone są
poprzecznym przewodem (10) z otworem (12), zaopatrzonym w
klapę zamykającą (13). Poprzeczny przewód (10) połączony jest
z dymogeneratorem.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310672 (22) 95 09 26
6(51) A23L 1/16
(31) 94 313766
(32)94 09 28
(33) US
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
Vevey, CH
(72) Hsu JauYann
(54) Sposób wytwarzania szybko gotującego się
makaronu
(57) Sposób wytwarzania szybko gotującego się lub paste
ryzowanego makaronu polega na działaniu pary na suchy lub
mokry surowy makaron, aby uzyskać zżelatynizowaną powierz
chnię parowanego makaronu, skontaktowaniu naparowanego
makaronu z wodą, aby otrzymać mokry makaron, a następnie
działaniu parą na mokry makaron, aby otrzymać częściowo
ugotowany makaron. Częściowo ugotowany makaron może być
suszony i mieszany z odpowiednią ilością wody i sosu w poje
mniku, a mieszanina sterylizowana lub pasteryzowana w trakcie
obracania pojemnika.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 307932 (22) 95 03 29 6(51) A23B 4/044
(23) MTP POLAGRA-94 29 09 94
(75) Zaczek Konrad, Kielce; Morka Roman,
Kielce
(54) Urządzenie do schładzania dymu
wędzarniczego
(57) Urządzenie tworzy kolumna, wyposażona w zamonto
wany w jej części dolnej kolektor doprowadzający (2) i kolektor
odpływowy (3) oraz w rozdzielającą je szczelnie chłodnicę.
Wnętrze kolumny przedzielone jest przegrodą poziomą (6) usy
tuowaną na wysokości puszek bocznych (5). Do powierzchni
górnej przegrody poziomej (6) oraz do ścian bocznych kolumny
przymocowana jest przegroda pionowa (7). W przestrzeni ko
lumny ograniczonej przegrodą (6) i przegrodą pionową (7), po
stronie kolektora doprowadzającego (2), zamontowany jest wy
miennik ciepła (8).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 312245

(22) 95 04 18

6(51) A23L 1/035
A61K 7/00
(31) 94 94201067
(32) 94 04 18
(33) EP
(86) 95 04 18 PCT/EP95/01461
(87) 95 10 26 WO95/28092 PCT Gazette nr 46/95
(71) Gist-Brocades B.V., Delft, NL
(72) Edens Luppo, Meijer Dirk, Van Paridon
Petrus Andreas
(54) Trwałe emulsje woda w oleju

(57) Wynalazek dotyczy trwałych emulsji woda w oleju za
wierających następujące składniki: wodę, olej, określony nie
trwały związek, środek stabilizujący i emulgator. Nietrwały
związek występuje w fazie wodnej i jest stabilizowany przez
dodanie środka stabilizującego, który korzystnie stanowi
polio!.

(13 zastrzeżeń)
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A1(21) 312227

(22) 94 06 23

( 3 1 ) 9 3 9313431

6(51) A24B 3/18

(32)93 06 30

(33) GB

(86) 94 06 23 PCT/GB94/01359
(87) 95 0112 WO95/01108 PCT Gazette nr 03/95
(71) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol,
GB
(72) Cunningham William
(54) Ulepszenia dotyczące obróbki materiału do
palenia
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Ustalacz (8) ma postać korpusu sprężystego, który jest
naciskany regulowanym elementem naprężającym (10) i wywie
ra docisk do drążka prowadzącego (1). Przewidziano także
zamocowanie na prysznic ręczny na główce wsporczej (16)
umocowanej odchylnie na uchwycie (3) przy czym odchylone
położenie główki (16) może być zablokowane ustalaczem (18)
połączonym z uchwytem (3).

(19 zastrzeżeń)

(57) Sposób obróbki materiału do palenia, takiego jak tytoń,
obejmuje ogrzewanie materiału do palenia mającego zawartość
wilgoci od 5 do 75% przy temperaturze od 70° do 220° przy
ciśnieniu atmosferycznym lub powyżej w obecności powietrza i
redukowanie ciśnienia ogrzanego materiału do palenia z szyb
kością wystarczającą do spęczniania materiału do palenia.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 305998
(31) 94

(22) 94 11 25

1771

6(51) A47C 17/04

(32)94 09 19

(33) AT

(71) HASAG Möbel Ges.m.b.H.,
Attnang-Puchheim, AT
(72) Pletzing Karl Heinz
(54) Mebel do siedzenia względnie leżenia
(57) Mebel do leżenia względnie siedzenia posiada część
(5) podgłówkową, która jest wsuwana do przestrzeni usytuowa
nej pomiędzy oparciem (1 ') dla pleców i tylną ścianką korpusu
(1) mebla, przy czym przymocowana przegubowo do wózka (2)
część (5) podgłówkową posiada co najmniej dwie części (5i, 52)
połączone ze sobą za pomocą przegubu (6).
Aby osiągnąć układ zapewniający oszczędność miej
sca, w celu przymocowania przegubowego części (5) podgłówkowej do wózka (2), część (5) jest prowadzona w umieszczonej
na wózku (2), rozciągającej się od góry do dołu, prowadnicy
ślizgowej jak również w drugiej prowadnicy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 305111

(22) 94 09 19

6(51) A61H 1/00
A63B 23/02

(75) Łoziński Norman, Koszalin
(54) Urządzenie sportowo-rehabilitacyjne,
zwłaszcza dla chorych z zaburzeniami
postawy i aktywności ruchowej
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji urządzenia
sportowo-rehabilitacyjnego, które stanowi zestaw pionowych
osadczych kolumn (1) z rozmieszczonymi na całej ich długości
zaczepowymi punktami (2) mocującymi rozłącznie sprężyste
elastyczne cięgna (3) z zamocowanymi do nich rozłącznie wy
miennymi obejmami (4) osadzanymi w odpowiednich miej
scach na powierzchni ciała człowieka.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 310307

(22) 95 09 07

(31) 94 4434601

6(51) A47K 3/22

(32)94 09 28

(33) DE

(71) Franz Scheuer QHG, Menden, DE
(72) Witte Kay-Uwe, Kurowski Gerd, Lorenz
Dirk, Schlüter Siggi, Westermann Christoph,
Neugart Horst
(54) Komplet natryskowy
(57) Komplet natryskowy rna uchwyt (3), na którym można
zamocować prysznic ręczny i ma wspierający uchwyt (3) suwak
natrysku (2), który połączony jest z możliwością regulacji wyso
kości z zamocowanym na ścianie drążkiem prowadzącym (1) i
posiada co najmniej jeden ustalacz (8), którym można ustalić
położenie suwaka (2) na drążku (1) na zasadzie połączenia
rozłącznego.
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A1(21) 305196
(22) 94 09 26
6(51) A61H 3/00
(75) Wieczorek Adam, Częstochowa
(54) Układ do wymuszania ruchu kończyn
dolnych człowieka
(57) Układ zapewnia poruszanie się krokiem naprzemien
nym człowieka z głębokim i trwałym urazem kręgosłupa, przy
pomocy kul ortopedycznych, wykorzystując energię wymusza
nych ciężarem ciała liniowych przemieszczeń tłoczysk siłow
ników hydraulicznych, podczas naprzemiennego obciążania
jednej z nóg w procesie chodzenia. Jest to możliwe dzięki
związaniu na trwałe dwóch siłowników hydraulicznych jedno
stronnego działania (1) i (2) z odpowiednimi podeszwami spe
cjalnych butów, najkorzystniej w miejscu obcasów i dwóch
siłowników hydraulicznych dwustronnego działania (3) i (4)
połączonych przegubami (Pgi) i (P92) z gorsetem ortopedycz
nym, a z drugiej strony przegubami (Pp) i (PL) z opaskami
umieszczonymi sztywno na częściach udowych odpowiednich
nóg i połączeniu przewodem (5) przestrzeni nad tiokiem siłow
nika hydraulicznego (1) z przestrzenią po przeciwnej stronie

A1(21) 310577

(22) 95 09 20

(31)94 9411265
( 7 1 ) L'Oreal,

7
6(51) A61K 7/13

(32)94 09 21

(33) FR

Paryż, FR

(72) Audousset Marie-Pascaie
(54) Sposób bezpośredniego barwienia ludzkiego
włókna keratynowego przy użyciu barwników
kationowych i pary wodnej
(57) Wynalazek dotyczy spsobu bezpośredniego barwienia
włókien keratynowych polegającego na umieszczeniu włókien
keratynowych, na które nałożono kompozycję barwiącą zawie
rającą przynajmniej jeden kationowy barwnik bezpośredni, w
kontakcie z gazem zawierającym parę wodną, przy czym stosuje
się temperaturę powyżej 75°C, a czas kontaktu pomiędzy tym
gazem a włóknami, które mają być barwione jest mniejszy niż
dwie minuty.

(13 zastrzeżeń)

tłoczyskasiłownikahydraulicznego(3)orazpołączeniuprzewo-

dem (7), poprzez dławik nastawny (S), przestrzeni od strony
tłoczysk siłowników hydraulicznych (3) i (4), a przestrzeni po
przeciwnej stronie tłoczyska siłownika hydraulicznego (4), za
pomocą przewodu (6), z przestrzenią nad tłokiem siłownika
hydraulicznego (2) i wypełnieniu wszystkich połączonych prze
strzeni siłowników wraz z ich przewodami cieczą.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305260

(22)94 09 30

6(51) A61K 9/08

(75) Pakszys Waldemar, Warszawa
(54) Sposób rozpuszczania diazepamu do wlewek
doodbytniczych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że diazepam rozpusz
cza się w alkoholu benzylowym i etylowym, a następnie dodaje
się glikol propylenowy i wodny roztwór benzoesanu sodu.
Sposób zapobiega rekrystalizacji i wypadaniu diazepa
mu z tak sporządzonego roztworu.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 312255

(22) 94 07 08

(31) 93 4322826
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 310714

(22) 95 09 28

(31) 94 9411666

6(51) A61K 7/06

(32)94 09 29

(33) FR

(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Cauwet-Martin Daniele, Dubief Claude
(54) Kompozycje kosmetyczne zawierające
związek lipidowy typu ceramidu i peptyd z
łańcuchem tłuszczowym oraz ich
zastosowanie
(57) Wynaiazek dotyczy nowych kompozycji kosmetycz
nych zawierających w środowisku wodnym co najmniej jeden
związek lipidowy typu ceramidu i co najmniej jeden peptyd z
co najmniej jednym łańcuchem tłuszczowym.
Wynalazek dotyczy również dyspersji wodnej zawiera
jącej co najmniej jeden peptyd z co najmniej jednym łańcuchem
tłuszczowym i co najmniej jeden związek lipidowy typu cerami
du. W/w kompozycjie można stosować na skórę lub włosy.

(21 zastrzeżeń)

6(51) A61K 9/48

(32) 93 07 08

(33) DE

94 07 08 PCT/EP94/02238
95 01 19 WO95/01785 PCT Gazette nr 04/95
SANDOZ LTD., Bazyleja, CH
Posanski Urlich
Farmaceutyczne preparaty słabo
rozpuszczalnych substancji biologicznie
czynnych

(57) Wynalazek dotyczy farmaceutycznych preparatów
słabo rozpuszczalnych substancji biologicznie czynnych
oraz sposobów otrzymywania tych preparatów.
Jako środki solubilizujące stosuje się poliglicerynowe
estry kwasów tłuszczowych lub sorbitanowe estry kwasów tłusz
czowych w kombinacji z lipofiinymi substancjami pomocniczy
mi, niejonowymi substancjami powierzchniowo czynnymi i
ewentualnie dodatkowymi substancjami pomocniczymi.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312205

(22) 94 06 23

(31) 93 9302198
94 9400370
(86)
(87)
(71)
(72)

6(51) AÓ1K 9/72

(32)93 06 24
04 02 94

(33) SE
SE

94 06 23 PCT/SE94/00633
95 01 05 WO95/00127 PCT Gazette nr 02/95
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Bäckström Kiell Göran Erik, Dahlbäck Carl
Magnus Olof Edrnan Peter, Johansson Ann
Charterte Birgit
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(54) Terapeutyczny preparat do inhalacji

(57) Preparat terapeutyczny do inhalacji, który obejmuje in
sulinę i substancję zwiększającą absorbcję insuliny w dolnych
drogach oddechowych, jêsî dostarczony w formie proszku nadającego się do inhalacji.

(47 zastrzeżeń)
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(54) Zastosowanie nona- i dekapeptydów do
wytwarzania środka leczniczego do
zwalczania AIDS
(57) Wynalazek dotyczy LHRH-antagonistycznych i bombezino-antagonistycznych nona- i dekapeptydów, które nadają się
do wytwarzania środka leczniczego do zwalczania AIDS i ARC
oraz wytwarzania środka leczniczego do immunostymulacji.

(12 zastrzeżeń)
A1 (21) 312210 (22) 94 06 23
6(51) A61K 9/72
(31) 93 9302198
(32)93 06 24
(33) SE
94 9400371
04 02 94
SE
(86) 94 06 23 PCT/SE94/00634
(87) 95 01 05 WO95/00128 PCT Gazette nr 02/95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
(72) Bäckström Kiell Göran Erik, Dahlbäck Carl
Magnus Olof, Edman Peter, Johansson Ann
Charlotte Birgit
(54) Kompozycje przeznaczone do inhalacji
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności kompozycji farma
ceutycznych zawierających mieszaninę farmaceutycznie aktyw
nego polipeptydu i substancji zwiększającej absorbcję, która
zwiększa ogólnoustrojową absorbcję polipeptydu w dolnych
drogach oddechowych pacjenta, przy czym mieszanina jest
utworzona w postaci suchego proszku, w którym co najmniej
50% całkowitej masy polipeptydu i substancji zwiększającej
absorbcję składa się z cząstek pierwotnych o średnicy mniejszej
niż lub równej około 10 mikronów, przy czym z cząstek pierwot
nych są ewentualnie tworzone aglomeraty oraz metod dostar
czania takich kompozycji przez inhalację.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 312203 (22) 94 06 22 6(51) A61K 38/11
(31) 93 84563
(32) 93 06 29
(33) US
(86) 94 06 22 PCT/SE94/00622
(87) 95 0112 WO95/01185 PCX Gazette nr 03/95
(71) FERRING B.V., Hoofddorp, NL
(72) Harris Alan, Tennhammar-Ekman Brigitta
(54) Stabilizowane peptydowe preparaty
farmaceutyczne
(57) Wynalazek dotyczy stabilizowanego wodnego prepara
tu przeznaczonego do podawania pacjentom, zawierającego
bilogicznie aktywny peptyd, birfor, konserwant lub środek od
każający na bazie czwartorzędowej aminy oraz środek kontro
lujący ciśnienie osmotyczne.
Preparat ten może być przechowywany i stosowany w
temperaturze pokojowej. Bufor stabilizuje pH preparatu na po
ziomie od 4 do 6. Najbardziej zalecany bufor zawiera cytrynian
i/lub fosforan, a najbardziej zalecanym konserwantem lub środ
kiem odkażającym jest chlorek benzalkonium. Preparat chroni
zawarty w nim peptyd przed przywieraniem do powierzchni
pojemnika, a zwłaszcza pojemników wykonanych z materiałów
uzyskanych w wyniku polimeryzacji.

(27 zastrzeżeń)

A1(21) 312198 (22)94 05 26 6(51) A61K 31/445
(31) 93 9302218
(32)93 06 28
(33) SE
(86) 94 05 26 PCT/SE94/00496
(87) 95 0105 WO95/00148 PCT Gazette nr 02/95
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
(72) Eek Arne Torsten
(54) Zastosowanie ropiwakainy do wytwarzania
preparatu farmaceutycznego o działaniu
przeciwbólowym z minimalną blokadą
motoryczną
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania farmaceutycznie
dopuszczalnej soli ropiwakainy do wytwarzania preparatu
farmaceutycznego wywołującego blokadę sensoryczną
przy minimalnej blokadzie motorycznej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 312219 (22) 94 04 02 6(51) A61K 38/04
(31) 93 4320201
(32)93 0618
(33) DE
(86) 94 04 02 PCT/EP94/01037
(87) 95 0105 WO95/00168 PCT Gazette nr 02/95
(71) ASTAMEDICA
AKTIENGESELLSCHAFT, Dresden, DE
(72) Engel Jürgen, Kutscher Bernhard, Bernd
Michael, Niemeyer Ulf

A1(21) 312204 (22) 94 06 22 6(51) A61K 38/11
(31) 93 84894
(32) 93 06 29
(33) US
(86) 94 06 22 PCT/SE94/00623
(87) 95 0112 WO95/01183 PCT Gazette nr 03/95
(71) FERRING B.V., Hoofddorp, NL
(72) Harris Alan
(54) Preparaty do donosowego stosowania
desmopresyny
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny preparat w aerozo
lu do donosowego stosowania analogu wazopresyny/desmopresyna: 1-deamino-8-D-wazopresyna argininowa/w ilości od
2,5 do 7,5 /<g w lOOjul preparatu. Dodatkowo preparat może
zawierać środek kontrolujący ciśnienie osmotyczne, np. chlorek
sodu, konserwant, np. chlorobutanol lub chlorek benzalkonium
oraz bufor stabilizujący poziom nH między 4 a 6. Najbardziej
zalecane są bufory zawierające cytrynian i/lub fosforan.
Przedmiotem wynalazku jest także szczelnie zamknięty
pojemnik zawierający preparat oraz zestaw, w skład którego
wchodzi pojemnik i pompka atomizera. Preparat, pojemnik i
zestaw są przeznaczone do stosowania w leczeniu zaburzeń
dróg moczowych.

(25 zastrzeżeń)
A1 (21) 305200 (22) 94 09 27
6(51) A61L 2/00
(75) Długokęcki Kazimierz, Warszawa
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(54) Sposób samoczynnego odkażania muszli
klozetowej i urządzenie do samoczynnego
odkażania muszli klozetowej
(57) Sposób polega na umieszczeniu środka grzybobójczo
- akteriobójczego w pojemniku dozującym zawieszonym we
wnątrz muszli pod jej obrzeżem, a odkażanie następuje poprzez
wymywanie środka wodą wypływającą z rezerwuaru.
Urządzenie posiada zbiorniczek z otworkami wypeł
niony płynnym środkiem grzybobójczo-bakteriobójczym, przy
czym liczba i wielkość otworków zależy od gęstości płynu.
Zbiorniczek jest umieszczony w pojemniku dozującym zawie
szonym wewnątrz muszli pod jej obrzeżem.

(2 zastrzeżenia)

9

zabiegów operacyjnych oraz u chorych nieprzytomnych w cza
sie udzielania pierwszej pomocy.
Prowadnica o regulowanym wygięciu końcówki do ru
rek intubacyjnych składa się z cięgna (1) leżącego wewnątrz
osłony (2), która to osłona (2) łączy się na jednym końcu z
końcówką stożkowatą (3), zaś na drugim końcu z podłużnym
elementem elastycznym (4) regulującym promień wygięcia koń
cówki prowadnicy, przy czym cięgno (1) na jednym końcu leży
poza osłoną (2) i łączy się z podłużnym elementem elastycznym
(4) za pomocą zgrubienia (5), zaś na drugim końcu, od strony
końcówki stożkowatej (3), cięgno (1) łączy się z przyciskiem (6),
na którym znajduje się sprężyna (7), a ponadto cięgno (1) wraz
z osłoną (2) i podłużnym elementem elastycznym (4) pokryte są
elastyczną osłoną (8).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305258 (22) 94 09 30
6(51) A61L 2/18
(75) Grabiec Stanisław, Warszawa; Derlatka Ewa,
Warszawa
(54) Sposób wytwarzania preparatu
dezynfekcyjnego
(57) Sposób polega na rozpuszczeniu w wodzie dwutlenku
chloru, aktywacji oraz stabilizacji preparatu tak, aby jego okres
aktywności wynosił ponad rok. Dokonuje się tego przy pomocy
pola magnetycznego o określonej sile i kształcie, jednocześnie
preparat stabilizuje się związkiem chemicznym, który ulega
rozkładowi nie dając stałego osadu.
Preparat ten może być wykorzystywany m.in. w szpital
nictwie, kosmetyce, gastronomii, przemyśle spożywczym, do
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, do uzdatniania
wody do picia oraz na cele przemysłowe jak również do dezyn
fekcji pomieszczeń.
Preparat niszczy bakterie, wirusy, pleśnie i niektóre
chorobotwórcze pierwotniaki. Jest nieszkodliwy dla ludzi i
zwierząt.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 312216 (22)94 06 22
6(51) A61L 9/01
(31) 93 9307631
(32)93 06 23
(33) FR
(86) 94 06 22 PCT/FR94/00755
(87) 95 01 05 WO95/00182 PCT Gazette nr 02/95
(71) ELFATOCHEMS.A.,Puteaux,FR
(72) Basset Jacques, Caupin Henri-Jean, Wable
Francis
(54) Środki dezodorujące odchody zwierzęce i
sposób ich dezodoryzacji
(57) Środek do dezodoryzacji odchodów zwierzęcych takich
jak gnojówki, a zwłaszcza gnojówki świńskie, charakteryzuje się
tym, że składa się z: (a) co najmniej jednego superfosfatu
prostego; (b) co najmniej jednego związku wybranego spośród
kwasu undecylenowego, jego estrów i jego estrów polioksyalkiienowanych i ewentualnie (c) nadboranu sodu.
Składnikiem (a) jest zwłaszcza superfosfat prosty zawie
rający około 16-18% wagowych P2O5, a składnikiem (b) undecylenian metylu.

(13 zastrzeżeń)
A1 (21 ) 305185 (22) 94 09 24 6(51) A61M 23/00
(75) Król Maciej, Żywiec
(54) Prowadnica o regulowanym wygięciu
końcówki do rurek intubacyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest prowadnica o regulowa
nym wygięciu końcówki do rurek intubacyjnych mająca zasto
sowanie w czasie intubacji dotchawiczej pacjentów w czasie

A1(21) 305259 (22) 94 09 30 6(51) AólM 31/00
(75) Pakszys Waldemar, Warszawa
(54) Dozownik, zwłaszcza substancji medycznych
(57) Istotą dozownika jest połączenie pojemnika (7) na lek z
przewodem wypływowym (2) poprzez umieszczony w sztywnej
osłonie (1) zawór (8). Zasadniczą częścią zaworu jest otwór oraz
dopasowany dc niego kształtem przesuwający się w nim ííok.
Pierwsza część ma conajmniej jedno wzdłużne wycięcie (11)
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o długości nie większej niż wysokość pojemnika, tworzące
szczelinę pomiędzy tłokiem a ścianką otworu. Druga część
tłoka (12) odpowiada kształtem i rozmiarami otworowi.
(2 zastrzeżenia)

A1(21) 312197
(31) 93
94
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(22) 94 06 17

79164
261725

6(51) A63D 5/08

(32) 93 0618
17 06 94

(33) US
US

(86) 94 06 17 PCT/CA94/00368
(87) 95 0105

WO95/00219 PCT Gazette nr 02/95

(71) MENDES INC., Ste-Foy, CA
(72) Delaney François, Viateur Guay, Simard
Carol, Dion Jean-Yves, Rochefort Lucien
(54) Automatyczny ustawiacz kręgli
(57) Przedstawiony jest automatyczny ustawiacz (12) wrażli
wych magnetycznie kręgli, mający mechanizm podnoszący (10)
do pobierania kręgli z obszaru jamy przy części końcowej toru
kręglarskiego (16) i do transportowania ich do stanowiska wyła
dunku kręgli nad mechanizmem przenoszenia (18). Kręgle są
usytuowane w układzie gry na mechanizmie przenoszenia (18),
który jest następnie poruszany poziomo pod mechanizmem (20)
ustawiania kręgli. Mechanizm (20) ustawiania kręgli wykorzystu
je środki magnetyczne do podnoszenia kręgli, mechanizm
przenoszący (18) zostaje wycofany spod mechanizmu (20)
ustawiania kręgli, a następnie ten ostatni ustawia kręgle na
torze kręglarskim (16) w układzie gry. Mechanizm (20) ustawia
nia kręgli służy również do podnoszenia i przemieszczania
pozostałych stojących kręgli po rzuceniu pierwszej kuli zależnie
od tego, czy kręgle są w prawidłowym położeniu, czy też są
przestawione.
(35 zastrzeżeń)

A1(21) 312193

(22) 94 06 15

6(51) A61M 31/00
A61F6/14

(31) 93

932789

(32)93 06 17

(33) FI

(86) 94 0615

PCT/FÍ94/00255

(87) 95 0105

WO95/00199 PCT Gazette nr 02/95

(71) LEIRAS Oy, Turku, FI
(72) Lehtinen Matti, Tailing Christine
(54) Przyrząd do podawania dopochwowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do podawania
dopochwowego zawierający giętkie urządzenie podtrzymujące
i urządzenie do podawania przenoszone na tym urządzeniu
podtrzymującym i zawierające środek aktywny.
Przyrząd charakteryzuje się tym, że urządzenie podtrzy
mujące (1) utworzone jest z rdzenia (V) w zasadzie w postaci
otwartego pierścienia, a urządzenie do podawania utworzone
jest co najmniej z jednego elementu polimerycznego w kształcie
tulei (2), która otacza rdzeń w taki sposób jak owinięcie taśmą
wzdłuż części długości tego rdzenia.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 305099

(22) 94 09 20

6(51) A63K 3/02

(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski
(54) Blok startowy
(57) Blok startowy ma podstawę (1) w kształcie korytka z
dnem (2) odwróconym do góry oraz dwa bloki oporowe (5)
połączone rozłącznie z podstawą (1). Korpus (4) bloku oporo
wego (5), wykonany w kształcie zetownika, ma półkę dolną (6)
opierającą się o podłoże i półkę górną (7) zachodzącą na dno (2),
wyposażoną w zaczepy (8 i 9) wchodzące w otwory ustalające (3)
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wykonane w dnie (2) podstawy (1). Oparcie stopy (10), połączo
ne na dole obrotowo z korpusem (4) za pomocą sworznia (12),
jest wyposażone w podpórkę (14) przymocowaną górnym ra
mieniem obrotowo do oparcia (10) za pomocą zawiasy (13) i
opierające się dolnym ramieniem o występy (15) usytuowane na
półce doinej (6).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 310391 (22)95 0912 6(51) B01D 25/12
(31) 94 9403179
(32)94 09 22
(33) SE
(71) SALA INTERNATIONAL AB, Sala, SE
(72) Goltermann Jörgen, DK; Hedlimd
Hans-Göran, SE
(54) Sposób i prasa do prasowania filtracyjnego
(57) Sposób prasowania filtracyjnego odbywa się przy uży
ciu prasy filtracyjnej wyposażonej w układ wielu płyt prasują
cych, przylegających wzajemnie do siebie. Pary tych płyt tworzą
pomiędzy sobą przynajmniej jedną komorę prasowania, w któ
rej podczas odwadniania zawiesiny wodnej stałych cząstek, w
każdej komorze tworzy się z nich placek filtracyjny, zaś po
zakończeniu operacji odwodnienia płyty prasujące oddziela się
wzajemnie, zwalniając placek filtracyjny i powodując samoczyn
ne opróżnienie komory prasowania. Opróżnianie odpowiednich
komór prasowania wspomaga się przez swobodny obrót każdej
płyty prasującej dokoła osi poziomej przechodzącej przez po
wierzchnię płyty. P°d działaniem siły zwalnianego placka filtra
cyjnego. Prasa filtracyjna jest wyposażona w płyty prasujące
(13) podparte przegubowo na poziomych szynach (17), przy
czym cięgna rozdzielające wzajemnie płyty prasujące są połą
czone z każdą stroną płyty za pomocą jednego złącza umiesz
czonego w bezpośredniej bliskości suwaków, czyli w pobliżu
szyny (17).

(6 zastrzeżeń)

(54) Sposób podwyższenia sprawności systemów
odpylania suszarek dla materiałów pylistych
(57) sposób p o l e g a na dodaniu zawilgoconych m a t e r i a -

łów pylistych, przed procesem suszenia, 0,2 - 2% wagowych
naturalnych lub syntetycznych substancji o własnościach klejących lub substancji, które w kontakcie z wodą lub parą wodną
uzyskują własności kiejące i wprowadzeniu tak spreparowanej
mieszaniny do urządzeń suszarniczych.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 305150 (22) 94 09 23 6(51) B01D 53/02
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im.
Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Smenda Jerzy, Tęcza Witold, Ratajczak
Włodzimierz, Młynarczyk Anna, Szablewski
Stanisław, Żebrowski Michał, Rościszewski
Andrzej
(54) Urządzenie do adsorpcji zanieczyszczeń z
gazów
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że złoże adsorbentu
(5) umieszczone jest w elastycznej obudowie (6) i wraz z nią
usytuowane w zbiorniku (1) adsorbera. Złoże adsorbentu (5)
może być umieszczone w pojemnikach w kształcie wielościanów usytuowanych oddzielnie w zbiorniku 1. Wnętrze obudowy
(6) może być podzielone za pomocą promieniowo usytuowa
nych elastycznych przegród na oddzielne sekcje wypełnione
adsorbentem. W innej odmianie rozwiązania w złożu adsorben
tu umieszczone są elastyczne elementy. Elastyczna obudowa
złoża lub elastyczne elementy umieszczone wewnątrz zapew
niają kompensację różnic wydłużeń cieplnych adsorbera i zia
ren adsorbentu.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 305173 (22)94 09 22 6(51) BOID 46/00
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
(72) Ściążko Marek, Tramer Alfred
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A1(21) 312217
(31) 94
95
95
95
95

(22) 95 05 11 6(51) BOID 53/50

97425
20625
40315
40316
40318

(32) 94 0511
08 02 95
28 02 95
28 02 95
28 02 95

(33) JP
JP
JP
JP
JP

(86) 95 0511 PCT/JP95/00921
(87) 95 1123 W095/31272 PCT Gazette nr 50/95
(71) BABCOCK-HITACHIKABUSHIKI
KAISHA, Tokio, JP
(72) Kikkawa Hirofumi, Nakajima Fumito, Kaku
Hiroyuki, Takamoto Shigehito, Ishizaka
Hiroshi, Nozawa Shigeru, Nishimura
Masakatsu, Nakamoto Takanori
(54) Mokra instalacja do odsiarczania gazów
spalinowych i sposób stosowania stałego
środka odsiarczającego
(57) Przedstawiony jest mokry sposób odsiarczania gazów
spalinowych za pomocą stałego środka odsiarczającego i insta
lacja do jego realizacji, w których gazy spalinowe odprowadzo
ne z urządzeń do spalania, takich jak kotły, doprowadza się do
kontaktu z cieczą chłonną, która wchłania z gazów spalinowych
tlenek siarki, po czym zobojętnia się ciecz chłonną z wchłonię
tym w ten sposób tlenkiem siarki, który obejmuje wybiórcze
pozostawianie stałego środka odsiarczającego w strefie zobo
jętniania cieczy chłonnej i wybiórcze odprowadzanie cieczy
chłonnej, której głównym składnikiem jest woda i produktów
stałych powstałych z tlenku siarki, ze wspomnianej strefy zobo
jętniania. W strefie zobojętniania wytwarza się przepływ cieczy
chłonnej ku górze !ub łącznie z tym wspomnianym przepływem
albo niezależnie od niego, przepływ ku górze powietrza lub
wody w celu utworzenia złoża fluidalnego cząstek kamienia
wapiennego, co zapobiega osadzaniu się cząstek gipsu wo
kół kamienia wapiennego i podtrzymuje reaktywość kamienia
wapiennego.
Według niniejszego wynalazku, obecność A1 i F w cie
czy chłonnej rzadko pogarsza sprawność odsiarczania.
Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia kosztów ener
gii potrzebnej do kruszenia kamienia wapiennego i osiągnięcia
wyższej sprawności odsiarczania.

A1(21) 305251 (22) 94 09 28
6(51) B01F 7/08
(75) Kula Bolesław, Piotrków Trybunalski
(54) Mieszalnik materiałów drobnoziarnistych
zwłaszcza pasz
(57) Mieszalnik posiada walcowo - stożkowy zbiornik (1)
oraz wał (2) ze ślimakiem transportowym (3), znajdujące się
wewnątrz rury (4) przechodzącej przez całą wysokość zbiornika
(1) i wystającej spod jego dna. Rura (4) w części znajdującej się
wewnątrz zbiornika (1) ma wycięciawyiotowe i wycięcia wlotowe
(7). Oprawy łożyskowe, górna (9) i dolna są przymocowane do
końców rury (4).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 310693

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 310614
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 95 09 22

6(51) B01D 71/02
B01D 53/22
94 311295
(32)94 09 23
(33) US
The Standard Oil Company, Cleveland, US
Mazanec Terry J., Cable Thomas L.
Membrana, sposób oddzielania tlenu i
urządzenie do oddzielania płynów

(57) Wynalazek dotyczy membrany z mieszanych przewod
ników i jej zastosowania w sposobie oddzielania tlenu z wsadów
zawierających tlen w wysokich temperaturach oraz urządzenia
do oddzielania płynów. Membrana zawiera wieloskładnikowy
tlenek metali o strukturze regularnego perowskitu, trwały w
powietrzu w zakresie temperatur 25 - 950°C, bez połączeń przez
porowatość, przy czym membrana ma skład przedstawiony
wzorem [Ai-XA'X] [Coi-y.zByB'z] 03^5, gdzie A = Ca, Sr, Ba i ich
mieszaniny; A' = La, Y, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb, Lu, Th, U i ich mieszaniny; B = Fe, Mn, Cr, V, Ti i ich
mieszaniny; B' = Cu, Ni i ich mieszaniny; x jest nie mniejsze niż
około 0,0001 i nie większe niż około 0,1 ; y jest nie mniejsze niż
około 0,002 i mniejsze niż 0,05; z jest nie mniejsze niż około
0,0005 i nie większe niż około 0,3; ô jest określone przez warto
ściowość metali.

(10 zastrzeżeń)
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(31)
(71)
(72)
(54)

(22)95 09 27

6(51) B01J 38/00
C10G 11/00
94 315656
(32) 94 09 30
(33) US
The BOC Group Inc., New Providence, US
Menon Raghu K., Ramachandran
Ramakrishnan
Sposób regenerowania węglowodorowego
katalizatora krakującego, sposób
katalitycznego krakowania wsadu
węglowodorowego zawierającego azot i
urządzenie do regenerowania
węglowodorowego katalizatora krakującego

(57) Sposób i urządzenie do regenerowania katalizatora do
krakowania węglowodorów mającego na sobie osady koksu,
poprzez spalanie tych osadów koksu, charakteryzuje się tym, że
KOntâKtUjë Się KâtâiiZâtOf Z mieszaniną ticHü i gâZU OuOjýtnčyO

w strefie spalania (12) kadzi regeneracyjnej (2) przy średniej
temperaturze w zakresie około 650 do około 815°C, przy czym
tlen wprowadzony przewodem (8) do strefy spalania (12) stano
wi przynajmniej około 24% tej mieszaniny, spalając tym samym
przynajmniej część tego koksu i przekształcając azot zawarty w
koksie w tlenki azotu dla wytworzenia zasadniczo pozbawione
go tlenu gazu spalinowego zawierającego dwutlenek węgla,
tlenki azotu i przynajmniej około 1% tlenku węgla i przepuszcza
się ten gaz spalinowy przez strefę redukującą (14), przekształ
cając tym samym przynajmniej część wspomnianych tlenków
azotu w azot niezwiązany.

(28 zastrzeżeń)
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A1(21) 312192
(31) 93

13

(22) 94 06 22

748

6(51) B02C 15/00

(32) 93 06 23

(33) DK

(86) 06 22 PCT/DK94/00255
(87) 95 01 05 WO95/00246 PCT Gazette nr 02/95
(71) F.L. SMIDTH and CO. A/S, Valby, DK
(72) Folsberg Jan
(54) Pierścieniowy młyn walcowy
(57) Pierścieniowy młyn walcowy do mielenia mineralnych
materiałów klinkierowych lub tym podobnych, posiada co naj
mniej jeden mielący pierścień (1), co najmniej jeden walec (2) i
co najmniej jeden otwór (3) wylotu powietrza usytuowany w
obrębie zewnętrznego obwodu mielącego pierścienia (1) oraz
otwory (5a, 5b) wlotu powietrza z każdej strony otworu (3) wylotu
powietrza w kierunku obrotu mielącego pierścienia (1). Usytuo
wanie odpowiednio otworów (5a, 5b) wlotu powietrza i otworu (3)
wylotu powietrza względem siebie zapewniają zasadniczo mniej
sze natężenie przepływu w młynie przy objętościowym natężeniu
przepływu porównywalnym ze znanymi dotąd młynami. Jedno
cześnie zapewniona jest bardziej stabilna praca młyna.
(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310694
(31) 94

(22)95 09 27

315631

6(51) BOIJ 38/00
C10G 11/00
(32)94 09 30
(33) US

(71) The BOG Group Inc., New Providence, US
(72) Menon Raghu K., Ramachandran
Ramakrishnan
(54) Sposób usuwania osadu węglowego
katalizatorów
(57) Zgodnie ze sposobem według wynalazku, osady wę
glowe usuwa się z cząsteczek przez spalanie w regeneratorze
(4) w procesie, w którym powietrze jest początkowo używane
jako utleniacz. Gaz palny poddaje się procesowi separacji w
celu usunięcia z niego azotu, a pozostały strumień gazu wzbo
gaconego w dwutlenek węgla zawraca się do regeneratora.
Jednocześnie czysty tlen wprowadza się do regeneratora. Jeśli
poziom dwutlenku węgla w układzie wzrasta, ilość powietrza
wprowadzanego do regeneratora (4) jest stopniowo ogranicza
na, natomiast ilość tlenu przepływającego do regeneratora
stopniowo wzrasta. Ewentualnie, część albo całe powietrze
zastępuje się przez tlen i gaz obiegowy z dwutlenkiem węgla, a
poziom tlenu i dwutlenku węgla reguluje się dla utrzymania
wymaganej temperatury w regeneratorze.
(24 zastrzeżenia)
A1(21) 310315

(22)95 09 07

( 3 1 ) 9 4 9403139

6(51) B09B 3/00

(32)94 09 20

(33) SE

(71) BOLIDEN CONTECH AB, Sztokholm, SE
(72) Ludvigsson Björn, Strömberg Ulf
(54) Sposób unieszkodliwiania zużytych rur lamp
fluorescencyjnych i innych odpadów
zanieczyszczonych rtęcią
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu unieszkodliwia
nia zużytych rur lamp fluorescencyjnych i innych zanieczyszczo
nych rtęcią odpadów nadających się do przemiału, według
którego odpady te są przetwarzane w zamkniętym zbiorniku tak,
że następuje zmniejszenie ilości zawartej w nich rtęci, dzięki
przedmuchiwaniu tego zbiornika gazem, a następnie przepusz
czaniu tego gazu przez filtr zdolny do skutecznego wychwyty
wania nęci. Zgodnie z tym wynalazkiem odpady są nagrzewane
do temperatury, w której zawarta w odpadach rtęć skutecznie
odparowuje, po czyn następuje połamanie lub rozkruszenie
odpadówwzamknięiym zbiorniku poto, aby uwoinić opary rtęci
i aby wymieniona op-:» v mogły rozpłynąć się po całym zbiorniku,
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a następnie zbiornik ten jest przedmuchiwany i opary rtęci
wychwycone przez wymieniony filtr.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 305234 (22) 94 09 29
6(51) B23P 6/02
(71) Spółka z o.o. OPTIMUM, Szczecin
(72) Buchholz Andrzej, Radlmacher Marek
(54) Sposób regeneracji rowków pod pierścienie
tłoków silników spalinowych, szczególnie
okrętowych
(57) Sposób poiega na tym, że odpowiednio przygotowane
i sprawdzone rowki tłoka napawa się jednocześnie na dwóch,
naprzeciwległych łukach (1,1 ') i w tym samym kierunku obwo
dowym, po czym napawa się kolejną parę naprzeciwległych
łuków (2, 2') aż do napawania rowków na całym obwodzie. Tak
utworzone powierzchnie poddaje się obróbce skrawaniem i
strumieniowo-ściemej, po czym powierzchnie te metalizuje się
natryskowo twardym m e t a l e m i poddaje szlifowaniu na nominal-

ny wymiar.

(3 zastrzeżenia)
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powrotu, a temperaturą dopływu czynnika termostatującego lub
temperaturą tak zwanego cyklu odniesienia mierzoną w zależ
ności od czasu od punktu czasowego Zi aż do upływu czasu
trwaniatermostatowaniato, określonego z końca początkowego
trybu pracy. We wszystkich następnych cyklach powierzchnia
określona przez przebieg krzywej chwilowego stanu rzeczywi
stego i analogicznego do cyklu odniesienia jest porównywana
z powierzchnią określoną w cyklu odniesienia, a z określonej
różnicy powierzchni jako miary odchylenia od entalpii cyklu
odniesienia określana jest wartość korekcyjna dla czasu trwania
impulsu termostatowania wyzwalającego dla danego cyklu.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 305171 (22) 94 09 22 6(51) B29C 63/04
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Reich Karol, Jarno Leszek, Pretor Wincenty,
Wencel Henryk, Kociumaka Marek
(54) Urządzenie do nawijania i zaciskania folii na
zewnętrznej powierzchni cylindrycznej
(57) Urządzenie ma z elastycznej taśmy opaskę (1 ) w postaci
niemal pełnej pobocznicy walcowej. Jeden koniec (2) opaski
jest przymocowany do dociskowego przesuwnego klocka (3).
Drugi koniec (7) opaski jest wyprowadzony poza powierzchnię
walcową i jest połączony z mechanizmem (9) jej napinania ze
wstępnie regulowaną siłą. Drugi koniec (7) opaski jest również
przewinięty przez obrotowy kierujący wałek (8), którego oś jest
przesuwna za pomocą śruby (11).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 310487 (22) 95 09 15 6(51) B29C 45/78
(31) 94 4436117
(32)94 09 27
(33) DE
94 4436126
27 09 94
DE
(71) Kunststofftechnik F.u.H. Riesselmann
GmbH, Ottendorf-Okrilla, DE
(72) Liehr Erich, Hofmann Dietmar
(54) Sposób termostatowania zespołów
wtryskarek oraz zespołów form do
przetwarzania tworzyw sztucznych
(57) Wynaiazek dotyczy sposobu termostatowania zespo
łów wtryskarek, zwłaszcza do przetwarzania sieciowanych poli
merów oraz zespołów form do przetwarzania tworzyw sztucznych
z przynajmniej jednym obiegiem termostatowania.
Ze względu na wady znanego stanu techniki zadaniem
wynaiazku było opracowanie sposobu, przy którym mierzy się
temperaturę powrotu czynnika termostatującego lub tempera
turę cylindra lub formy i w wyniku porównania wartości rzeczy
wistej z wartością zadaną zmienia się przepływ czynnika
termostatującego, a który zapewnia przy uwzględnianiu chwilo
wych parametrów operacji formowania wtryskowego, łącznie z
występującymi zakłóceniami procesu, wystarczająco dokładną
stałość termicznego stanu pracy formy przy równoczesnej sa
monastawnej regulacji i pracuje bez dodatkowej energii.
Jako rozwiązanie zaproponowano, że po osiągnięciu
równowagi termicznej danego zespołu w następnym cyklu
jako wartość zadaną określa się i zapamiętuje odniesioną do
entalpii zespołu wielkość WPG jako powierzchnię nad mierzo
ną w zależności od czasu różnicą pomiędzy temperaturą

A1 (21) 305174

(22) 94 09 22

6(51) B29C 65/48
B32B 7/12
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Zakład Doświadczalny Uszczelnień
Technicznych-DOZUT, Zabrze
(72) Reich Karol, Barański Mirosław. Kociumaka
Marek, Zielski Stanisław, Wencel Henryk
(54) Sposób niwelowania szczeliny
technologicznej cienkościennych powłok
ochronnych naklejanych na powierzchnie
walcowe

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnie rdzennika
(1) lub powierzchnie powłoki (2) nanosi się warstwę kleju (3), po
czym nawija się powłokę (2) na walcowy rdzennik (1) i z prze
strzeni pomiędzy wewnętrzną powierzchnią powłoki (2) i zew
nętrzną powierzchnią rdzennika (1) wyciska się część kleju (3)
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znajdującego się w tej przestrzeni aż do momentu zmniejszenia
do wymaganej wieikości lub całkowitego zniwelowania szczeli
ny. Klej wyciska się specjalną opaską zaciskową.

(3 zastrzeżenia)
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W celu zamontowania koszulki filtracyjnej (26) i rdzenia
drenażowego jednym lub obydwoma końcami na prasie na
końcu koszulki filtracyjnej (26) odkształcalna sprężyście na po
dobieństwo gumy kształtka (29) jest połączona na stałe pierście
niowym zgrubieniem (22) z koszulką filtracyjną (26). Kształtka
(29) przenika w sposób nierozdzielny przez tkaninę koszulki
filtracyjnej (26) w efekcie powlekania elastomerem, a zgrubienie
(22) lokuje się samoczynnie pod działaniem naprężeń własnych
w rowku (24) elementu mocującego (23).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 312199

(22)94 06 06

(31) 93 9302191
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
A1(21) 312188
(31) 94

1553

(22)95 05 09

6(51) B30B 9/26

(32) 94 0519

(33) CU

(86) 95 05 09 PCT/CH95/00107
(87) 951130 WO95/32090 PCT Gazette nr 51/95
(71) Bucher-Guyer AG, Maschinenfabrik,
Niederweningen, CH
(72) Hartmann Eduard, Jossi Ruedi
(54) Koszulka filtracyjna do elementu
drenażowego w prasach do oddzielania
cieczy z substancji stałych

6(51) B30B 9/30

(32) 93 06 24

(33) SE

94 06 06 PCT/SE94/00541
95 01 05 WO95/00324 PCT Gazette nr 02/95
BALA INDUSTRI AB, Nossebro, SE
Ansbjer Jan, Ansbjer Bo
Urządzenie do prasowania

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia (1) przy prasie do belo
wania materiałów, takich jak odpady, materiał włóknisty itp.,
zawierającego napędzaną część prasującą do przyjmowania i
prasowania surowca oraz część wyjściową do wyprowadzania
sprasowanej beli (5). Część prasująca zawiera matę (3) o obiegu
zamkniętym, która jest napędzana i prowadzona oraz kształto
wana tak, aby utworzyć komorę prasowania (6).

(9 zastrzeżeń)

(57) Przedstawiona jest koszulka filtracyjna (26) mającego
kształt pręta, elastycznego rdzenia drenażowego z kanalikami
do odprowadzania wyciskanej cieczy z komory prasowania
prasy.

A1(21) 312214
(31) 93

1947

(22)94 06 24

6(51) B41F15/36

(32) 93 06 29

(33) CH

(86) 94 06 24 PCT/DE94/00722
(87) 95 0112 WO95/01261 PCT Gazette nr 03/95
(71) ANTON HURTZ GMBH u. CO.KG,
Nettetal, DE
(72) Grünig Hans -Ulrich, CH; Kreuzer Guido,
DE; Nápp Eckhard, DE
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(54) Urządzenie do mocowania napiętego
materiału w formie arkusza i sposób
rozpinania tego materiału
( 5 7 ) Urządzenie do mocowania napinanego arkusza maieriaiu (18), zwłaszcza tkaniny do sitodruku, skrada się z profiii, w

których wykonane są rowki (6), biegnące wzdłuż każdego z
profili. W rowku (6) umieszczany jest pierwszy pręt (7) i drugi
pręt (8). Po napięciu arkusza materiału (18) biegnie on wokół
pierwszego pręta (7), który wspiera się w rowku (6) o występ.
Obszar powierzchni pierwszego pręta (7) i obszar powierzchni
rowka (6), którego przekrój ma kształt łuku koła (16), tworzą w
rowku (6) klinowy rowek, w który wchodzi drugi pręt (8), klinując
się razem z pierwszym prętem (7).

(22 zastrzeżenia)
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kołpak zatrzaskowy. Listwa szczelinowa (2) jest zaopatrzona w
liczne jednakowe, rozmieszczone w jednej osi (x-x) równoległej
do płaszczyzny grzbietu (1) szczeliny o szerokości nieznacznie
przekraczającej grubość nominalną pręta sprężystego (3).

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 310713 (22) 95 09 28 6(51) B60R 21/26
(31) 94 314584
(32) 94 09 28
(33) US
(71) TRW Vehicle Safety Systems Inc.,
Lyndhurst, US
(72) Rizzi Douglas J., Wipasuramonton Pondget
P., Saccone Paul T.
(54) Urządzenie do napełniania poduszki
powietrznej oraz sposób wytwarzania
urządzenia do napełniania poduszki
powietrznej
(57) Urządzenie do napełniania poduszki powietrznej zawie
ra pojemnik (15) z płynem do napełniania poduszki. Pojemnik
ten ma pierwszą powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię we
wnętrzną (26), która jest gwintowana i tworzy gwintowany otwór
wchodzący do pojemnika od pierwszej powierzchni zewnętrz
nej. Korek (40) ma gwintowane obrzeże zewnętrzne (45). Korek
wkręca się w gwintowany otwór w pojemniku. Na zewnętrznym
obrzeżu korka znajduje się druga powierzchnia zewnętrzna
sąsiadująca z pierwszą powierzchnią zewnętrzną pojemnika.

A1(21) 305118 (22) 94 09 19 6(51) B42F 13/12
(71) BONGS & FERA Ltd, Gdańsk
(72) Jaglak Kazimierz
(54) Segregator na periodyki
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji sztywnego segregatora na periodyki, umożliwiające
go gromadzenie i trwałe przechowywanie zeszytów o dowolnej
grubości i dowolnej konstrukcji, bez jakiejkolwiek ingerencji w
ich strukturę, uniemożliwiającego rozproszenie zawartości.
Segregator na periodyki, składający się ze sztywnych
okładek połączonych trwale zawiasowo ze sztywnym grzbietem
o stałej grubości, zaopatrzonym w umocowany trwale wewnątrz
do grzbietu mechanizm mocowania wymiennego zawartości z
elementami zaczepowymi, charakteryzuje się tym, że w pobliżu
dolnej i górnej krawędzi grzbietu (1) ma umocowane trwale
nierozłącznie sztywne jednakowe listwy szczelinowe (2), w któ
rych osadzone są luźno liczne wymienne jednakowe mocujące
pręty sprężyste (3) o długości większej od długości czynnej (h)
grzbietu segregatora, mającego okładkę dolną (4) zaopatrzoną
na krawędzi przeciwległej do grzbietu w wahliwą sztywną kąto
wą listwę zamykającą (5), zaopatrzoną w przynajmniej jeden
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Zewnętrzne obrzeże korka i wewnętrzna powierzchnia
pojemnika, która stanowi powierzchnię gwintowanego otworu,
stanowią powierzchnię przylegania pomiędzy korkiem, a poje
mnikiem. Powierzchnia przylegania rozciąga się do obrzeża
pojemnika pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi, pier
wszą i drugą. Pierścień (30) leży zarówno na powierzchni
przylegania jak i na częściach powierzchni zewnętrznych,
pierwszej i drugiej. Pierścień ten jest przymocowany do pier
wszej i drugiej powierzchni zewnętrznej w sposób uniemożli
wiający ucieczkę płynu do napełniania poduszki z pojemnika
przez powierzchnię przylegania.
Sposób wytwarzania urządzenia do napełniania podu
szki powietrznej, polega na tym, że wytwarza się pojemnik z
pierwszą powierzchnią zewnętrzną i gwintowanym wewnętrznie
otworem wchodzącym do pojemnika od pierwszej powierzchni
zewnętrznej; wkręca się korek z co najmniej częściowo gwinto
waną powierzchnią w gwintowany wewnętrznie otwór w poje
mniku, przy czym na zewnętrznym obrzeżu korka znajduje się
druga powierzchnia zewnętrzna, a po wkręceniu korka w gwin
towany wewnętrznie otwór w pojemniku powstaje pomiędzy
korkiem, a pojemnikiem powierzchnia przylegania, która bieg
nie do obrzeża no'ernnika r, omi°dz v nowierzchniami zewn°trznymi: pierwszą i drugą, następnie umieszcza się pierścień
pokrywający powierzchnię przylegania oraz części powierzchni
zewnętrznych: pierwszą i drugą; oraz przymocowuje się pier
ścień do pierwszej i drugiej powierzchni zewnętrznej w sposób
uniemożliwiający ucieczkę płynu do napełniania poduszki z
pojemnika przez powierzchnię przylegania.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 312228 (22)95 0412 6(51) B60R 22/40
(31) 94 94107777
(32) 94 05 19
(33) EP
(86) 95 0412 PCT/EP95/01364
(87) 951130 WO95/3210S PCT Gazette nr 51/95
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH,
Alfdorf, DE
(72) Specht Martin
(54) Urządzenie do obrotowego napędu wałka
nawojowego automatycznego zwijacza pasa
bezpieczeństwa

A1(21) 305110
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(22) 94 09 19

6(51) B60R 25/00
B60R 25/08
(75) Rutkowski Stefan, Bielsko-Biała
(54) Blokada samochodowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest blokada samochodowa
przeznaczona dla samochodów osobowych i ciężarowych.
Blokada samochodowa ma siłownik o napędzie elektry
cznym i umieszczony w siłowniku wyłącznik krańcowy.
Część ruchoma siłownika wykonana jest ze stali w
kształcie litery T umożliwiająca jednoczesne zablokowanie pe
dału sprzęgła i pedału hamulca oraz powodująca przerwę w
układzie elektrycznym zasilania rozrusznika.
Silnik elektryczny napędzający siłownik sterowany jest
za pomocą urządzenia elektronicznego o sygnałach kodowa
nych. Blokada samochodowa montowana jest w podwoziu po
jazdu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305138 (22) 94 09 22
6(51) B61F 5/32
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Szynowych, Poznań
(72) Sajdak Tadeusz, Sobaś Marek, Kardacz
Antoni
(54) Prowadnica maźnicy do taboru kolejowego
(57) Prowadnica maźnicy składająca się z korpusu prowad
nicy i ślizgów wykonanych w formie metalowych płytek trudnościeralnych charakteryzuje się tym, że do współpracujących z
maźnicą powierzchni korpusu prowadnicy (1) są przymocowa
ne ślizgi (3) za pomocą warstwy kleju do metali (2) odpornego
na działanie temperatur w granicy od -40°C do +150°C.
Ślizgi (3) są wykonane w formie metalowych płytek
trudnościeralnych.

(1 zastrzeżenie)

(57) Urządzenie do obrotowego napędu wałka nawojowego
automatycznego zwijacza pasa bezpieczeństwa z członem ob
rotowym (4), który ułożyskowany jest obrotowo w obudowie (8) i
jest wprawiany w ruch obrotowy za pomocą kilku ładunków napędnych (2, 5) zapalanych w następstwie czasowym, przy czym
napęd członu obrotowego (4) jest przenoszony na wałek nawojo
wy (10) za pośrednictwem elementów sprzęgających (14).

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 305139 (22) 94 09 22
6(51) B61F 5/32
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Szynowych, Poznań
(72) Saidak Tadeusz, Sobaś Marek, Kardacz
Antoni
(54) Korpus maźnicy do taboru kolejowego
(57) Korpus maźnicy składający się z beczki korpusu oraz
ślizgów wykonanych w formie metalowych płytek trudnościeral
nych charakteryzuje się tym, że do współpracujących z prowad
nicami powierzchni beczki korpusu (1) są przymocowane ślizgi
(4) za pomocą warstwy kleju do metali (3) odpornego na dzia
łanie temperatur w granicy od -40°C do +150°C.
Ślizgi (4) są wykonane w postaci metalowych płytek o
dużej odporności na ścieranie.

(1 zastrzeżenie)
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szczotka (4) posiada otaczającą ją promieniowo przestrzeń
woiną lub promieniowy występ (14). W celu znalezienia możli
wie korzystnego rozwiązania dla wymiany szczotek, wynalazek
proponuje, że opakowanie posiada rurową przestrzeń przyjmu
jącą dla szczotki (4), że w przestrzeni przyjmującej jest przewi
dziany wystający promieniowo do wnętrza środek ustalający (8),
do włączania się do przestrzeni wolnej lub do współpracy z
występem (14), że środek ustalający (8) może być minięty tylko
w jednym kierunku i że przestrzeń przyjmująca jest otwarta z jej
obydwóch stron czołowych (11, 12) lub jest otwieralna.
(11 zastrzeżeń)

A1(21) 305209

(22) 94 09 26

6(51) B61F 5/42

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów
Szynowych, Poznań
(72) Sajdak Tadeusz, Oporowska Halina, Sobaś
Marek
(54) Układ ogranicznika przesuwu poprzecznego
nadwozia wagonu wzgiędem wózka,
zwłaszcza do wagonów towarowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ ogranicznika prze
suwu poprzecznego nadwozia wagonu względem wózka, zwła
szcza do wagonów towarowych, mający zastosowanie do
eliminowania skutków działania sił i momentów skręcających
powstających przy przejeździe wagonu po łuku toru i torze "S".
Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że na
każdym boku ramy (2) wózka jest zamocowana para odbijaków
(1 ) usytuowanych na tej samej wysokości i symetrycznie wzglę
dem osi poprzecznej ramy (2) wózka, przy czym pary odbijaków
(1) są jednocześnie usytuowane symetrycznie względem osi
wzdłużnej ramy (2) wózka, natomiast do dolnych części nadwo
zia (5) wagonu między odbijakami (1) każdej pary i na tej samej
wysokości są zamocowane współpracujące z nimi po dwie
krzywki (4), przy czym pary krzywek (4) po obu stronach nad
wozia (5) wagonu są usytuowane symetrycznie względem jego
osi wzdłużnej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 312007

(22) 95 04 07

(31) 94 4413222
94 4417706

6(51) B65D 5/50

(32)94 0415 (33)
20 05 94

DE
DE

(86) 95 04 07 PCT/EP95/01280
(87) 95 10 26 W095/28326 PCT Gazette nr 46/95
(71) Vorwerk u.Co.Interholding GmbH,
Wuppertal, DE
(72) Thode Jürgen, DE; Delgado Rodriguez
Antonio, ES
(54) Opakowanie ze szczotką
(57) Wynalazek dotyczy opakowania ze szczotką (4) dla
urządzenia do pielęgnacji podłóg, jak np. dla napędzanego
silnikiem urządzenia do szczotkowania dywanów, przy czym

A1(21) 310579
(31)94

310557

(22) 95 09 20

6(51) B65D 23/08

(32)94 09 21

(33) US

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, US
(72) Deardurff Lawrence R., Durham Daniel J.,
Sherman Adam, Deťre Salvátore N.,
McKinney James C, Semersky Frank E.
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(54) Sposób, forma do wytwarzania pojemnika i
pojemnik wieiokomorowy
(57) Pojemnik wieiokomorowy z elementem dozującym jest
rozdmuchiwany jako pojedynczy integralny element. Wyposa
żony jest w długą rurkę z elementem mocującym, jednocześnie
uszczelniającym
połączenie pojemnika i dozownika, Ściany
dzielące pojemnik są ciągłe aż do dna dozownika. Podstawa
(46, 48) jest odporną na uderzenia strukturą posiadającą zew
nętrznie lejkowate ściany. Korek zawiera obrotową płytkę usz
czelniającą pojemnik. Półprodukt pojemnika jest wykonany
przez odlewanie wtryskowe z użyciem podłużnej wkładki zawo
rowej, w jednym przykładzie wykonania, a w innym wykorzysta
ne są wgłębienia na końcach rdzeni bocznych formy, łącznie z
odpowiednią wkładką zaworową, Żebra (30) pojemnika mają
grubość umożliwiającą ugięcie pod wpływem siły zgniatającej,
która to może zostać przyłożona do ścian pojemnika.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 310716

(22) 95 09 28 6(51) B65G 15/08

(31) 94 315606

(32) 94 09 30

(33) US

(71) JER VIS B. WEBB INTERNATIONAL
COMPANY, Farmington Hills, US
(72) Shaver Robert
(54) Przenośnik do transportowania przedmiotów
(57) Wynalazek dotyczy przenośnika, który zapewnia orien
tację przedmiotu (40) w położeniu leżącym, kiedy przedmiot ten
jest wprowadzany na przenośnik główny (10). Dzięki zapewnia
niu orientacji przedmiotu w położeniu leżącym przenośnik ten
może być używany do transportowania bagażu lub sprzętu,
takiego jak walizka na kółkach iub torby golfowe, do miejsca
końcowego rozprowadzania. Przenośnik (10) zawiera sekcję
wprowadzania (22), sekcję pośrednią (26) i sekcję wyjściową
przenośnika. Sekcje wprowadzania i wyjściowa przebiegają
obie równolegle do głównej ramy wsporczej (14) przenośnika i
tworzą płaski obszar odbioru i wyprowadzania transportowane
go materiału. Sekcja pośrednia (26) rozciąga się pomiędzy
sekcją odbierania i dostarczania, a sekcją wyjściową przenoś
nika i ma kontur w kształcie litery V tak, aby transportowany
przedmiot był przewracany do położenia leżącego.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 312039 (22) 94 06 03 6(51) B65D 83/04
(31) 93 4319609
(32)93 0614
(33) DE
(86) 94 06 03 PCT/EP94/01796
(87) 9412 22 W094/29191 PCT Gazette nr 28/94
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG,
Ingelheim, DE
(72) Essig Dieter, Hausler Heribert, Ruthemann
Hans-Dieter, Eckert Klaus-Dieter,
Landwehr Frank, Zimmer Thomas, Berndt
Dieter, Reiner Thomas, Horntrich Günter,
Reeg Reiner
(54) Dozownik do stałych środków leczniczych
(57) Dozownik do środków stałych utworzony jest z płaskie
go zasobnika z płaskim wgłębieniem do pobierania (3), który
może być zamknięty względnie otwarty przez obrócenie części
zamykającej (5) z wybrzuszeniem (6) wchodzącym do płaskiego
wgłębienia do pobierania (3).

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 305271

(22) 94 09 29

6(51) B65G 19/20

(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego
REMAG, Katowice
(72) Korczyński Maciej, Marszałek Tadeusz,
Ścierski Adam
(54) Urządzenie do prowadzenia liny
(57) Urządzenie ma obudowę (3) rolek (1, 2) osadzoną ob
rotowo w przelotowym korpusie (4), przy czym oś obrotu (5)
znajduje się w płaszczyźnie rolek (1,2) i może być mimośrodowo (e) przesunięta w stosunku do punktu (7) ich styku. W osi (8)
rolki prowadzącej (1) może być osadzony obrotowo układak liny
(9) z prowadnicami (10),
Urządzenie można mocować na samojezdnych maszy
nach wyposażonych w urządzenia wciągające, np. na kombaj
nach chodnikowych wyposażonych w kołowroty górnicze.
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ruchomą powierzchnię umieszczoną pomiędzy wlotem
i wyiotem, mającą skierowaną w stronę odpływu powierzchnię
napędową- Urządzenie zawiera ponadto zespół napędowy do
przesuwania ruchomej powierzchni pomiędzy wlotem i wylotem
w stronę wylotu (16). Rozdrobniony materiał jest komasowany
w stopniu wystarczającym do uzyskania ściśniętego pokrycia ze
wzajemnie blokujących się cząstek, obejmującego całą szero
kość toru transportowego. Wzajemne blokowanie się cząstek
powoduje, że cząstki nabierają pół-hydrostatycznej natury, ta
kiej, że siła wywierana przez skierowaną w stronę odpływu
powierzchnię prowadzącą na cząstki w torze transportowym
powoduje przesuwanie całej masy materiału przez tor transpo
rtowy w stronę wylotu (16). Urządzenie jest stosowane do transpo
rtowania i odmierzania rozdrobnionego materiału w warunkach
normalnych i ciśnieniowych.

(25 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 312191
(31) 93

721

(22) 94 06 17

6(51) B65G 33/26

(32) 93 0618

(33) DK

(86) 94 0617 PCT/DK94/00240
(87) 95 0105 WO95/00423 PCT Gazette nr 02/95
(71) A/S PHÖNIX CONTRACTORS, Vejen,
DK; Sogaard Dennis, Svendborg, DK
(72) Sogaard Dennis
(54) Przenośnik śrubowy lub ślimakowy
(57) W przenośniku śrubowym do transportu materiałów sta
łych, śrubę (1 ) przenośnika ze spiralnym zwojem wprawia się w
ruch obrotowy w zamkniętej rurze (3) lub półokrągłej rynnie.

A1 (21) 312008
(31) 93
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

76314

(22) 94 06 08

6(51) B65G 31/04

(32)93 0611

(33) US

94 06 08 PCT/US94/06469
9412 22 WO94/29202 PCT Gazette nr 28/94
STAMET INC., Gardena, US
Hay Andrew G.
Tarcza podająca z rowkami

(57) Przedstawione jest urządzenie (10) do transportowania
i odmierzania rozdrobnionego materiału, zawierające tor trans
portowy posiadający wlot (14), wylot (16) i przynajmniej jedną
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Na powierzchni roboczej śruby (1) przenośnika znajdu
ją się elementy (10), odporne w ciężkich warunkach pracy,
wystające poza promieniowo zewnętrzny obrys (8) zwoju. Śrubę
(1) przenośnika można mocować na promieniowo wewnętrz
nym obrysie (7) zwoju do osi nośnej (2), albo też śruba ta może
nie posiadać ani rdzenia ani osi nośnej, w którym to przypadku
opiera się na elementach (10), odpornych w ciężkich warunkach
pracy. Elementy (10), odporne w ciężkich warunkach pracy,
rozmieszcza się w regularnych odstępach w kierunku obwodo
wym wokół śruby przenośnika; są one ciągłe; i ich największa
rozciągłość jest w kierunku osiowym śruby (1) przenośnika, co
umożliwia im przeciwdziałanie występowaniu zbrylania się ma
teriału pomiędzy rurą/rynną (3), a śrubą (1) przenośnika, w celu
zmniejszenia oporów tarcia, funkcjonowania jako część zużywalna i zwiększenia efektu mieszania śruby (1) przenośnika oraz
utrzymywania materiału w stanie jednorodnym.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 312220
(31) 93

(22) 94 05 20 6(51) Bó5G 51/00
DOI F 2/00
69184
(32)93 05 28
(33) US

(86) 94 05 20 PCT/GB94/01091
(87) 94 12 08 W094/28213 PCT Gazette nr 27/94
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS)
LIMITED, Londyn, GB
(72) Wykes Katharine Anne, Quigley Michael
Colin
(54) Transport roztworów celulozy przez rury
(57) Sposób transportu roztworu celuiozy w wodnym roztwo
rze N-tlenku N-metylomorfoliny przez rurę, przy czym tempera
tura w stopniach Celsjusza wspomnianego roztworu w środku
wspomnianej rury utrzymywana jest przy wartości nie większej
od 1000/(X + 0,19 x -fu) i/lub temperatura wspomnianego
roztworu przy wewnętrznej ściance wspomnianej rury utrzymy
wana jest przy wartości nie większej od 1000/ÍY + 0,23 X V D ) ,
gdzie D oznacza wewnętrzną średnicę rury w milimetrach, X
oznacza wartość równą lub większą od 5,0, a Y oznacza wartość
równą bądź większą od 5,4.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 305137

(22)94 09 20

6(51) B66C 23/64

(71) Przemysłowy instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka
(72) Gwiazdowicz Tadeusz
(54) Wysięgnik teleskopowy z wysięgnikiem
pomocniczym zawierającym człon wysuwny
(57) Przedmiotem wynalazku jest wysięgnik teleskopowy z
wysięgnikiem pomocniczym zawierającym człon wysuwny, przy
czym wysięgnik teleskopowy zawiera co najmniej dwa człony
wysuwne (2, 3,4,5), których wysuw realizowany jest za pomocą
układu rv'drauliczne^o z co nâ'mnie' '*ednwm siłownikiem hy
draulicznym (7) i współpracującego z nim układu linowego. Na
wierzchołku ostatniego członu wysuwnego (5) mocowany jest
wysięgnik pomocniczy składający się z członu zewnętrznego
(17) przymocowanego nieruchomo bądź przegubowo do wierz
chołka wysięgnika teleskopowego i z co najmniej jednego
członu wewnętrznego (18) mogącego wysuwać się z członu
zewnętrznego. Wysięgnik teleskopowy zawiera dodatkowy
układ linowo-krążkowy służący do wysuwania i zsuwania we
wnętrznych członów wysuwnych (18) wysięgnika pomocni
czego,
przy czym działanie tego dodatkowego układu
linowo-krążkowego jest mechanicznie związane z pracą ukła
du wysuwu członów wysięgnika teleskopowego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 310578

(22) 95 09 20

(31) 94 9419055

6(51) B67C 3/00

(32) 94 09 21

(33) GB

(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB
(72) Wardle David Grant
(54) Dozownik cieczy uspokajający przepływ
(57) Dozownik cieczy kriogenicznej (10) zawiera elementy
konsolidacyjne (20) sąsiadujące z jego wylotem (14), powodu
jące, że gaz zawarty w cieczy konsoliduje się do postaci pęche
rzyków o wyporze hydrostatycznym dostatecznym do tego, aby
uniosły się w kierunku powierzchni cieczy zamiast zostać wciąg
nięte przez wylot (14), gdzie mogłyby zakłócić regularny prze
pływ cieczy kriogenicznej.

(7 zastrzeżeń)
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A1 (21) 310574
(31) 94MI

(22)95 09 20 6(51) C01B 15/055

1928

(32)94 09 22

(33) IT

(71) SOLVAY INTEROX (Société Anonyme),
Bruksela, BE
(72) Pardini Romano, Parvaneh Soraya
(54) Sposób wytwarzania stałych cząstek nadsoli i
instalacja przemysłowa do wytwarzania
cząstek nadsoli
(57) Sposób wytwarzania stałych cząstek co najmniej jednej
nadsoli co najmniej jednego metalu alkalicznego w wyniku
reakcji stężonego wodnego roztworu nadtlenku wodoru ze stę
żonym wodnym roztworem co najmniej jednej soli co najmniej
jednego metalu alkalicznego oraz krystalizacji powstałej nadsoli
w krystalizatorze/klasyfikatorze, prowadzony metodą ciągłą,
charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się w krystalizatorze
zawierającym obszar klarujący w szczycie obszaru mieszania,
przez który przepływa wznoszący się strumień przesyconego
roztworu nadsoli i w którym cząstki nadsoli przemieszczają się
w kierunku przeciwnym niż roztwór, przy czym krystalizator
znajduje się nad klasyfikatorem, z którego odbiera się stałe
cząstki nadsoli poddawane elutriacji i zbierające się w dolnej
części klasyfikatora.

(U zastrzeżeń)

taliczne, a każda z wartości x,x', z jest większa od zera, wytwarza
się sporządzając roztwór wodny zawierający sole metali, zesta
wiony w taki sposób, że zawiera przynajmniej niektóre z pierwia
stków metalicznych tlenku stopu metalicznego w zasadzie w
proporcji x:x':..., co najmniej jeden środek utleniający, na przy
kład azotan jednego z metali i co najmniej jeden środek redu
kujący, zwłaszcza kwas organiczny.
Środek utleniający i środek redukujący, jak również
proporcję między nimi dobiera się iak, że zachodzi reakcja
egzotermiczna przebiegająca z pożądaną szybkością i w pożą
danym niewielkim zakresie temperatury (przy sporządzeniu roz
tworu dopasowanego).
Z roztworu dopasowanego otrzymuje się kropelki (7) o
w zasadzie jednakowych rozmiarach i rozprasza się je w gorą
cym strumieniu (6) gazu. Temperaturę gorącego strumienia (6)
gazu i czas przetrzymywania kropelek (7) w gorącym strumieniu
(6) gazu dobiera się tak, że powoduje się reakcję egzotermicz
ną, z utworzeniem materiału proszkowego tlenku stopu metali
cznego w postaci jednej fazy tlenkowej, w zasadzie amorficznej.
Proszkowy tlenek stopu odznacza się tym, że jego czą
stki składają się z jednego w zasadzie amorficznego materiału
jednofazowego. Proszkowy tlenek stopu metalicznego otrzyma
ny tym sposobem ma zastosowanie w procesach wypalania,
przy wytwarzaniu wszelkiego rodzaju ceramiki dużej mocy,
zwłaszcza warystorów z tienkami metalicznymi o wyjątkowej
jednorodności, wysokim napięciu przebicia i niskim współczyn
niku bezpieczeństwa.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 310540

(22) 95 09 19

(31) 94 9419133

6(51) COIB 17/04

(32) 94 09 19

(33) GB

(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB
(72) Watson Richard William
(54) Sposób wytwarzania siarki
(57) Sposób wytwarzania siarki, zawierający etapy spalania
w piecu części pierwszego strumienia gazu zawierającego siar
czek wodoru i tym samym wytwarzania produktów spalania
zawierających parę wodną i dwutlenek siarki, powodowania
reakcji tak utworzonego dwutlenku siarki z resztkowym siarcz
kiem wodoru, doprowadzania drugiego strumienia gazu za
wierającego tlen lub powietrze wzbogacone tlenem dla
podtrzymania spalania siarczku wodoru i doprowadzania do
pieca trzeciego strumienia płynu w stanie gazowym, tłumiące
go temperaturę, charakteryzuje się tym, że trzeci strumień
zawiera przynajmniej 70% objętościowego gazowego dwutlen
ku węgla i że stosunek molowy tlenu do azotu (jeżeli występuje)
w gazach doprowadzanych do pieca wynosi przynajmniej 8:1.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 310575

(22) 95 09 20

(31)94 94114917

6(51) C01G 1/02

(32)94 09 22

(33) EP

(71) ABB Management AG, Baden, CH
(72) Greuter Felix, Werder Daniel
(54) Sposób wytwarzania proszkowego tlenku
stopu metalicznego oraz proszkowy tlenek
stopu metalicznego
(57) Proszkowy tlenek stopu metalicznego o nominalnym
składzie MxM'x'..., Oz, gdzie M, M',.„ oznacza pierwiastki me

A1(21) 305151

(22) 94 09 23

6(51) C02F 1/26

(71) Instytut Chemii Przemysłowej
im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Kwiatkowski Jacek, Pepłoński Ryszard,
Jarosz Małgorzata, Tęcza Witold
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(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń
organicznych z wody
(57) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z
wociy poiega na ich ekstrakcji lekkim węglowodorem alifatycz
nym C2-C5 iub mieszaniną takich wegiowodorów, w stosunku
wagowym od 1:1 do 1:100 względem ilości substancji organi
cznych zawartych w wodzie, w temperaturze 283-525 K, pod
ciśnieniem 0,1-15 MPa. Uzyskane dwie fazy rozdziela się, a
następnie z fazy ciężkiej zawarty w niej ekstrahent wydziela się
przez striping powietrzem lub azotem w temperaturze 300-325
K, pod ciśnieniem 0,1-0,3 MPa i otrzymaną mieszaninę par
ekstrahenta z powietrzem iub azotem poddaje się spaleniu.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 310612

(22)95 09 22

(31) 94 4434271

6(51) C02F1/40

(32)94 09 24

(33) DE

(71) Buderus Guss GmbH, Wetzlar, DE
(72) Feldkamp Uwe, Reimann Frank, Salin Stefan
(54) Element koalescencyjny do wstawienia do
separatora cieczy lekkich
(57) Pojemnik do przyjęcia zasypu materiału do rozdzielania
emulsji (5) jest utworzony ze ściany czołowej (1) podziurkowanej
w dolnej części, z dwóch jednolitych ścian bocznych (2), z
jednolitego dna (3) skierowanego ukośnie w górę i z podziur
kowanego przykrycia (4). Kilka elementów takiego rodzaju jest
przyłączonych do ściany aparatu do rozdzielania emulsji w
przestrzeni wytrącania separatora cieczy lekkich. Ścieki przepły
wają przez pojemnik. Oddzielone kropelki oleju wznoszą się
przez podziurkowane przykrycie (4) do leżącego nad nim dna
(3) następnego elementu. Ten element tworzy wtedy dla dużej
części kropli właściwą powierzchnię wytrącania.
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została podzielona na co najmniej dwie części, które są trans
portowane równolegle, w celu uniknięcia warunków przepływu
w rurze transportowej mających ujemny wpływ na reaktywność
złoża filtrującego z powodu zmniejszenia wielkości szczepu
bakteryjnego.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 312036
(31) 93

(22)94 0614

932756

6(51) C02F11/12

(32) 93 0616

(33) FI

(86) 94 06 14 PCT/FI94/00254
(87) 9412 22 WO94/29230 PCT Gazette nr 28/94
(75) Kohvakka Timo, Lievestuore, FI; Kaunismaa
Pekka, Jyväskylä, FI
(54) Sposób i urządzenie do suszenia szlamu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do
suszenia szlamu, w którym szlam (6) wlewa się najpierw do filtra
masowego (1) na gorę matenaiu imracyjneyo (2). Tutaj pozwala
mu się wytrącić w postaci szlamu zwartego, który zbiera się do
dalszego suszenia. Przed wylaniem szlamu (6) na materiale
filtracyjnym (2) rozkłada się tkaninę (7) o przepuszczalności dla
wody w skaii De Voorsta większej od 80 i/m2s, najlepiej ponad
200 l/m2. Wytrącony szlam unosi się znad filtra (1) za pomocą
torby utworzonej z tej tkaniny (7), przy czym osad utworzony na
jej wewnętrznej powierzchni działa później jako filtr, kiedy torbę
oddzieli się od materiału filtra (2).

(8 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 312256

A1(21) 312200

(22) 94 06 08

(31) 93 9302184

6(51) C02F 3/00

(32)93 06 23

(33) SE

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

94 06 08 PCT/SE94/00555
95 01 05 WO95/00447 PCT Gazette nr 02/95
Nordic Water Products AB, Nynäshamn, SE
Jönsson Kurt, Lenvik Lennart, Hagrot
Magnus, Oskarsson Jonas
(54) Proces i urządzenie do biologicznego
oczyszczania wody
(57) W biologicznym oczyszczaniu wody ściekowej lub wo
dy pitnej znane jest oczyszczanie wody w złożu filtrującym
zawierającym materiał filtracyjny, który jest transportowany z
dna złoża do jego wierzchu za pomocą powietrza, w celu uzy
skania filtra o działaniu ciągłym. Zgodnie z wynalazkiem zapro
ponowano, aby ilość transportowanego materiału filtracyjnego

(22) 95 04 12

6(51) C03B 23/03
G12B 1/00
(32) 94 04 15
(33) US
03 03 95
US

(31) 94 228121
95 398379

(86) 95 04 12 PCT/US95/04434
(87) 95 10 26 WO95/28360 PCT Gazette nr 46/95
(71) LB
I BEY

-

OWNERS

-

FORD

CO.,

Toe
l do,

US

(72) Wolfe Jennifer R., Enk Alian T., Réveils
Robert G., Smith Gary A.
(54) System sterowania płyty dociskowej do gięcia
szkła
(57) Przedstawiony jest system sterowania z zamkniętą pętlą
do hydraulicznie poruszanej płyty dociskowej (74) do gięcia
przez prasowanie arkusza szkła. Przepływ płynu dostarczanego
do siłownika (100) poruszającego płytę dociskową (74) jest
sterowany przez elektromagnetyczny serwozawór (112). Czuj
nik (120) liniowego ruchu jest połączony z tą płytą dociskową
(74) i wysyła odpowiednie sygnały do programowanego kontro
lera ruchu (134), Tan kontroler ruchu (134) steruje modułem
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położenia (140) funkcjonalnie połączonym z elektromagnetycz
nym serwozaworem (112), który reguluje przepływ płynu hy
draulicznego z pompy (104) do siłownika (100). Kontroler ruchu
(134) wykorzystuje dane z czujnika (120) liniowego ruchu do
wprowadzania niezbędnych korekcji, aby zapewnić, że płyta
dociskowa (74) porusza się cyklicznie dokładnie według okre
ślonego programu. W drugim przykładzie realizacji wynalazku
system sterowania z zamkniętą pętlą do hydraulicznie porusza
nej płyty dociskowej (74) jest połączony z dokładnym sterowa
niem urządzenia przenośnikowego o zmiennej prędkości do
transportowania arkuszy szkła, by polepszyć zgodność usytuo
wania giętego arkusza szkła (S) z członem płytowym (74).

(41 zastrzeżeń)
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A1(21) 305090 (22) 94 09 19 6(51) C03C 17/00
(75) Wieczorek Tadeusz, Będzin; Kadzimierz
Romuald, Katowice; Gorczyński Lech,
Katowice; Langer Lidia, Rydułtowy;
Stalmach Ryszard, Rybnik; Sroczyński Piotr,
Rybnik; Woźniak Jolanta, Rybnik
(54) Sposób i urządzenie do regenerowania
uszkodzonych powłok emalierskich
(57) Regenerowanie uszkodzonych powłok emalierskich
polega na miejscowym nagrzaniu i wypalaniu pokrytego emalią
fragmentu wyrobu przez wprowadzenie go w obszar pola ele
ktromagnetycznego wytwarzanego przy pomocy nagrzewnicy
indukcyjnej o odpowiednio wyprofilowanej końcówce wzbudni
ka. Wzbudnik ten ma końcówkę (2), której ramię przeciwległe
do szyn (1) ma postać otwartej pętelki (4) o odpowiedniej
średnicy oczka (5).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305235 (22) 94 09 29 6(51) C04B 41/45
(75) Malicki Stanisław, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania płyt kamiennych z
napisami
(57) Zgodnie ze sposobem drobne kruszywo miele się w
młynie kulowym. Dno formy, korzystnie wykonane ze szkła,
pokrywa się oddzielaczem, którym są oleje, zwłaszcza silikono
we, układa się napis z liter korzystnie mosiężnych. Mączkę
kopaliny ewentualnie razem z drobnym kruszywem przed zala
niem w formach rozrabia się z żywicą epoksydową, aktywizatorem i utwardzaczem, a utwardzoną płytę szlifuje się i poleruje ze
wszystkich stron. W przypadku płyt bazaltowych wykorzystuje
się drobne odpady stopionego bazaltu lub stopiony bazalt
rozlewa się na skośnych stopniach i rozpryskuje oraz miele
zastygnięte tak drobne kawałki bazaltu. Formę poddaje się
wibracjom na stole wibracyjnym.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 312244

(22) 95 04 12

(31) 94EP 9401215
94 9426429

6(51) C03C 13/00

(32)94 04 19
3012 94

(33) WO
GB

(86) 95 04 12 PCT/EP95/01414
(87) 95 1102 W095/29135 PCT Gazette nr 47/95
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK
(72) Jensen Soren Lund, Christensen Vermund
Rust
(54) Wełna ze sztucznego włókna szklistego
(57) Wełna mineralna utworzona ze sztucznych włókien
szklanych zawiera 35-66% SÍO2, do 10% AI2O3, 10-45% CaO,
2-30% MgO, do 10% FeO, 0-7% NažO+teO i 0-10% Ti 2 0 oraz
P2O5 jak i B2O3 oraz inne pierwiastki w ilości do 20%.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 305152 (22) 94 09 23 6(51) C07C 67/03
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im.Prof.
Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Kwiatkowski Jacek, Pepłoński Ryszard,
Waiisiewicz-Niedbalska Wiesława, Tęcza
Witold, Polaczek Jerzy, Jarosz Małgorzata
(54) Sposób transestryfikacji estrów kwasów
organicznych
(57) Sposób transestryfikacji estrów kwasów organicznych
alkoholami polega na tym, że ester lub mieszaninę estrów
kwasów organicznych miesza się z alkoholem lub mieszaniną
alkoholi w stosunku molowym od 1:1 do 1:50 i reakcję prowadzi
się w temperaturze 373-773 K, korzystnie powyżej temperatury
krytycznej alkoholu lub mieszaniny alkoholi, pod ciśnieniem
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5-25 MPa, korzystnie powyżej ciśnienia krytycznego alkoholu
lub mieszaniny alkoholi, przez czas 0,1-10 godzin.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 305117 (22)94 0919 6(51) C07C 211/52
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im.
J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Gaca Jerzy, Żak Sławomir, Trzosek
Małgorzata
(54) Sposób selektywnego otrzymywania
chloropochodnych amin aromatycznych
(57) Sposób selektywnego otrzymywania chloropochod
nych amin aromatycznych o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2
oznaczają -H, -CHa, -C 2 H 5 , -COCH3, a R3. R4, R5, R6 i R7
oznaczają -Cl, polega na tym, że wolne sulfonowe pochodne
amin aromatycznych o wzorze 1, w którym R1, R2 mają wyżej
podane znaczenie, a R3, R4, R oznaczają -S03H, -SOßNa,
—SO"K -SO" -NH" lub ewentualnie chlorowodorki siarczany
bądź soie suifaminowe związków o wzorze 1 miesza się z
wodnym roztworem kwasu solnego o stężeniu 3-30% lub roz
tworem kwaśnym tworzonym przez dodanie kwasów mineral
nych korzystnie azotowego i siarkowego oraz chlorków metali
korzystnie Iřtu, sodu, potasu w ilości takiej, aby na jeden mol
sulfoaminy aromatycznej przypadło od 2 do 10 moli wprowa
dzonego kwasu solnego lub tworzonego z kwasów mineralnych
i chlorków metali i do tak przygotowanego roztworu wprowadza
się wodny roztwór nadtlenku wodoru w ilości 1,5-5 moli na mol
sulfoaminy aromatycznej, mieszaninę utrzymuje się w tempe
raturze 0-90°C korzystnie 15-5Q°C do całkowitej substytucji
grup sulfonowych chlorem, a powstałe chloroprodukty amin
wydziela się z mieszaniny reakcyjnej poprzez rozcieńczanie
wodą lub neutralizację równoważną ilością wodorotlenku ko
rzystnie sodu i potasu.
Związek wytwarzany tym sposobem może znaleźć za
stosowanie jako półprodukt do syntezy barwników, komponen
tów emulsji światłoczułych, związków biologicznie aktywnych
oraz modyfikatorów mas plastycznych.
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chlorowców, grupy hydroksylowej, grup alkilowych ewentualnie
podstawionych grupą hydroksylową, grup alkoksylowych, alkilotio, alkilosurfinylowych, alkilosulfonylowych, grupy nitrowej,
cyjanowej, grup polichlorowcoalkilowych, polichlorowcoalkoksylowych, grupy fenylowej ewentualnie podstawionej jednym
iub więcej chlorowcami, aikiiami lub alkoksylami lub Ri oznacza
ewentualnie alkilowaną grupę karbamoilową, Rs oznacza nasy
coną lub nienasyconą grupę alifatyczną ewentualnie podsta
wioną grupami hydroksylowymi lub alkoksylowymi, E oznacza
łańcuch alkilenowy ewentualnie podstawiony jedną lub więcej
grupami alkilowymi, a G oznacza (a) ewentualnie podstawioną
nasyconą lub nienasyconą grupę alicykliczną zawierającą 3 do
8 atomów węgla ewentualnie skondensowaną z jednym lub
więcej następnymi pierścieniami lub (b) ewentualnie podstawio
ny nasycony lub nienasycony łańcuch alifatyczny zawierający 1
do 12 atomów węgla albo (c) ewentualnie podstawiony 5- lub
6-członowy pierścień heterocykliczny zawierający jeden lub
więcej atomów N lub O lub grup SOn, gdzie n oznacza 0, 1 lub
2 ewentualnie skondensowany z jednym iub więcej następnymi
pierścieniami.
Związki te mają zastosowanie w znieczuleniu lub w
leczeniu psychoz (np. schizofrenii), choroby Parkinsona, zespołu Lescha-Nyhana, zaburzeń koncentracji, zaburzeń funkcji po
znawczych lub w leczeniu uzależnienia od leków opóźnionej
dyskinezy.

(18 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 312251

A1(21) 312194 (22)94 0616 6(51) C07D 233/58
(31) 93 9312669
(32) 93 06 18 (33) GB
(86)94 0616 PCT/FI94/00263
(87) 95 01 05 WO95/00492 PCT Gazette nr 02/95
(71) ORION-YHTYMAOY,Espoo,FT
(72) Karjalainen Arto Johannes, Virtanen Raimo
Einari, Karjaîainen Arja Leena, Parhi Seppo
Sulevi Lennart, Eîoranta Maire Marjatta,
Haapalinna Antti Sakaři
(54) Enancjomery
4-(5-fluoro-2,3-dihydro-lH-inden-2-ylo)-lH-im
idazolu

(22)94 06 10 6(51) C07D 217/04
C07D 409/08
A61K 31/47
(31) 93 9312807
(32) 93 06 22 (33) GB
93 9312808
22 06 93
GB

(57) Opisano izomery optyczne 4-(5-fluoro-2,3-dihydro-1Hinden -2-ylo)-1 H-imidazolu i ich farmaceutycznie dopuszczalne
sole oraz ich stosowanie i wytwarzanie. Obydwa izomery są
aktywne w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych.

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

A1(21) 312212

94 0610 PCT/EP94/01926
95 01 05 WO95/00489 PCT Gazette nr 02/95
Knoli Aktiengeselłschaft, Ludwigshafen, DE
Sargent Bruce Jeremy, Johnston David
Norman, Crew Andrew Philip Austin
(54) Pochodne izochinoliny jako środki lecznicze
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków tetrahydroizochinolinowych o wzorze (I), ich farmaceutycznie dopusz
czalnych soli i ich acylowanych pochodnych. We wzorze (I) Ri
oznacza jeden lub więcej podstawników wybranych spośród H,

(6zastrzeżeń)
(22)94 06 15 6(51) C07D 263/04
C07D 305/14
(31) 93 9307240
(32) 93 06 16
(33) FR
(86) 94 0615 PCT/FR94/00713
(87) 94 12 22 W094/29284 PCT Gazette nr 28/94
(71) RHONE-POULENC RORER S.A.,
Antony, FR
(72) Bourzat Jean-Dominique, Commerçon Aiain
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(54) Sposób wytwarzania kwasu
oksazolidynokarboksylowego przydatnego do
wytwarzania taksoidów o właściwościach
terapeutycznych

(57) Wynalazek dotyczy
sposobu wytwarzania kwasu
oksazolidynokarboksylowego i jego pochodnych o ogólnym
wzorze (I) ze związku o ogólnym wzorze (II), przydatnego do
wytwarzania taksoidów o właściwościach terapeutycznych, o
ogólnym wzorze (III).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312196

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

(54)

(22)94 06 09 6(51) C07D 277/02
C07D 275/02
C07D 307/02
C07D 333/04
A61K 31/33
93 82196
(32)93 06 24
(33) US
94 179467
10 01 94
US
94 06 09 PCT/CA94/00318
95 01 05 WO95/00501 PCT Gazette nr 02/95
MERCK FROSST CANADA INC.,
Kirkland, CA
Duchařme Yves, Gauthier Jacques Yves,
Prasit Petpiboon, Leblanc Yves, Wang
Zhaoyin, Leger Serge, Therien Michel
Fenyîowe związki heterocykliczne jako
inhibitory cyklooksygenazy-2

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności nowe
związki o wzorze (I) do traktowania chorób związanych z cyklooksygenazą-2 oraz kompozycje farmaceutyczne do traktowania
w/w chorób, zwierające te związki.
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A1(21) 312183

(22)95 04 25 6(51) C07D 295/30
C08B 37/16
A61K 31/535
(31) 94 9401183
(32) 94 04 26
(33) HU
(86) 95 04 25 PCT/HU95/00011
(87) 95 11 02 W095/29172 PCT Gazette nr 47/95
(71) THERABEL RESEARCH S.A., Brussels,
BE
(72) Géczy Joseph, BE; Vikmon Andrásné, HU;
Szejtli József, HU; Szente Lajos, HU;
Szemán Julianna, HU
(54) Kompleksy inkluzyjne SÏN-ÎA
cyklodekstryny

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe kompleksy inkluzyj
ne, trwałe w stanie stałym, utworzone z SIN-1A i cyklodekstryn
lub pochodnych cyklodekstryny i ewentualnie zawierające rów
nież jony jako katalizator lub stabilizator. Kompleksy te uwalnia
ją tlenek azotu w temperaturze pokojowej po rozpuszczeniu w
wodzie !ub układach wodnych. Jako jony korzystnie zawierają
aniony kwasów karboksylowych, takie jak octan, mrówczan,
propionian, askorbinian, winian i/lub mleczan i/lub aniony kwa
sów nieorganicznych.takie jak fosforan, fosforyn, boran, wę
glan, wodorowęglan, siarczan, siarczyn i/lub kationy, takie jak
alkaliczne i/lub amonowe.
Przedmiotem wynalazku są także kompozycje farma
ceutyczne i zestawy zawierające w/w kompleksy. Zestawy te
przeznaczone są do stosowania jako standardy uwalniania NO,
dla uwalniania NO w ustalonej z góry ilości i szybkości podczas
rozpuszczania w środowiskach wodnych.
Wynalazek obejmuje także sposoby wytwarzania w/w
kompleksów przez poddanie w odpowiednim pH S1N-1 katality
cznemu działaniu jonów w celu przesunięcia równowagi w kie
runku tworzenia SIN-1A w obecności cyklodekstryn lub
pochodnych cyklodekstryny zdolnych do tworzenia komple
ksów inkluzyjnych, przy czym utworzony SIN-1A jest natych
miast kompleksowany i stabilizowany, po czym wyodrębnia się
w stanie stałym otrzymane nowe kompleksy ewentualnie zawie
rające jony.
Korzystny sposób obejmuje poddanie reakcji SIN-1 i
cyklodekstryny lub pochodnej cyklodekstryny w stanie stałym,
w obecności jonu, ewentualnie w postaci jego soli, soli jako
katalizatora, przez staranne wymieszanie lub mielenie składni
ków razem lub przez liofilizację wodnych, wolnych od tlenu
roztworów zawierających te składniki, po czym przeprowadza
się "drugie suszenie" in vacuo.
Ujawniono również sposób ieczenia tlenkiem azotu ży
wych komórek w objawach zależnych od tlenku azotu i sposób
leczenia tych objawów.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 312005

(33 zastrzeżenia)

(31) 93

(22)94 05 20 6(51) C07D 307/85
C07D 209/42
C07D 333/70
C07D 413/04
A61K 31/40
76026
(32) 93 06 14
(33) US

(86) 94 05 20 PCT/IB94/00117
(87) 94 12 22 WO94/29290 PCT Gazette nr 28/94
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US
(72) Dow Robert L., Wright Stephen W.
(54) Drugorzędowe aminy jako środki
przeciwcukrzycowe i przeciw otyłości
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I) przydatnych
jako środki hipoglikemiczne i przecie otyłości, sposobów ich
stosowania i kompozycji farmaceutycznych zawierających takie
związki.
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Związki wykazują również zdolność zwiększania odkła
dania się chudego mięsa i/iub poprawy stosunku chudego
mięsa do tłuszczu u zwierząt hodowanych na mięso, np. u
zwierząt kopytnych i drobiu.

(58 zastrzeżeń)
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aikoksyi, chlorowcopodstawiony C1-C4 aikii, chlorowcopodstawiony C1-C4 aikoksyi, NR4R5, CO2R4 albo CQNR4R^ gdzie
każdy z R4 i R5 oznacza niezależnie atom wodoru lub C1-C6 alkil,
każdy z Ar i Ar2 oznacza niezależnie fenylen, monopodstawiony fenyien lub dwu podstawiony fenylen, gdzie każdy z podstaw
ników stanowi niezaieżnie atom chlorowca, C1-C4 alkii, C1-C4
aikoksyi, chlorowcopodstawiony C1-C4 alkil lub chlorowco
podstawiony C1-C4 aikoksyi, każdy zX iX 1 oznacza niezależnie
O, S, SO lub S02, R1 oznacza atom wodoru lub C1-C4 alkil, a
każdy z R2 i R3 oznacza niezależnie metylen, etylen lub propy
len.
Związki te są przydatne m.in. w leczeniu stanów choroobowych takich jak astma oskrzelowa, zaburzenia skóry i zapa
lenie stawów u ssaków i stanowią składnik czynny kompozycji
farmaceutycznych do leczenia takich stanów.

(29 zastrzeżeń)
A1 (21) 310518 (22)95 0918 6(51) C07D 333/52
(31) 94 308325
(32)94 0919
(33) US
95 427914 26 04 95 US

(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) LaBell Elizabeth Smith, Luke Wayne
Douglas, McGill John McNeill, Miller
Randal Scot
(54) 3- [4- (2-aminoetoksy)
benzoilo] -2-aryIo-6-hydroksybenzo [b]
tiofeny i sposób ich wytwarzania
(57) Ujawniono w szczególności nowy sposób wytwarzania
krystalicznego solwatu związku o wzorze 1, w którym R1 ozna
cza atom wodoru lub grupę hydroksylową, każdy z R2 i R3
oznacza niezależnie grupę C1-C4 alkilową albo R2 i R3 wraz z
sąsiednim atomem azotu tworzą pierścień heterocykliczny wy
brany z grupy obejmującej pierścień pirolidynowy, piperydynowy, heksametylenoiminowy i morfolinowy, a HX oznacza HCl
lub HBr.
Sposób jest przydatny do wytwarzania szeregu związ
ków o działaniu antyestrogenowym i antyandrogenowym,

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 310517

(22)95 0918 6(51) C07D 409/02

(31) 94 308325

(32) 94 0919

(33) US

(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) LaBell Elizabeth Smith, Luke Wayne
Douglas, McGill John McNeill, Miller
Randal Scot
(54) Niesolwatowany krystaliczny chlorowodorek
6-hydroksy-2- (4-hydroksyfenylo) -3- [4- (2-pipe
rydynoetoksy) benzoilo] benzo [b] tiofenu
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa, niesolwatowana,
krystaliczna forma chlorowodorku 6-hydroksy-2 -(4-hydroksyf enylo)-3-[4-(2-piperydynoetoksy) benzoilo] benzo[b]tiofenu,
która wykazuje większą czystość niż formy wytworzone sposo
bami opisanymi w literaturze. Materiał ten jest w szczególności
zasadniczo wolny od chlorobenzenu, soli glinu i zanieczyszczeń
glinoorganicznych, a także od zapachu.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 305097

A1(21) 312006
(31) 93

(22)94 05 25 6(51) C07D 405/12
A61K 31/415
142206
(32) 93 0614
(33) JP

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

94 05 25 PCT/JP94/00836
94 12 22 W094/29299 PCT Gazette nr 28/94
Pfizer Inc., Nowy Jork, US
Stevens Rodney W., AU; Mano Takashi, JP;
Ando Kazuo, JP
(54) Imidazoiowe inhibitory lipoksygenazy
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych imidazolu wy
kazujących zdolność inhibitowania enzymu lipoksygenazy, o
wzorze I, w którym Y oznacza atom wodoru, Ci-Ce alkil, chlorowcopodstawiony C1-C4 alkil, fenyl, podstawiony fenyl, C7-C14
fenyloalkil, C7-C14 (podstawiony fenylo)alkil, pirydyl, podsta
wiony pirydyl, C6-C13 pirydyloalkil lub Ce-Ci3 (podstawiony
pirydylo)ałł<il, gdzie każdy z podstawników oznacza niezależnie
atom chlorowca, grupę nitrową, cyjanową, C1-C4 alkil, C1-C4

(22)94 0919 6(51) C07D 471/04

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
(72) Rykowski Andrzej, Pucko Wiesław
(54) Pochodne dipirydo/l,2-a:2',3'-d/pirymidyny
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne dipirydo/1,2-a:
2', 3'-d/- pirymidyny o wzorze przedstawionym na rysunku, w
którym podstawnik R oznacza atom wodoru lub grupę -CH3, X
oznacza atom tlenu lub grupę iminową, a Y oznacza atom
wodoru, Br względnie grupę - NO2

Związki te mają zastosowanie przy wytwarzaniu prepa
ratów farmakologicznych o działaniu antyastmatycznym, anty
alergicznym i innym.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 312252

(22)94 06 05 6(51) C07D 471/04
A61K 31/435
(31) 93 93201771
(32) 93 06 21
(33) EP
(86)
(87)
(71)
(72)

94 0615 PCT./EP94/01960
95 01 05 WO95/00512 PCT Gazette nr 02/95
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE
Freyne Eddy Jean Edgard, Raeymaekers
Alfons Herman Margaretha
(54) Pozytywne inotropowe i luzytropowe
pochodne pirolochinolinonu

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe, pozytywne intropowe
i luzytropowe związki o wzorze (I), w którym L oznacza grupę o
wzorze -0-Alk-(NH) P -C(=0)-R 1 , ich sole addycyjne z kwasami
dopuszczonymi do stosowania w farmacji i ich stereochemicz
nie izomeryczne postacie, zawierające je kompozycje farmaceu
tyczne, sposoby wytwarzania wymienionych związków oraz
związki pośrednie do ich wytwarzania.
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(54) Pochodne abeo-ergoliny jako ligandy 5HT1A
(57) Opisane są związki o wzorze 1, w którym Ri oznacza
atom wodoru, chloru lub bromu lub grupę metylową, metylotio,
hydroksylową, cyjanową,

karboksamidową

l u b nitrową, R 2

oz-

nacza grupę Ci-C3 alkilową lub aliilową, R3 i FU niezależnie
oznaczają atom wodoru, grupę C1-C5 alkilową, C3-C5 alkenylową, C5-C6 cykloalkilo-Ci-C3 alkilową, fenylo-Ci-Ca alkilową, fenylo-Ca-Cä alkilową lub fenylową, przy czym grupy te są
ewentualnie podstawione grupą C1-C3 alkilową, C1-C3 alkoksylową, trHluorometylową, hydroksylową lub aminową, lub grupę
o wzorze 7, w którym Re oznacza atom wodoru lub grupę C1-C3
alkilową, a R7 oznacza grupę fenylową, podstawioną grupę
fenylową, jak opisana powyżej, lub pierścień heterocykliczny,
R5 oznacza atom wodoru lub bromu lub resztę organiczną, a R
oznacza H lub resztę organiczną, lub ich farmaceutycznie do
puszczalna sól. Ujawniono również sposób wytwarzania tych
związków i zawierające je kompozycje farmaceutyczne.

(12 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312225

(22)94 06 21 6(51) C07D 473/34
A61K 31/52
(31) 93 9312853
(32)93 06 22
(33) GB

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

94 06 21 PCT/GB94/01334
95 0105 WO95/00516 PCT Gazette nr 02/95
Euro-Celtique S.A., Luksemburg, LU
Cavalla David, GB; Hofer Peter, CH; Gehrig
Anddre, CH; Wintergest Peter, CH; Chasin
Mark
(54) Nowe związki chemiczne wykazujące
działanie hamujące PDEIV
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych purynowych
oraz ich prekursorów izoguaninowych i ditioksantynowych.
Związki te wykazują działanie rozkurczające mięśniówkę tcha
wicy i oskrzeli i/lub działanie przeciwzapalne.
Wynalazek dotyczy również sposobów ich wytwarzania,
zawierających je preparatów farmaceutycznych i ich zastosowa
nia leczniczego. W niektórych korzystnych wykonaniach wynala
zek dotyczy pochodnych 6 -aminopurynowych podstawionych
w pozycji 3 oraz pochodnych 6-aminopurynowych pozbawionych
podstawników w pozycjach 3 i 8.

(57 zastrzeżeń)

A1(21) 312229

(22)95 0413 6(51) C07D 487/06
A61K 31/40
(31) 94 9407637
(32)94 0418
(33) GB

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

95 0413 PCT/EP95/01398
95 10 26 WO95/28403 PCT Gazette nr 46/95
PHARMACIA S.p.A, Mediolan, IT
Mantegani Sergio, Bandiera Tiziano,
Brambilia Enzo, Caccia Carla, Carfagna
Nicola

A1(21) 312221

(22) 94 05 27

(31) 93 9312740
93 9325546
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) C07F 9/38

(32) 93 06 21
1412 93

(33) GB
GB

94 05 27 PCT/GB94/01156
95 01 05 WO95/00523 PCT Gazette nr 02/95
ZENECA LIMITED, Londyn, GB
Hodgkinson Ian
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny
i jej soli

(57) Wytwarza się N-fosfonometyloglicynę i jej sole przez
hydrolizę N-fosfonometylo-2-oksazolidynonu w wodnym środo
wisku, w szczególności w zasadowym wodnym środowisku, a
następnie produkt hydrolizy utlenia się w zasadowym środowi
sku wodnym stosując zawierający tlen gaz i w obecności kata
lizatora utleniania, na przykład katalizatora platynowego lub
palladowego ewentualnie zawierającego promotor, taki jak bi
zmut. N-fosfonometyloglicyna i jej sole wykazują aktywność
chwastobójczą.

(14 zastrzeżeń)
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A1(21) 310544

(22) 95 09 19

(31) 94 4433374
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6(51) C07J 7/00

(32)94 09 20

(33) DE

(71) Hoechst Aktirngesellschaft, Frankfurt am Main

(72) Stäche Ulrich, Alpermann Hans-Georg,
Bohn Manfred
(54) Estry kwasu
17-dezoksy-kortykosteroido-21-/0/-karboksylo
wego, sposób ich wytwarzania oraz
zawierające je środki lecznicze
(57) Wynalazek dotyczy estrów kwasu 17-dezoksy-kortykoido -21-karboksy!owego o wzorze 1, w którym A oznacza grupę
CHOH i CHCI w dowolnym układzie przestrzennym, grupę CH2,
C = 0 albo podwójne wiązanie 9/11, Y oznacza atom wodoru,
fluoru albo chloru, Z oznacza atom wodoru, fluoru albo grupę
metylową, R/1 oznacza ewentualnie podstawioną albo skon
densowaną grupę arylową, heteroarylową, grupa [(Ci-C4)-alkilowa] jest nasycona, od C2 również jednokrotnie nienasycona,
OD

C3

RÓWNIEŻ

WIELOKROTNIE

NIENASYCONA

ALBO

CYKLICZNA,

ROZGA-

łęziona dalszymi grupami alkilowymi, z wbudowanymi hetero
atomami O, S, N albo podstawiona, przy czym pozycje 1, 2 są
nasycone albo nienasycone (wiązaniepodwójne 1,2), a R/2/
oznacza atom wodoru, grupę a-albo ß-metylowa.
Związki o wzorze 1 mają zastosowanie do wytwarzania
środka leczniczego do leczenia dermatoz.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 310611

(22)95 09 22

6(51) C08F 6/14
C07C 267/00
(32)94 09 23
(33) US

(31) 94 311688

(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
Filadelfia, US
(72) Gebhard Matthew Stewart, Smith Linda
Susan, Dav James Clarence
(54) Sposób poprawiania charakterystyki
użytkowej przezroczystej wodnej kompozycji
do nanoszenia natryskowo, karbodiimid i
podłoże z naniesioną kompozycją
(57) Ujawniono sposób zmniejszania ilości tworzących się
mikropęcherzy w nanoszonej przez natrysk przezroczystej wod
nej kompozycji, obejmującej emulsyjny polimer addycyjny, któ
ry zawiera
co najmniej jedną pierwszą grupę reaktywną i
reaktywny modyfikator, zawierający jedną drugą grupę reaktyw
ną, która reaguje z pierwszą grupą reaktywną i zawiera co
najmniej jedną grupę rozpuszczalną w wodzie oraz stosowanie
tej kompozycji przez natryskiwanie jej na podłoże i następnie
suszenie. Zmniejszenie ilości mikropęcherzyków poprawia ja
kość powłoki po naniesieniu kompozycji. Ujawniono również
reaktywne modyfikatory w postaci monofunkcyjnego karbodiimidu oraz podłoża z natryskowo naniesioną przezroczystą kom
pozycją według wynalazku.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 312249

(22)94 06 09

(31)93 4320269
93 4320118
94EP 9400835

A1 (21) 312202

(22) 94 06 16

(31) 93 9302124

6(51) C07K 7/16

(32)93 0618

(33) SE

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

94 0616 PCT/SE94/00594
95 01 05 WO95/00548 PCT Gazette nr 02/95
Ferring B. V, KL Hoofddorp, NL
Nilsson Anders, Olsson Hakan,
Söderberg-Ahlm Christina, Trojnar Jerzy
(54) Aktywne biologicznie analogi wazopresyny

6(51) C08G 18/00

(32)93 0618
18 06 93
16 03 94

(33) DE
DE
WO

(86) 94 06 09 PCT/EP94/01889
(87) 95 01 05 WO95/00568 PCT Gazette nr 02/95
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSGHAFT A U F
AKTIEN, Dusseldorf, DE
(72) Thiele Lothar, Kohlstadt Hans-Peter,
Schlingloff Nicole, Plutniok Claudia
(54) Reaktywna żywica izocyjanian/poliol

(57) Opisano analogi wazopresyny o wzorze (I), w którym X
oznacza kwas (S)-2-amino-2-metylomasłowy (CaMeAbu) lub
walinę (Val), Y oznacza tienyloalaninę (Thi) lub metioninę (Met),
Z oznacza D-fenyloalaninę (D-Phe) lub D-tienyloalaninę (Thi)
albo D-tyrozynę (D-Tyr). Opisano preparaty farmaceutyczne
zawierające jako substancję czynną w/w analog wazopresyny,
takie jak preparaty doustne, preparaty do nosa i preparaty
dożylne. Analogi wazopresyny są przeznaczone do stosowania
jako lek, w szczególności środek antydiuretyczny. Środek antydiuretyczny jest korzystnie stosowany do traktowania moczówki
prostej lub enurezy.

(57) Żywica zawiera polio!, poliizocyjanian, katalizator, śro
dek ułatwiający wytwarzanie zawiesiny i inne dodatki. Wyróżnia
się ona tym, że katalizator i środek ułatwiający wytwarzanie
zawiesiny dobiera się wtaki sposób, aby lepkość żywicy z jednej
strony była w temperaturze pokojowej i podczas jednoczesnego
mieszania tak niska, aby ziarnisty materiał był dobrze zwilżony,
a z drugiej strony w podwyższonej temperaturze bez mieszania
była tak wysoka, aby błona znajdująca się w położeniu piono
wym nie spływała do dołu.
Dzięki tej właściwości żywica nadaje się jako spoiwo
ziarnistych materiałów do wytwarzania kształtek o otwartych
porach z objętością porów korzystnie od 30 do 50% objętościo
wych i z regulowaną przepuszczalnością wody. Inne korzystne
właściwości to: duża wytrzymałość kształtek i obojętność wzglę
dem stykającej się z nimi wody.

(10 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 312250

(22) 94 06 09

(31) 93 4320118
93 4320269
94EP 9400835

6(51) C08G 18/00

(32)93 0618
18 06 93
16 03 94

(33) DE
DE
WO

(86) 94 06 09 PCT/EP94/01891
(87) 95 01 05 WO95/00569 PCT Gazette nr 02/95
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE; LAUSITZER
BRAUNKOHLE
AKTIENGESELLSCHAFT (LAUBAG),
Senftenberg, DE
(72) Thiele Lothar, Kohlstadt Hans-Peter,
Marten Klaus, Fahle Werner, Tost Rainer,
Schäfer Dieter
(54) Kształtki z otwartymi porami dla
budownictwa
(57) Kształtki na podstawie utwardzalnego poliuretanu jako
spoiwa dla ziarnistego materiału mają objętość porów od 30 do
50% objętościowych i dużą, regulowaną przepuszczalność wo
dy, przy czym woda po upływie 7 dni kontaktu nie zmienia się
lub zmienia się bardzo nieznacznie. Kształtki mają korzystnie
wymiary geometryczne znanych płyt lub kamieni budowlanych
z materiału masywnego lub porowatego. Stosuje się je zwłasz
cza do brukowania placów i dróg, aby umożliwić wsiąkanie na
miejscu wody deszczowej. Przedmiotem wynalazku jest też
sposób wytwarzania kształtek.
{9 zastrzeżeń)

A1(21) 312246
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

Nr 7 (581) 1996

(22)94 06 03

6(51) C08L 21/00
C08K 5/3415
93 93201695
(32) 93 0614
(33) EP
94 06 03 PCT/EP94/01810
94 12 22 W094/29379 PCT Gazette nr 28/94
AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL
Datta Rabindra Nath, De Hoog Arie Jacob,
Wilbrink Johannes Hermanus
Kompleksy cynkowe w kompozycjach
wulkanizowanego kauczuku

(57) Ujawniona jest kompozycja kauczuku, która jest produ
ktem reakcji wulkanizacji kauczuku, siarki i/lub donora siarki, co
najmniej jednego konkretnego koagenta antyrewersyjnego i
skutecznej ilości cynku skompleksowanego z co najmniej jed
nym kwasem karboksylowym. Wynalazek dotyczy także proce
su
wulkanizacji
za pomocą siarki, który prowadzi się w
obecności koagenta antyrewersyjnego i skompleksowanego
cynku i zastosowania koagenta antyrewersyjnego w kombinacji
z® 3r\0mpt©i\30wsnym cyrmism w procssiG wutKcmizsiCji Kaiiczu"
ku siarką. Wytworzone kauczuki wulkanizowane siarką mają
znacznie poprawione własności fizyczne.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312247

(22)94 06 03

6(51) C08L 21/00
C08K 5/3415

(31) 93 93201696

(32) 93 06 14

(33) EP

(86) 94 06 03 PCT/EP94/01811
A1(21) 305265

(22) 94 09 29

6(51) C08G 63/91

(87) 94 12 22 WO94/29380 PCT Gazette nr 28/94

(75) Gawdzik Barbara, Lublin; Matynia Tadeusz,
Lublin

(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL
(72) Datta Rabindra Nath, De Hoog Arie Jacob,
Wilbrink Johannes Hermanus

(54) Sposób preakcelerowania nienasyconych
żywic poliestrowych

(54) Żywice sulfidowe w kompozycjach
wulkanizowanego kauczuku

(57) Sposób preakcelerowania nienasyconych żywic polie
strowych otrzymywanych w znany sposób polega na tym, że do
nienasyconego
poliestru o liczbie kwasowej od 5 do 100
mg/KOH/1 g dodaje się w temperaturze od 80 do 200°C wodo
rotlenek kobaltawy w ilości 0.0001-0.0015 g w przeliczeniu na
metal, przy czym reakcję prowadzi się przy jednoczesnym usu
waniu wody jako produktu zobojętnienia.
(1 zastrzeżenie)

A1(21) 312038
(31) 93
93

(22) 94 06 16

722
136459

(57) Ujawniona jest kompozycja kauczuku, która jest produ
ktem reakcji wulkanizacji kauczuku, siarki i/lub donora siarki, co
najmniej jednego określonego koagenta antyrewersyjnego i co
najmniej jednej żywicy sulfidowej.
Wynalazek dotyczy także procesu wulkanizacji, który pro
wadzi się w obecności co najmniej jednego koagenta antyrewer
syjnego i co najmniej jednej żywicy sulfidowej oraz zastosowanie
koagenta antyrewersyjnego w kombinacji z co najmniej jedną
żywicą sutfidową w procesie wulkanizacji kauczuku. Wytworzone
wulkanizowane kauczuki mają lepsze własności fizyczne.

6(51) C08L 9/06

(32)93 06 18
1510 93

(10 zastrzeżeń)

(33) DK
US
A1(21) 310652

(86) 94 0616

PCT/DK94/00238

(87) 95 0105

WO95/00586 PCT Gazette nr 02/95

(71) DANPREN A/S, Albertslund, DK
(72) Grennes Torbjorn, Nielsen Bent
(54) Artykuł kauczukowy cienkościenny, sposób
wytwarzania artykułu kauczukowego i
roztwór do wytwarzania tego artykułu
kauczukowego
(57) Artykuł kauczukowy cienkościenny o wysokiej wytrzy
małości na rozdzieranie, wytwarzany metodą maczania, składa
się z mieszanki polimerów zawierającej 10-75% wagowych trój
blokowego kopolimeru styren-izopren-styren (S-l-S), 1-90% wa
gowych trójblokowego kopolimeru styren-butadien -styren
(S-B-S) i 0-25% wagowych trójblokowego kopolimeru styrenolefina-styren (S-O-S).
(10 zastrzeżeń)

(22) 95 09 25

(31) 94 4434279

6(51) C08L 63/00

(32)94 09 26

(33) DE

(71) Hoeschst Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE
(72) Marten Manfred, Fink Dietmar
(54) Utwardzalne mieszaniny proszkowe
(57) Wynalazek dotyczy utwardzalnych mieszanin proszko
wych, które zawierają: A) związki zawierające co najmniej dwie
grupy 1,2-epoksydowe, które są produktami reakcji A1) związ
ków z co najmniej dwiema grupami epoksydowymi na cząste
czkę z A2) cyklicznymi bezwodnikami kwasów karboksylowych,
B) utwardzacze i C) ewentualnie inne dodatki.
Mieszaniny te nadają się szczególnie do stosowania
jako kleje i tworzywa powłokowe, a także do powlekania papie
rów filtracyjnych stosowanych do wytwarzania filtrów dla cieczy
o małej i średniej lepkości np. olejów.
(20 zastrzeżeń)
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A1(21) 305177 (22) 94 09 22 6(51) C09K 17/00
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, Kraków
(72) Kasza Piotr, Miezin Stanisław, Zajączkowski
Marian, Zajdel Zygmunt
(54) Sposób szczelinowania hydraulicznego
odwiertów wiertniczych

przekazujący jest umieszczony na zasypnicy przewoźnej (103)
w pozycji umożliwiającej strumieniowe połączenie co najmniej
jednego teleskopu przekazującego z co najmniej jednym otwo
rem zasypowym (1, 2, 3, 4) sąsiadującej komory pieca.

(57) Sposób
stosowany jest do intensyfikacji odwiertów
wiertniczych w przemyśle nafty i gazu.
Polega on na wykonaniu szczeliny w wywierconym
odwiercie, do której w nośniku wtłacza się kulki szklane krysta
lizowane na bazie miedzi o granulacji 0,4 do 1,5 mm, przy czym
proces szczelinowania prowadzi się dla odwiertów o średnim
ciśnieniu zamknięcia szczeliny.

A1(21) 310695 (22) 95 09 27 6(51) C10B 53/00
(31) 94 2946
(32) 94 09 29 (33) CH
(71) Von Roll Holding AG, Gerlafingen, CH
(72) Rüegg Hans

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 310516 (22) 95 09 18 6(51) C10B 27/00
(31) 94 4433417
(32)94 09 20
(33) DE
(71) Härtung, Kuhn und Co. Maschinenfabrik
GmbH, Essen, DE
(72) Schröter Horst
(54) Sposób i urządzenie do usuwania gazów
obsadowych powstających przy napełnianiu
węglem baterii pieców koksowniczych
(57) W urządzeniu do usuwania gazów obsadowych, po
wstających przy napełnianiu węglem baterii pieców koksow
niczych, z zastosowaniem zasypnicy przewoźnej, przez
odsysanie za pomocą urządzenia przekazującego umieszczo
nego na zasypnicy przewoźnej, które daje się łączyć z sąsia
dującą komorą pieca, emisje gazów obsadowych są, przy
stosunkowo nieznacznym nakładzie środków technicznych i
minimalnych kosztach ruchu, zmniejszone przez to, że dla co
najmniej kilku otworów zasypowych napełnianej komory pieca
koksowniczego, zastosowano, znane jako takie, teleskopy za
sypowe ze szczelinowymi komorami pierścieniowymi (5, 6, 7 i
8) lub podobne, że szczelinowe komory pierścieniowe, lub
podobne, są poprzez co najmniej jeden przewód zbiorczy ga
zów obsadowych (9), połączone z co najmniej jednym telesko
pem przekazującym (21), i że co najmniej jeden teleskop

(6 zastrzeżeń)

(54) Sposób obróbki termicznej materiałów
odpadkowych, zwłaszcza śmieci i urządzenie
do obróbki termicznej materiałów
odpadkowych, zwłaszcza śmieci
(57) Materiał odpadkowy (16), zwłaszcza śmiecie są trans
portowane przez komorę ogniową (15) z jednoczesnym prze
mieszaniem
i obrabianie za pomocą gazowego środka
utleniającego (26). Komorę ogniową (15) stanowi piec obrotowy
rurowy (1). Lotne, palne składniki (27) materiału odpadkowego
(16) zasilane środkiem utleniającym (26) tworzą płomienie (28).
Wypromieniowane ciepło z płomieni (28) uwalnia dalsze lotne
składniki (27) materiału odpadkowego (16). Materiał odpadko
wy (16) uwolniony od lotnych składników (27) jest uzyskiwany
jako koks, a niespalone lotne składniki (27) jako gaz palny. Przy
wystarczającym podwyższeniu temperatury stapiają się utlenia
jące składniki powstającego żużla, który może być uzyskiwany
jako szkło.

(17 zastrzeżeń)
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A1(21) 310726

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 95 09 29

( 3 1 ) 9 4 315633
94 315634

6(51) C10G 11/18

(32)94 09 30
30 09 94

(33) US
US

(71) Tne BOC Group, Inc., Murray Hiii, US
(72) Menon Raghu K., Ramachandran
Ramakrishnan
(54) Sposób katalitycznego krakingu
węglowodorów
(57) Sposób fluidalnego katalitycznego krakingu węglowo
dorów, obejmuje następujące kroki:(a) wykonanie regeneracji
katalizatora krakingu węglowodorów obejmujące: (1) spalanie
paliwa powietrzom w strefie regeneracji katalizatora zawierającej
katalizator krakingu węglowodorów, przy czym ogrzewa się
wymieniony katalizator i wytwarza się gaz odlotowy zawierający
dwutlenek węgla i azot, (2) poddanie wymienionego gazu odlo
towego sposobowi adsorpcji przy zmieniającym się ciśnieniu w
strefie adsorpcyjnej zawierającej złoże adsorbentu, który silniej
adsorbuje dwutlenek węgla niż azot i który silniej adsorbuje
węglowodory C2 i wyższe niż metan i wodór, przy czym wytwa
rza się gaz wzbogacony w dwutlenek węgla, (3) co najmniej
częściowe zastąpienie wymienionego powietrza przez tlen i
przez wymieniony gaz wzbogacony w dwutlenek węgla, (4) po
zastąpieniu powietrza w pożądanym stopniu, zatrzymanie prze
pływu gazu odlotowego do wymienionej strefy adsorpcyjnej i
zawrócenie gazu odlotowego bezpośrednio do wymienionej
strefy regeneracji, (b) stykanie surowca węglowodorowego w
strefie reakcji z gorącym katalizatorem przenoszonym z wymie
nionej strefy regeneracji, przy czym wytwarza się strumień
gazowych węglowodorów zawierających j eden lub kilka
węglowodorów o mniejszym ciężarze cząsteczkowym niż ciężar
cząsteczkowy węglowodorów w wymienionym surowcu i osa
dza się koks na wymienionym katalizatorze, (c) przeniesienie
zakoksowanego katalizatora z wymienionej strefy reakcji do
wymienionej strefy regeneracji katalizatora, (d) destylowanie
wymienionego strumienia gazowych węglowodorów, przy czym
wytwarza się górny strumień gazowy i jeden lub kilka strumieni
ciekłych, (e) ochłodzenie wymienionego górnego strumienia
gazowego, przy czym wymieniony strumień gazowy rozdziela
się na strumień ciekły zawierający węglowodory C5 i wyższe i
strumień mokrego gazu zawierającego węglowodory C4 i niższe
oraz wodór, (f) po zakończeniu kroku (a) poddanie co najmniej
części mokrego gazu sposobowi adsorpcji przy zmieniającym
się ciśnieniu w wymienionej strefie adsorpcyjnej, przy czym
wytwarza się frakcja nieadsorbowana zawierająca metan i wo
dór oraz frakcja adsorbowana zawierająca węglowodory C2 i
wyższe, (g) desorbowanie wymienionej frakcji adsorbowanej z
wymienionej strefy adsorpcyjnej, (h) sprężanie frakcji desorbowanej o (i) przeniesienie sprężonej frakcji do dalszych instalacji
przerobu węglowodorów.

(34 zastrzeżenia)

A1(21) 305278

(22) 94 09 30

6(51) C10L 5/12

(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Biuro Studiów,
Projektów i Realizacji Inwestycji
BIPROKWAS Spółka z 0.0., Gliwice;
Polsko-Amerykańska Spółka
Techniczno-Handlowa z 0.0. CONCORDIA,
Zabrze; Mianowski Andrzej, Gliwice
(72) Mianowski Andrzej, Legierski Franciszek,
Sekuła Mirosław, Radko Tomasz, Tkocz
Zygmunt
(54) Sposób wytwarzania brykietów mineralnych
(57) Sposób wytwarzania brykietów mineralnych z rozdrob
nionych surowców mineralnych, zwłaszcza z odpadów bazalto
wych, popiołów lotnych lub ich mieszanin, koncentratów metali,
przy użyciu do 15% masowych lepiszcza zawierającego wodę
polega na tym, że surowce mineralne miesza się z lepiszczem
o module M = 1 do 3, korzystnie około 2, przy czym lepiszcze
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wytwarza się przez dodanie do gorącego lub wrzącego roztworu
wodorotlenku sodowego i/iub potasowego amorficznej krze
mionki o wysokiej aktywności pucolanowej lub jej nośników
zawierających ją w ilości co najmniej 85% masowych, z zacho
waniem proporcji odpowiednio na jeden mol wodorotlenku
0,5 mola do 1,5 mola 100% amorficznej krzemionki, korzytsnie
1 mol, a mieszaninę przed brykietowaniem sezonuje się lub
suszy.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 305228

(22)94 09 27 6(51) C10M 169/04

(71) Instytut Technologii Nafty im.Prof.
Stanisława Piłata, Kraków
(72) Stemmec Franciszek, Zajezierska Anna,
Kossowicz Ludwik, Łukaszek Jerzy, Malicki
Jan, Beberok Jan, Woźnikowski Eugeniusz
(54) Ołej hydrauliczny
(^7) Olej hydrauliczny obejmujący olej naftowy, dialkiioditiofosforan cynku, inhibitory utlenienia typu fenolowego lub
aminowego, dodatek przeciwpienny, deemulgator i modyfikator
lepkości charakteryzuje się tym, że składa się z 97,7-99,5%
masowych rafinowanego oieju naftowego o lepkości kinematy
cznej 9-165 mm2/s w temperaturze 40°C, 0,4-1,3% masowych
koncentratu dodatków zawierającego 60-90% masowych dialkiloditiofosoranu cynku z grupami alkilowymi pierwszo i/lub drugorzędowymi o zawartości 6,8-9,5% masowych cynku i 6,8-8,2%
masowych fosforu, 3-16% masowych 35-70%-owego roztworu
olejowego alkiloarylosurfonianu cynku o średniej masie cząste
czkowej grupy alkiloarylosurfonianowej 410-560, przy zachowa
niu stosunku masowego
dialkiloditiofosforanu cynku do
alkiloarylosurfonianu cynku 1:0,02-0,15, 4-20% masowych inhi
bitorów utlenienia typu fenolowego i/lub aminowego, 0,1-1,5%
masowych inhibitora korozji miedzi typu heterocyklicznych
związków azotowych i 0,0-5,0% masowych dodatku przeciwpiennego typu poliestru akrylanowego oraz 0,1-1,0% masowych
znanych dodatków typu modyfikatora lepkości, deemulgatora i
przeciwpiennego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 312253

(22) 94 06 20

(31) 93 9308097

6(51) C11D 3/00

(32) 93 06 28

(33) FR

(86) 94 06 20 PCT/EP94/02002
(87) 95 0105 WO95/00613 PCT Gazette nr 02/95
(71) HENKEL-ECOLAB GMBH & CO. OHG,
Düsseldorf, DE
(72) Pinoteau Michel
(54) Środek czyszczący i dezynfekcyjny
(57) Wynalazek dotyczy środka czyszczącego i dezynfekcyj
nego, który zawiera trzeciorzędową alkiloaminę i aminotlenek,
przy czym stosunek wagowy między trzeciorzędową alkiloaminą i aminotlenkiem wynosi 0,2-2.
Środek rozcieńcza się wodą odpowiednio do stężenia,
które umożliwia uzyskanie wysokiego działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego, przy czym jednocześnie gwaran
towany jest możliwy do zaakceptowania próg toksyczności dla
użytkowników oraz proste zastosowanie do dezynfekcji powie
rzchni lub ludzkiej skóry.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 312248
(31)93 4319798

(22) 94 06 06

6(51) Cl ID 3/33

(32)93 0615

(33) DE

(86) 94 06 06 PCT/EP94/01830
(87) 94 12 22 WO94/29420 PCT Gazette nr 28/94

Nr 7 (581) 1996

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE
(72) Buchmeier Willi, Dolhaine Hans, Burg
Birgit, Härer Jürgen, Jeschke Peter
(54) Środek do mycia naczyń o zmniejszonej
skłonności do tworzenia nalotu
(57) Wynalazek dotyczy środków do mechanicznego mycia
naczyń, które jako dobrze ulegający biologicznemu rozkładowi
nośnik alkaliczny zawierają jeden albo kilka aminokwasów
względnie ich sole z metalami alkalicznymi lub amonowe.
Korzystne są krótkołańcuchowe a-aminokwasy, przede
wszystkim glicyna albo glicyniany. Te środki do mechanicznego
mycia naczyń zawierające aminokwasy wykazują odnośnie ha
mowania nalotu wapiennego lepsze właściwości niż konwencjo
nalne środki do mycia naczyń bazujące na węglanie i/albo
wodorowęg !an ie,
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nocytów KGFi63. Część ta wykazuje co najmniej dwukrotny
wzrost mitogenlcznej aktywności w porównaniu z dojrzałym,
rekombinacyjnym, pełnej długości czynnikiem wzrostu keraty
nocytów rKGF, ale jest pozbawiona sekwencji złożonej z pier
wszych 23 reszt aminokwasowych C-N-D-ivi-T-P-E
-Q-M-Â-T-N-V-N-C-S-S-P-E-R-H-T-R- z końca N KGF163.
Przedmiotem wynalazku jest także cząsteczka DNA
kodująca KGFdssi-23, wektor ekspresji zawierający tę cząsteczkę
DNA, komórka gospodarza transformowana ty m wektorem eks
presji oraz sposób wytwarzanie KGFdesi-23 przez hodowlę trans
formowanego gospodarza.
Przedmiotem wynalazku jest ponadto koniugat
KGFdesi-23 z cząsteczką toksyny i jego zastosowanie do leczenia
choroby przerostowej naskórka.
Ponadto przedmiotem wynalazku jest terapeutyczna
kompozycja zawierająca KGFdesi-23 i farmaceutycznie dopusz
czalny nośnik oraz jej zastosowanie do leczenia ran.

(20 zastrzeżeń)

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 312213 (22) 94 06 15 6(51) C12N 15/12
(31) 93 9307241
(32)93 0616
(33) FR
(86) 94 0615 PCT/FR94/00714
(87) 94 12 22 W094/29446 PCT Gazette nr 28/94
(71) Rhone-Poulenc Rorer SA., Antony, FR
(72) Schweighoffer Fabien, Tocque Bruno
(54) Sekwencje nukleinowe, wektory zawierające
te sekwencje, środki farmaceutyczne i
zastosowania terapeutyczne

A1(21) 312189

(57) Wynalazek dotyczy sekwencji kwasów nukleinowych,
wektorów zawierających te sekwencje oraz ich zastosowań tera
peutycznych, zwłaszcza w terapii genowej. W szczególności
wynalazek dotyczy sekwencji nukleinowych zawierających gen
kodujący wewnątrzkomórkowe białko wiążące (WBW) i ich za
stosowania w terapii genowej, ewentualnie w postaci włączonej
do odpowiednich wektorów ekspresji.

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności polipeptyd posiadający sekwencję aminokwasową SEQ ID Nr: 2 albo
jej analog iub wariant posiadający aktywność enzymu chymotryptynowego warstwy rogowej skóry (SCCE), taki jak polipeptyd posiadający subsekwencję sekwencji aminokwasowej
SEQ ID Nr: 2.
Ponadto, przedmiotem wynalazku są m.in. sekwencje
nukleotydowe kodujące polipeptydy wykazujące aktywność
SCCE, a także układy ekspresyjne, plazmidy i organizmy nie
ludzi zawierające te sekwencje nukleotydowe, kompozycje far
maceutyczne, kosmetyczne i kompozycje do pielęgnacji skóry
zawierające polipeptyd posiadający aktywność SCCE i użycie
polipeptydu posiadającego aktywność SCCE do leczenia i za
pobiegania różnym chorobom, takim jak trądzik, kserodermia
lub Inne stany nadmiernego rogowacenia, takie jak modzele i
liszaj mieszkowy, różne ichtiozy, łuszczyca i inne zapalne cho
roby skóry, np. egzemy.
Poza tym, wynalazek dotyczy użycia związku posiadają
cego hamujący wpływ na aktywność enzymatyczną natywnego
SCCE do wytwarzania kompozycji farmaceutycznej do leczenia
lub zapobiegania autoimmunologicznym chorobom pęcherzycowym lub akantolitycznym, takim jak pęcherzyca rodzinna lub
choroba Dariera.

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 312257 (22) 94 04 28 6(51) C12N 15/12
(31) 93 86427
(32) 93 06 29
(33) US
(86) 94 04 28 PCT/US94/04694
(87) 95 0112 WO95/01434 PCT Gazette nr 03/95
(71) Chiron Corporation, Emeryville, US
(72) Gospodarowicz Denis J., Masiarz Frank
(54) Skrócony czynnik wzrostu keratynocytów
(KGF) o zwiększonej aktywności biologicznej
(57) Przedmiotem wynalazku jestfragment czynnika wzrostu
keratynocytów KGFdesi-23, złożony z części sekwencji aminokwasowej dojrzałego, pełnej długości czynnika wzrostu keraty-

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

(22) 94 06 20

6(51) C12N 15/57
C12N9/64
93 725
(32) 93 0618 (33) DK
94 06 20 PCT/IB94/00166
95 01 05 WO95/00651 PCT Gazette nr 02/95
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Egelrud Torbjörn, Hansson Lennart
Rekombinantowy enzym chymotryptynowy
warstwy rogowej skóry (SCCE)

(28 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 305175 (22) 94 09 22
6(51) D01F 8/06
(75) Krajka Maciej, Gdańsk; Radziwonowski
Sławomir, Gdańsk; Gudyka Janusz, Gdynia

(54) Sposób wytwarzania tapicerskich pasów
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania tapicerskich
pasów poprzez połączenie polietylenu w ilości 1 - 99% z kopo
limerami polietylenu i octanu winylu w ilości od 1 - 99%, w

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

34

temperaturze 160 - 250°C. Proces łączenia odbywa się w komo
rze ślimakowej wytłaczarki, a następnie w ustniku głowicy wyta
czarki formowana jest taśma,

A1(21) 310576

' G 0 5 D 22/00

(22) 94 06 14

(31) 93 9307239
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) D04H 13/00
D04H 1/42
A61F 13/15
(32)93 0616
(33) FR

94 0614 PCT/FR94/00710
94 12 22 WO94/29506 PCT Gazette nr 28/94
PEAUDOUCE, Linselles, FR
Koczab Jean-Pierre
Złożony materiał włókninowy, proces
wytwarzania i jego zastosowanie do
dowolnego pochłaniającego wyrobu
Higienicznego

(57) Złożony materiał włókninowy ma doskonałą odporność
na wtórne zwilżanie, nie staje się puszysty i jest korzystny pod
względem czasu przechodzenia przez niego cieczy.
Zawiera on przynajmniej jedną warstwę (2) ze zgrzeb
nego woalu z hydrofobowych włókien termoplastycznych, przy
czym włókna te są częściowo zdezorientowane przynajmniej w
części grubości woalu tak, że część wymienionych włókien ma
orientację kątową w stosunku do głównej płaszczyzny włókien
w wymienionym woalu oraz warstwę (3) wykonaną z woalu z
włókniny typu niezgrzebnego z hydrofobowych włókien termo
plastycznych, przy czym włókna przynajmniej jednej z warstw
są wybrane spośród włókien o niskiej temperaturze topnienia,
włókien dwuskładnikowych, mieszanin takich włókien z włókna
mi o wysokiej temperaturze topnienia i włókien mieszanych ze
spoiwem lub też jedna powierzchnia woalu jednej z warstw jest
powleczona spoiwem, a warstwy są połączone ze sobą przez
stapianie cieplne.
W/w materiał ma zastosowanie do pochłaniających wy
robów hygienicznych.

(22) 95 09 20 6(51) D06C 15/06

(31) 94 4433924
(32) 94 09 23
(33) DE
(75) Becker Hubert, Aachen, DE; Becker Josef,
Aachen, DE; Becker Matthias, Aachen, DE
(54) Sposób dekatyzowania tkaniny

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 312211
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dekatyzowania tka
niny z wełny lub ze znacznym udziałem włókien wełnianych.
Tkaninę wraz z podkładką współbieżną nawija się na
perforowany cylinder i utworzony nawój poddaje się obróbce
cieplnej w autoklawie. Dla wyeliminowania wad konwencjonal
nych podkładek współbieżnych zgodnie z wynalazkiem stosuje
się na nie wyrób płaski, składający się z nie zorientowanych
włókien. Ciężar powierzchniowy takiej podkładki powinien być
mniejszy niż 80 g/m 2 , a jej przepuszczalność pary wodnej nie
mniejsza niż 3500 g/m2/24 h. Zgodnie z wynalazkiem podkładka
składa się z niedrogiej włókniny, wytworzonej z syntetycznych
włókien polipropylenu lub polietylenu iub podobnych. Włókna
mogą być połączone ze sobą na sposób włókniny igłowanej
albo też przez chemiczne lub termiczne sklejenie. Istotny jest
nieznaczny ciężar powierzchniowy użytej podkładki i jej dobra
przepuszczalność pary wodne. Można natomiast zrezygnować
z jej wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 312226

(22)94 06 21 6(51) D06M 15/423
D06M 13/432
D06M 13/425
D06M 13/192
(31)93 9313128
(32)93 06 24
(33) GB

(86) 94 06 21 PCT/GB94/01342
(87) 95 0105 WO95/00697 PCT Gazette nr 02/95
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS)
LIMITED, Londyn, GB
(72) Pearson Leslie, Taylor James Martin
(54) Sposób obróbki włókna

(19 zastrzeżeń)

(57) Sposób wytwarzania tkaniny lioceiowej obejmuje takie
etapy, jak: pranie i barwienie tkaniny powodujące fibrylację, ob
róbkę tkaniny żywicą sieciującą o małej lub o zerowej zawartości
formaldehydu, ogrzewanie obrabianej tkaniny w celu utwardzenia
żywicy, wypranie i wysuszenie tkaniny. Obróbkę można zastoso
wać do tkaniny barwionej.

(13 zastrzeżeń)

DZIAL E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

A1(21) 312187
(31) 94

978

(22) 95 05 09

6(51) E01B 29/02

(32) 94 0510

(33) AT

(86) 95 05 09 PCT/AT95/00091
(87) 95 11 16 WO95/30797 PCT Gazette nr 49/95
(71) FRANZ PLASSER
BAHNBAUMASCHINEN -

INDUSTRIEGESELLSCHAFT M.B.H.,
Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Brunninger Manfred
(54) Wagon do transportu przęseł torowych
(57) Wynalazek dotyczy wagonu do transportu przęseł toro
wych, utworzonego z ramy (56) osadzonej na szynowych lub bez
szynowych wózkach jezdnych (54,55),tworzącej powierzchnie
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załadowczą (57), na które] układa się przęsła torowe (53). Rama
(56) składa się z główne] ramy (62) wspartej na dwóch szyno
wych wózkach jezdnych (54) i dwóch bezszynowych wózkach
jezdnych (55) oraz z dwóch dodatkowych ram (80, 61) połączo
nych z główną ramą (62) za pomocą wielostronnie działającego
przegubowo połączenia (63). Ramy dodatkowe są zaopatrzone
na końcach przeciwległych do przegubowego połączenia (63)
w szynowe wózki jezdne (54) i przestawialne w pionie bezszy
nowe wózki jezdne (55).

(10 zastrzeżeń)
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w poprzek nasypu, przy czym kanał (1) zbudowany jest z dwóch
prefabrykowanych stropnic, a kanał (2) z dwóch prefabrykowa
nych spągnic tworzących naprzeciwległe ściany (4) kanału (1) i
ściany (5) kanału (2), natomiast pozostałe ściany (3) stanowią
mury ociosowe kanałów (1) i (2).
Sposób wykonania wyrobiska przepustów, zwłaszcza w
nasypie torowiska kolejowego polega na tym, że w nasypie
torowiska wykonuje się dwa kanały, deszczowy (1) i sanitarny
(2), które umieszcza się w przestrzeni w odległości większej niż
3 m, a w wysokości w zależności od pomiarów geodezyjnych i
potrzeb spadków korzystnie tak, aby kanały (1) i (2) nie zbliżały
się do siebie, gdyż rozkład naprężeń wokół nich jest najkorzyst
niejszy.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 312190 (22) 94 06 24 6(51) E02D 29/02
(31) 93 9313095
(32) 93 06 24 (33) GB
(86) 94 06 24 PCT/IB94/00209
(87) 95 01 05 WO95/00712 PCT Gazette nr 02/95
(71) SOCIETE CIVILE DES BREVETS
HENRI VIDAL, Paryż, FR
(72) Segrestin Pierre, Jailloux Jean Marc
(54) Konstrukcje ziemne
A1 (21) 305253 (22) 94 09 28 6(51) E02D 17/20
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Motyczka Antoni, Hübner Andrzej, Gojny
Bronisław
(54) Wyrobisko i sposób wykonania wyrobiska
przepustów, zwłaszcza w nasypie torowiska
kolejowego
(57) Wyrobisko przepustów, zwłaszcza w nasypie torowiska
kolejowego charakteryzuje się tym, że stanowi dwa kanały de
szczowy (1 ) i sanitarny (2) o kształcie prostopadłościanu usytuowane

(57) Konstrukcja ziemna zawiera liczne podłużne eiementy
stabilizujące (3) w masie ziemi poza powierzchnią frontową
utworzoną z frontowych paneli (1) oraz liczne łączniki (2) poza
powierzchnią frontową łączące ją z elementami stabilizującymi
(3). Każdy łącznik (2) posiada tylną część łączącą (8) przyłączo
ną do odpowiedniego elementu stabilizującego (3) oraz przy
najmniej dwie
rozstawione przednie części łączące (6)
przyłączone do powierzchni frontowej.
Masa ziemi zawiera pierwszy obszar gleby odpowied
niego do wzrostu roślin, w którym to pierwszym obszarze są
umieszczone łączniki (2) oraz drugi obszar wypełnienia stru
kturalnego, w którym to drugim obszarze umieszczone są
elementy stabilizujące (3).

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 310837

Nr 7 (581) 1996

BIULETYN U R Z Ę D U PATENTOWEGO

36

(22) 95 10 04

6(51) E03B 9/02

(75) Suś Zygmunt, Kamieniec Wrocławski
(54) Zespół zamykający, zwłaszcza dla hydrantu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół zamykający prze
znaczony szczególnie dla zamykania hydrantu ulicznego.
Zespół zamykający zawiera kołową pokrywę (1). Chara
kteryzuje się on tym, że pokrywa (1) ma w centralnej części
śrubę (3), której łeb jest osadzony w pokrywie (1), a koniec jest
zaopatrzony w krążek (5) o stożkowej pobocznicy, natomiast
pokrywa (1) jest zaopatrzona w dzielony pierścień (6) usytuowa
ny od strony krążka (5). Dzielony pierścień (6) ma średnicę
wewnętrzną większą od najmniejszej średnicy krążka (5) lecz
mniejszą od jego największej średnicy.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 310866

(22) 95 10 07

6(51) E03F 3/04
E03B 7/09

(75) Kubit Karol, Nakło n/Notecią
(54) Kształtka hydrauliczna
(57) Kształtka hydrauliczna charakteryzuje się tym, że
zawiera przegrody (4) w postaci odcinków kołowych usy
tuowanych parami na przemian naprzeciw siebie o płasz
czyznach przesuniętych względem siebie, których pola
powierzchni są równe lub większe od połowy pola powie
rzchni koła stanowiącego poprzeczny przekrój wewnętrzny
walca, a łuki tych odcinków kołowych są trwale połączone
z powierzchnią walca, przy czym cięciwy odcinków koło
wych tworzących pary i tworzące wgłębienie (5) łączą się
poprzez prostokątną lub walcową powierzchnię (6). Część
Środkowa (1) połączona jest z częścią wylotową (3) po
przez część pofałdowaną (7), która składa się z elementów
(8) w kształcie dwóch stożków ściętych (9) złączonych
podstawami.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 310306 (22) 95 09 07
6(51) E03C 1/06
(31) 94 4434636
(32) 94 09 28 (33) DE
(71) Franz Scheffer OHG, Menden, DE
(72) Westermann Christoph
(54) Komplet natryskowy
(57) Ujawniono komplet natryskowy z uchwytem (1), na któ
rym można zamocować ręczny prysznic i ze wspierającym
uchwyt (1) suwakiem (2), który połączono z możliwością regu
lacji wysokości z zamocowanym na ścianie drążkiem prowadzą
cym. Drążek prowadzący posiada co najmniej jeden ustalacz,
którym można zacisnąć suwak (2) po zmianie jego wysokości,
ustalając rozłącznie położenie suwaka (2) na drążku prowadzą
cym. Niezawodne przestawianie suwaka natrysku na drążku
prowadzącym jest możliwe dzięki temu, że uchwyt (1) jest ułożyskowany obrotowo na suwaku (2) i że ustalacz może być
zwolniony z położenia zacisku przez przekręcenie uchwytu (1)
względem suwaka (2).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 305211

(22) 94 09 26

6(51) E04B 1/76
E04B2/88

(75) Woźniak Zygmunt, Toruń
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(54) Osłona termiczna ścian zewnętrznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest lekka osłona termiczna
ścian zewnętrznych, zawieszona na elementach nośnych.
osłonę stanowi okładzina termiczna (1) połączona z
zespotem usztywniająco-rnocujących, powtarzalnych elemen
tów (4) odpowiednio zestawionych i ukształtowanych w postaci
listew o przekroju poprzecznym zbliżonym do liter "L" i/lub T"
i/lub "C", poprzez które za pomocą elementów mocujących (5)
i (6) mocowana jest do ściany zespołami kotwiąco-mocującymi
(7) i (10) oraz okładzina elewacyjna (2) mocowana do powtarzal
nych elementów (4) elementami złącznymi (16). Odmianę osło
ny stanowi okładzina elewacyjna mocowana elementami
złącznymi do pionowo usytuowanych elementów nośnych
ukształtowanych w postaci listew o przekroju zbliżonym do
Utery "Q".

(11 zastrzeżeń)
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Warstwa wierzchnia (8) jest utworzona przez usztywnio
ną warstwę (9) z piasku, kamyków lubip. materiału granulowa
nego (10), którego grubość wynosi wielokrotność średnicy
ziarna materiału granulowanego (10). Przy spienianiu rdzenia
(7) tworzywo piankowe wchodzi w przestrzenie między cząste
czkami materiału granulowanego (10) i łączy między sobą jego
cząsteczki.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 312201
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 93 06 24

6(51) E04B 1/78
E04B 2/28

93 06 24 PCT/SE93/00569
95 0105 WO95/00722 PCT Gazette nr 02/95
Skanska Teknik AB, Malmö, SE
Carlsson Tage, Andersson Kurt Allan
Ściana zewnętrzna budynku izolująca ciepło

(57) Wynalazek dotyczy izolowanej cieplnie zewnętrznej
ściany budynku (1), gdzie ściana ta zawiera zewnętrzną warstwę
licowaną (3), zewnętrzną szczelinę powietrzną (5), warstwę izo
lacyjną (6), wewnętrzną szczelinę powietrzną (7) oraz wewnętrz
ną okładzinę (8). Zewnętrzna szczelina powietrzna (5) łączy się
z otaczającym powietrzem przez otwór wlotowy (4), a wewnętrz
na szczelina powietrzna (7) łączy się z wnętrzem (9) budynku
przez otwór wylotowy (11).

A1(21) 310591 (22) 95 09 21
6(51) E04B 1/76
(31) 94 4434012
(32)94 09 23
(33) DE
(75) Heinemann Herbert, Pforzheim, DE
(54) Element izolacyjny oraz sposób wytwarzania
elementu izolacyjnego
(57) Element izolacyjny w postaci płyty, kasetonu, panelu
lub tp. posiada rdzeń (7) z tworzywa piankowego, które jest
spieniane na warstwie wierzchniej (8).
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Zgodnie z wynalazkiem warstwa izolacyjna (6) jest wy
konana z materiału, który działa jak filtr usuwający cząstki z
przechodzącego powietrza. Warstwa rozprowadzająca (10)
znajduje się na zewnętrznej i/lub na wewnętrznej powierz
chni warstwy izolacyjnej (6). Warstwa rozprowadzająca
(10) jest wykonana z materiału zasadniczo nieprzepuszczal
nego dla powietrza, który jest porowaty lub wykonano w nim
dużą ilość małych otworków rozmieszczonych równomiernie na
całej powierzchni. Urządzenie (12) do kontroli przepływu jest
zamontowane w otworze wylotowym (11) w celu zapewnienia
ciągłego stałego przepływu powietrza przez ścianę (1), nieza
leżnie od różnicy ciśnienia pomiędzy otoczeniem zewnętrznym
! wewnętrznym ściany (1).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 310727

(22) 95 09 29

(31) 94 9401613

6(51) E04B 1/94

(32) 94 09 30

(33) NL

(71) Reynolds Aluminium Holland B.V.,
Harderwijk, NL
(72) van Herwijnen Johannis
(54) Układ osłony ognioodpornej i zespół osłony
płytowej ognioodpornej
(57) Układ osłony ognioodpornej zawiera wewnętrzną i zew
nętrzną część aluminiową (odpowiednio 4, 6) dla utrzymywania
płyt (2, 3). Układ zawiera zamocowania (12, 13) wykonane z
materiału względnie odpornego na ciepło, które są rozmiesz
czone wzdłuż części wewnętrznej i zewnętrznej (4, 6). Zamo
cowania (12, 13) są umieszczone względem jednej z części
zewnętrznej lub wewnętrznej (4, 6). Zamocowania zawierają
środki dla utrzymywania płyt (2, 3). W przypadku wystąpienia
ognia, części po stronie ognia zazwyczaj ulegają zniszczeniu
pierwsze, powodując tym samym wypadnięcie płyt z osłon.
Według wynalazku zapobiega się temu przez zastosowanie
zamocowań, które utrzymują płyty względem części umieszczo
nych po stronie osłony nie poddawanej działaniu ognia.
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(54) Ekologiczny system budownictwa gipsowego
łącznie z efektywnym systemem
powietrzno-kłimatyzacyjnym grzewczym oraz
elementy budowlane niezbędne do realizacu
w/w systemu
(57) Wynalazek zawiera rozwiązanie systemu budownic
twa gipsowego charakteryzującego się niskim współczynni
kiem przewodności cieplnej przegrody rzędu 0,2 W/Km.kw. z
rozwiązaniem stropu żelbetowo-gipsowego oraz umożliwiają
cym jednocześnie zmianę tradycyjnego systemu ogrzewania
tj. c o . na system grzewczy powietrzno-klimatyzacyjny. System
zawiera przegrodę budowlaną oraz strop gipsowo-żelbetowy
związany trwale z przegrodami i tworzący sztywny układ prze
strzenny nośny. Przegroda składa się z pustaków gipsowych
posiadających w swojej masie konstrukcyjnej ułożone wzglę
dem siebie warstwy: zewnętrzna fakturowa (1), warstwa izolacji
cieplnej (2). słup żelbetowy nośny (3). szczelinę grzewczo-wetylacyjną (4). Strop żelbetowo-stalowo-gipsowy składa się z
belki stalowej ażurowej (5), odpowiednio ukształtowanego pu
staka gipsowego (6), wypełnienia gipsowego (7) oraz wypełnie
nia żelbetowego (8). Strop w swojej masie konstrukcyjnej tworzy
monolityczną płytę dolną gipsową (7) oraz płytę górną żelbeto
wą (8) połączonych wzajemnie elementem ażurowym (9). Belki
są trwale związane ze słupami nośnymi przegrody. Pustaki
gipsowe ścienne i stropowe posiadają szczeliny powietrzno-wentylacyjne (4), które tworzą system grzewczy powietrzno-kli
matyzacyjny ogrzewający ściany oraz stropy budynku.

(3 zastrzeżenia)

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 310869

(22) 95 10 07

6(51) E04B 5/23

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Kucharczuk Witold, Kowal Zbigniew
(54) Zespolony strop stalowo-betonowy
(57) Zespolony strop stalowo-betonowy zawiera stalowe belki
(1) w postaci kształtowników, najkorzystniej giętych, o niesymetry
cznym przekroju, mniejszym od strony płyty stropowej (2).

A1(21) 306488

(22) 94 12 21

6(51) E04B 2/14
E04B5/10
(23) MTG V MIĘDZYNARODOWE TARGI
HOUSEBUILDING -94 28 09 94
(75) Adamek Zbigniew, Lublin
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Belki (1) są połączone z płytą stropową (2) za pomocą
ciągłych łączników (3) w postaci wstęg z wyprofilowanymi fałdami
poprzecznymi. Łączniki te są połączone z pasami górnymi belek (1)
mechanicznie, za pomocą elementów konstrukcyjnych (4), takich jak
śruby, wkręty samogwintujące, kołki wstrzeliwane. Płyta stropowa (2)
jest najkorzystniej wykonana z betonu ekspansywnego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305183 (22) 94 09 23
6(51) E04C 1/40
(75) Darnowski Tadeusz, Bydgoszcz; Hass
Darnowska Elżbieta, Bydgoszcz
(54) Element budowlany do wznoszenia
podstawowych ustrojów budowlanych
(57) Element budowlany do wznoszenia podstawowych
ustrojów budowlanych o niejednorodnej strukturze materiałowej
posiada okładziny zewnętrzne (1) z drewna oraz rdzeń (2) z
materiału stanowiącego izolację termiczną trwale połączoną. Na
przeciwległych płaszczyznach posiada występ (3) i wgłębienie
(4). Okładzina zewnętrzna wykonana jest z dwóch trwale połą
czonych desek przesuniętych względem siebie o wielkość wy
stępu i wgłębienia.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 305136 (22) 94 09 20
(75) Urbaś Maria, Żywiec
(54) Słup ogłoszeniowy
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Na zewnętrznej powierzchni (1) walcowej słupa (2) wy
konany jest otwór (3), w którym osadzone są drzwi (4), a we
wnątrz słupa (2) mieści się stoisko (5) handlowe zawierające
krzesło (18) dla sprzedawcy i regały (19) na towar. Pionowy
walec słupa (2) składa się ze ściany (6) zewnętrznej, ściany (7)
wewnętrznej, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest two
rzywem (8) izolacyjnym.

(5 zastrzeżeń)
A3(21) 305194 (22) 94 09 25 6(51) E04H 12/08
(61) 296658
(71) ELEKTROMONTAŻ - RZESZÓW S.A.,
Rzeszów
(72) Sowa Zbigniew
(54) Słup stalowy oświetleniowy
(57) Słup stalowy oświetleniowy rurowy o stałej zbieżności,
złożony jest z dwóch elementów korytkowych (2) mających w
przekroju poprzecznym kształt połowy sześciokąta foremnego
z zagiętymi w kształcie litery U końcami (3) ich boków połączo
nych ze sobą spoiną (4).

(1 zastrzeżenie)

6(51) E04H 1/12

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy wielofun
kcyjnego słupa ogłoszeniowego służącego do nalepiania ogło
szeń, jak również jako stoisko handlowe.

A3(21) 305195 (22) 94 09 25 6(51) E04H 12/08
(61) 301013
(71) ELEKTROMONTAŻ-RZESZÓW S.A,
Rzeszów
(72) Sowa Zbigniew
(54) Słup stalowy oświetleniowy
(57) Słup stalowy oświetleniowy rurowy o stałej zbieżności
złożony jest z pojedynczych (2), podwójnych lub pojedynczych
i podwójnych elementów trapezowych z zagiętymi końcami ich
boków (3) w kształcie litery U połączonych ze sobą spoiną (4).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 94 09 19

6(51) E04H 12/28

(75) Tralski Kazimierz, Kraków
(54) Sposób uszczelniania przewodów
kominowych
(57) Sposób uszczelniania przewodów kominowych polega
na przeciąganiu przez kanał kominowy (1), w kierunku od dołu
do góry, wzornika (2) korzystnie o kształcie cylindra zakończo
nego w górnej części stożkiem (3), przy równoczesnym poda
waniu z kierunku przeciwnego plastyczno-płynnej masy
uszczelniającej.
(1 zastrzeżenie)
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(54) Napęd bramy
(57) Przedstawiono napęd bramy (10) budowli (14, 15, 16,
17) z umieszczonym na budowli urządzeniem zwrotnym (20), z
umieszczonym na budowli w pewnej odległości od urządzenia
zwrotnego (20) zespołem napędowym (30), z obiegowym cięg
nem (40), które przebiega pomiędzy urządzeniem zwrotnym
(20), a zespołem napędowym (30) zasadniczo prostopadle do
płaszczyzny zamkniętej bramy (10) i którego pierwszy odcinek
(41) ma zabierak oraz z członem pośrednim (60) łączącym
zabierak z bramą (10). Zabierak i przez niego człon pośredni
(60) jest prowadzony wyłącznie przez cięgno (40). Przy tego
rodzaju napędzie bramy nie potrzeba żadnej szyny jezdnej dla
zabieraka. Napęd bramy jest zatem wytwarzany szczególnie
tanio i zasadniczo nie wymaga konserwacji.
(10 zastrzeżeń)

A1(21) 305120 (22) 94 09 21 6(51) E05B 37/02
(75) Szczotkowski Stanisław, Warszawa;
Szczotkowski Marek, Warszawa
(54) Zamek szyfrowy
(57) Zamek szyfrowy, nadający się zwłaszcza do zabezpie
czenia samochodu przed kradzieżą charakteryzuje się tym, że
wewnątrz płaskiego pojemnika (1), są zamontowane grzybki
wpustowe (9) w kształcie tulei, z których skrajny może mieć oś
pełną o średnicy najmniejszej, a osie w pozostałych grzybkach
wpustowych są tulejami o coraz zwiększających się średnicach.
Są one osadzone obrotowo jedna w drugiej.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312215

(22) 94 06 27

( 3 1 ) 9 3 4321721
93 4322912

6(51) E21D 15/51

(32)93 06 30
09 07 93

(33) DE
DE

(86) 94 06 27 PCT/DE94/00730
(87) 95 01 12 WO95/01498 PCT Gazeííe nr 03/95
(71) Richard VoB Grubenausbau GmbH,
Schwerte, DE
(72) VoB Richard
(54) Zawór do napełniania i rabowania z
układem zawracania cieczy
A1(21) 310305

(22) 95 09 07

(31) 94 4433498

6(51) E05F 11/00

(32)94 09 20

(75) Döring Erich, Berneck, CH

(33) DE

(57) Wynalazek dotyczy kombinowanego zaworu do napeł
niania i rabowania, przeznaczonego do zastosowania w podzie
mnym obudowywaniu pojedynczymi stojakami. W obudowie
tego zaworu są wbudowane zawór zwrotny (42) do osadzania,
zawór odcinający (37) do rabowania oraz zawór (21) ogranicza
jący ciśnienie do zabezpieczania stojaka przed przeciążeniem.
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Obudowa (37) zaworu ograniczającego ciśnienie stanowi jed
nocześnie tiok zaworu odcinającego (37), przy czym jest on
przesuwany hydraulicznie za pomocą pistoletu do osadzania, a
nawet poprzez bezpośrednie oddziaływanie obudowy zaworu
lub jego głowicy przez wpływającą ciecz roboczą, w tym ceiu
umieszczono odpowiednie pierścienie uszczelniające, a ponad
to zastosowano rozfrezowania aby zapewnić prawidłowy wy
pływ
i odprowadzenie cieczy roboczej przy zadziałaniu
odcinającego zaworu (37).
Dzięki wynalazkowi po raz pierwszy umożliwiono odpo
mpowywanie dużych ilości cieczy roboczej, którą potem ponow
nie stosuje się w podobnym celu.
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których obraca się sworzeń (5). Tuleje (18) są wykonane z
trudnościeralnego materiału.

(1 zastrzeżenie)

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 305179 (22) 94 09 23 6(51) E21F 3/00
(71) Zakład Projektowania i Doradztwa
Technicznego GORPROJEKT, Gliwice
(72) Szneider Ernest, Fabian Alojzy, Manek
Henryk, Wycisk Andrzej
(54) Sposób zagospodarowania ciepła z procesu
sprężania powietrza
(57) Sposób zagospodarowania ciepła sprężania powietrza,
pozwala na jego wykorzystanie do podgrzewu wody kąpielowej,
przy zachowaniu stałych parametrów powietrza na międzystopniach sprężarki oraz zapewnia funkcjonowanie obiegu chło
dzenia bez strat wody uzdatnionej w tym obiegu.
Układ technologiczny obejmuje sprężarkę (1), z której
ciepło odbierane jest przez chłodnice odzysku ciepła sprężania
(3, 4), a następnie w wymienniku (10) podgrzewana jest woda
kąpielowa magazynowana w zbiorniku (11). Obieg czynnika
grzewczego wymuszany jest pompą obiegową (9). Nadmiar
ciepła sprężania odprowadzany jest do atmosfery poprzez
chłodnice (2), chłodnię przeponową (6) i osadnik wód dołowych
(8). Obieg wody wymuszany jest pompą (5), a dochładzanie
wody w obiegu odzysku ciepła odbywa się w wymienniku (12).

(1 zastrzeżenie)

A3(21) 305115 (22) 94 09 19 6(51) E21D 23/04
(61) 299521
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS Spółka Akcyjna,
Tarnowskie Góry/
(72) Drewniak Adolf, Śmiałek Zdzisław,
Zajkowski Krzysztof, Sośnica Joachim,
Rymer Grzegorz, Trembaczewski Henryk
(54) Zmechanizowana obudowa górnicza
(57) Zmechanizowana obudowa górnicza z lemniskatowym
układem prostowodowym składa się z elementów wykonują
cych względem siebie ruchy obrotowe, połączonych płaskimi
przegubami. Elementy te mają na zewnątrz wokół wystającego
sworznia (5) nakładki (6) z rowkami (8). Sworzeń (5) ma wybra
nie (10). W rowkach (8) nakładki (6) oraz w wybraniu (10)
sworznia (5) tkwi przetyczka (9), która zapobiega obrotowi swo
rznia (5) względem na przykład spągnicy (1).
Wynalazek charakteryzuje się tym, że obudowa ma w
łączonych elementach w otworach (7) osadzone tuleje (18), w
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1(21) 305181

(22)94 09 23

6(51) F03C 1/04
F03C2/00

(75) Wójcik Lucjan, Wrocław
(54) Silnik
(57) Na konstrukcji (1) usytuowana jest tarcza koła (3) za
pośrednictwem łożysk tocznych na wałku stałym. Na obwodzie
koła (3) rozmieszczone są cylindry z tiokami (4), na które nało
żony jest pierścień (5) złańcuchem (34) naprężonym kołami (35)
z belką (39) przez cięgło (47) tłoka (44) w cylindrze (43), w
którym działa ciśnienie doprowadzone przez zawór (41) ze
zbiornika. Jednocześnie do cylindrów w kole (3) doprowadzone
jest ciśnienie ze zbiornika przez tuleję stałą i tuleję obrotową
przewodami, które działa na tłoki (4) w cylindrach w strefie
ciśnienia wyznaczonej kanałkiem wyfrezowanym na połowie
średnicy tulei stałej.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 305088

(22) 94 09 19

6(51) F04B 15/02

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Eymontt Andrzej, Dubicki Kazimierz
(54) Urządzenie rozdrabniające pompy do ścieków
(57) Urządzenie jest umieszczone w komorze ssącej (1) po
mpy ze zmienną wzajemną odległością pomiędzy zespołem
nożowym (2) i tarczowym przeciwnożem (3). Zespół nożowy (2)
jest umieszczony na obrotowym wale (4) wirnika, a przeciwnóż
(3) jest połączony nieobrotowo z korpusem ssącym (5) pompy.
W czasie pracy pompy zespół nożowy (2) jest ustalony osiowo,
a przeciwnóż (3) jest osiowo przesuwny i dociskany do zespołu
nożowego (2), Pomiędzy przeciwnożem (3) i korpusem ssącym
(5) pompy jest umieszczona elastyczna membrana (6). W mem
branie (6) jest wykonany współosiowy z wałem (4) wirnika okrą
gły otwór (7). Krawędź zewnętrzna (8) membrany (6) jest
korzystnie okrągła, współosiowa z otworem wlotowym (9) kor
pusu ssącego (5). Krawędzią zewnętrzną (8) membrana (6) jest
zamocowana do korpusu ssącego (5) pompy, a krawędzią
wewnętrzną (10) do korzystnie okrągłej powierzchni zewnętrz
nej (11) przeciwnoża (3) za pomocą tarczy dociskowej (12).

A1(21) 305249

(22) 94 09 28

6(51) F04B 3/00

(75) Zagórski Marek. Nuernberg, DE; Mika
Zygmunt, Tarnowskie Górf
(54) Pompka powietrza
(57) Pompka posiada komorę ssącą (1) utworzoną przez
cyiinder (3) zaopatrzony w zawór ssący (9) i zewnętrzną powie
rzchnię kubkowego karkasu (4) zaopatrzonego w zawór przelo
towy (10). Na pobocznicy karkasu (4) nawinięta jest cewka (5),
a pobocznica umieszczona jest w szczelinie utworzonej przez
nabiegunniki (6, 7) magnesu (8) i uszczelniona cieczą ferro
magnetyczną (13). Komorę tłoczącą (2) tworzą powierzchnie
wewnętrzne karkasu (4), a nabiegunnik wewnętrzny (7) zaopa
trzony jest w zawór wydechowy (11).

(1 zastrzeżenie)

(11 zastrzeżeń)
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6(51) F04B 47/00

(61) 168630
(75) Bujalski Wacław, Warszawa
(54) Stabilizator wody i pompa kolebkowa
(57) Stabilizator wody i pompa kolebkowa służą do zapew
nienia równowagi wody w silniku hydrostatycznym oraz do
pompowania wody i transportu hydrostatycznego ciał stałych.
Urządzenie utworzone jest z rdzenia kolebkowego (13)
osadzonego na osi (12), zespolonej z dźwignią (3), umocowaną
do grodzi dennej (11), która rozdziela dwie komory robocze (10)
ze śluzami (8) i zaworami wlotowymi (9) i zaworami wylotowymi
(7). W górnej części znajdują się komory (5) ciśnieniowe, wspo
magające pracę urządzenia. Rdzeń kolebkowy wahając się na
osi, będzie jednocześnie zasysał i tłoczył czynnik roboczy.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305100

(22) 94 09 20

6(51) F16B 7/02

(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski
(54) Węzeł połączenia rozłącznego elementów
wzdłużnych o osiach nie równoległych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności i pewności połączenia elementów wzdłużnych o
osiach nie równoległych.
Węzeł posiada tuleję (1) ze stożkowym otworem, w
której z jednej strony jest umieszczona stożkowa końcówka (2)
elementu łączonego (3), a z drugiej strony znajduje się podkład
ka oporowa (4) i śruba mocująca (5) wkręcona w kostkę (6)
umieszczoną przy wylocie stożkowej końcówki (2). Drugi ele
ment łączony (7) jest przyspawany do zewnętrznej powierzchni
tulei (1).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 312186
(31) 93
(86)
(87)
(75)
(54)

1234

(22) 94 06 20

6(51) F16B 2/06
F16L3/24
(32)93 06 23
(33) AT

94 06 20 PCT/AT94/00079
95 01 05 WO95/00763 PCT Gazette nr 02/95
Leblhuber Johann, Neuhofen, AT
Uchwyt

(57) Uchwyt (1 ) zawiera część mocującą (2) i część przyjmu
jącą (4), przy czym część mocującą i część przyjmująca są
wytwarzane przez obróbkę plastyczną przekroju, a część mocu
jąca (2) i/lub część przyjmująca (4) mają co najmniej jeden otwór
na śrubę dla osadzenia śruby zaciskowej (5).
Aby uchwyt (1) racjonalnie wytwarzać i móc dopasować
do różnych celów użycia, część mocująca (2) i część przyjmu
jąca (4), są między sobą połączone przez część żebrową (3)
i/lub otwór na śrubę lub co najmniej jeden otwór na śrubę jest
ukształtowany jako narożny otwór, umieszczony w obszarze
krawędziowym przekroju, który swoim narożnikiem przechodzi
przez krawędź.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 305114

(22) 94 09 19

6(51) F16J 15/46

(75) Szatan Henryk, Sosnowiec
(54) Uszczelnienie czołowe ślizgowe wałów
urządzeń, zwłaszcza o wysokim ciśnieniu
cieczy
(57) Uszczeinienie posiada dwa pierścienie śiizgowe (1, 2)
które po stronach zewnętrznych posiadają komory (3,4) wyrów
nawcze połączone z przestrzenią (5) zawierającą ciecz o wyso
kim ciśnieniu. Powierzchnię (F-i, F2) oddziaływania ciśnienia
cieczy na pierścienie (1, 2) uszczelniające są o różnych wielko
ściach, zależnych od zadanej siły docisku pierścieni do siebie.
W uszczelnieniu powierzchnie wewnętrzne pierścieni (1, 2) są
uszczelnione względem obudowy (6) i wału (7) uszczelkami (8,
9) do połączeń spoczynkowych, na powierzchniach, korzystnie
stożkowych. Dla uszczelnienia zewnętrznego uszczelki osadzo
ne są na zewnętrznych średnicach (Di, D2 pierścieni uszczelnia
jących.

(4 zastrzeżenia)
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A1(21) 305270 (22)94 09 29 6(51) F16K 31/126
(71) Zakład Produkcji Narzędzi i Urządzeń
Technicznych NARZĘDZIOWCY-POLNA,
Przemyśl
(72) Buben Adam, Jamroz Stanisław
(54) Zawór redukcyjny
(57) Zawór posiada korpus zaworu zawierający gniazdo za
woru, które zamykane jest członem zaopatrzonym w grzybek i
trzpień. Na korpusie zaworu zamocowana jest obudowa mem
brany, która jest podzielona przez membranę oddziałującą na
trzpień zaworu.Membrana tworzy przy tym z częścią obudowy,
przylegającą do korpusu zaworu, komorę ciśnieniową mającą
połączenie z króćcem wylotowym zaworu. Zawór posiada
ponadto urządzenie nastawcze, które jest zamocowane na obu
dowie membrany, zawierające sprężynę zaworu redukcyjnego
oraz środki do nastawiania żądanej wartości sprężyny. Zawór
redukcyjny charakteryzuje się tym, że posiada zawór upustowy
(29) mający połączenie z króćcem wylotowym (3).

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 305232 (22)94 09 27 6(51) F16K 11/072
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego BUDRYK
S.A., Ornontowice
(72) Wasilewicz Andrzej, Szymała Jerzy
(54) Zawór trójdrożny z napędem
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór trójdrożny z napę
dem wykorzystywany do regulacji przepływu wody w systemie
zasilania w wodę i odwadniania stosowanym w kopalniach
węgla kamiennego.
Zawór trójdrożny z napędem składa się z korpusu (1)
wyposażonego w króciec dolotowy i króćce wyiotowe (3) oraz
w kołnierze (4) i (5), do których przymocowane są pokrywy (6) i
(7). Wewnątrz korpusu (1) na osi osadzone są łopatki i ramię z
umieszczonym na nim pływakiem. Ramię na osi ustalone jest
śrubą. Do pokrywy (6) przymocowane są kołki.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 312037 (22) 94 06 15 6(51) F16L 59/20
(31) 93
707
(32) 93 0615 (33) DK
(86) 94 0615 PCT/DK94/00236
(87) 94 12 22 W094/29635 PCT Gazette nr 28/94
(71) ABB District Heating Technology A/S,
Fredericia, DK
(72) Pedersen Hans Nørgaard
(54) Obszar łączenia rur ciepłowniczych i sposób
ustalania tego obszaru
(57) Połączenie rur ciepłowniczych zawiera prefabrykowa
ne, izolowane rurowe elementy (2, 4), które są otoczone od
zewnątrz tuleją uszczelniającą (16). Tuleja (16) jest zamocowa
na pomiędzy zwężonymi końcami (12) zewnętrznej rury osłono
wej (10), otaczającej rurowe elementy (2, 4).

(5 zastrzeżeń)
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metalu kolektorów wynikające z przyjętych kryteriów wytrzy
małościowych, przy czym efektywność i bezpieczeństwo proce
su zależą od organizacji przepływu czynnika chłodzącego, który
w zasadzie doprowadza się w dowolnym punkcie układu i tak w
rozwiązaniu optymalnym czynnik chłodzący doprowadza się
albo do kolektora odpowietrzeń albo do kolektora odmulania i
odwodnień albo do rurociągu wody zasilającej przed podgrze
waczem wody, natomiast odprowadzenie czynnika chłodzą
cego następuje poprzez rurociąg rozruchowy lub kolektor
odwodnień przegrzewacza lub rurociągi parowe.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305277 (22) 94 09 30 6(51) F21V 21/18
(71) Fabryka Aparatury Elektromedycznej
FAMED-1, Łódź
(72) Kwiecień Albin, Mierzejewski Feliks
(54) Łącznik obrotowy ramion rurowych z
regulowanym momentem oporowym,
zwłaszcza do medycznych opraw
oświetleniowych
(57) Łącznik obrotowy służy do łączenia ramion ruro
wych, z regulacją momentu oporowego, przeznaczonych
do zawieszania opraw oświetleniowych, stosowanych zwła
szcza w medycynie.
Łącznik według wynalazku zawiera nakrętkę służącą
jako pokrętło do ustalania wielkości momentu oporowego z
jakim ramiona rurowe są ze sobą łączone i charakteryzuje się
tym, że pokrętło (1) ma gwint stożkowy stanowiący bieżnię kulek
(5), które znajdują się częściowo w otworach (8) łączonego
ramienia rurowego (2), wewnątrz którego znajduje się koniec
przyłączonego ramienia rurowego (3), przy czym koniec łączo
nego ramienia rurowego (2) ma poosiowe nacięcie (6).
Korzystnie jest gdy bieżnię kulek (5) stanowi stożkowa
srężyna śrubowa (4), połączona z pokrętłem (1) przez jej czę
ściowe zaprasowanie.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305252 (22)94 09 28 6(51) F22B 37/48
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Kosman Gerard, Raźny Adam
(54) Sposób przyspieszonego chłodzenia
grubościennych elementów ciśnieniowych
kotłów parowych, zwłaszcza kolektorów w
przestrzeni międzystropowej
(57) Sposób przyspieszonego chłodzenia kotłów parowych,
zwłaszcza grubościennych elementów ciśnieniowych, takich jak
kolektory w przestrzeni międzystropowej, polega na tym, że do
wnętrza części ciśnieniowej kotła doprowadza się czynnik chło
dzący, korzystnie powietrze pod ciśnieniem i odpowiednio kie
ruje jego przepływem, a podstawowym kryterium prowadzenia
procesu chłodzenia są dopuszczalne prędkości zmian temperatury

A1(21) 305148

(22) 94 09 21

6(51) F23C 5/06
G01B 5/24
(71) Zespól Elektrociepłowni Wrocław Spółka
Akcyjna, Wrocław
(72) Haber Krzysztof, Samson Dariusz
(54) Przyrząd do pomiaru i ustalania kątów

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru i
ustalania kątów, zwłaszcza kątów ustawienia painików w kotłach
energetycznych. Przyrząd składa się z wielokątnej, mocującej
ramy (1) o przegubowo połączonych ze sobą ramionach, wypo
sażonej w rozpierającą śrubę (2), na której jest zamontowana
pomiarowa głowica (6). Głowica (6) zawiera kątomierz (7), przy
czym nieruchome ramię kątomierza (7) jest zamocowane do
mocującego korpusu (12), wyposażonego w dwie, wzajemnie
prostopadłe poziomnice (9), natomiast ruchome ramię kątomie
rza (7) jest połączone z drugim mocującym korpusem (13), na
którym jest umieszczone laserowe źródło światła (8) i trzecia
poziomnica. Mocująca rama (1) jest wyposażona w rozpierające
ramiona (3), a laserowe źródło światła (8) jest osadzone w
pierścieniu (14) wyposażonym w regulacyjne śruby (15). Mocu
jąca rama (1) jest wyposażona w blokujące pierścienie (4, 5).

(4 zastrzeżenia)
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6(51) F23D 11/40

(54) Palnik energetyczny paliwa ciekłego
(57) Palnik ma cylindryczny, kulisty lub stożkowy mieszalnik
(7) ciekłego paliwa z powietrzem lub parą wodną od góry
zakończony kołnierzem (8), zaś od dołu tulejową częścią (6),
której koniec jest osadzony dociskowo poprzez uszczelkę (5) w
gnieździe czoła środkowej rury (3) lancy (1) lub jest z tą rurą (3)
trwale i szczelnie połączony. Średnica zewnętrzna mieszalnika
(7) jest mniejszą od wewnętrznej średnicy pośredniczącej tulei
(4). wewnątrz której jest osadzony mieszalnik (7). W denku (9)
mieszalnika (7) oraz w jego bocznej ścianie są utworzone prze
lotowe kanały (10,11). Do kołnierza (8) mieszalnika (7) za pomocą
kołnierzowej nakrętki (13) jest zamocowana głowica (12). Nakrętka
(13) jest wkręcana w pośredniczącą tuleję (4), która od dołu jest
trwale połączoną z zewnętrzną rurą (2) lancy (1).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 310515 (22) 95 09 18
6(51) F24C 3/00
(31) 94 9401969
(32) 94 09 19
(33) ES
(71) BS ELECTRODOMESTICOS S.A,
Esquiroz, ES
(72) Oiz Artaso Fernando
(54) Grzejnik gazowy
A1 (21) 310615 (22) 95 09 22 6(51) F23J 11/12
(31) 94 947377
(32)94 09 22
(33) ZA
(71) DEGESCHGMBH,
Laudenbach/Bergstrasse, DE
(72) Blatchford Bevin Henry Shenton
(54) Komora fumigacyjna i sposób prowadzenia
fumigacji produktów, zwłaszcza produktów
sypkich
(57) Przedstawiona jest komora (10) przeznaczona do sto
sowania w sposobie odymiania do wytwarzania mieszanki fumiganta i doprowadzania jej do instalacji obiegowej gazu,
przystosowana do wkładania do niej środków do wytwarzania
fumiganta zawierająca: okno wlotowe (12) sterowane zaworem
wlotowym (14), okno wylotowe (16) sterowane zaworem wyloto
wym (18), wiot gazu do przepłukiwania sterowany zaworem
wlotowym (22) gazu do przepłukiwania połączonym ze źródłem
(24) gazu obojętnego, zawór upustowy (26), okienko (44), przez
które jest dostęp do środka komory (10) z miejsca znajdującego
się na zewnątrz odymianej przestrzeni, przy czym komora (10),
po podłączeniu do końców przewodu gazowego i po otwarciu
zaworu wlotowego (14) i wylotowego (18) stanowi część insta
lacji gazowej. Przedmiotem wynalazku jest również sposób
odymiania produktów sypkich w zamkniętej przestrzeni odymia
nia, polegający na wytwarzaniu mieszanki fumiganta w komorze
(10) jak również wykorzystanie komory (10) w takim sposobie
odymiania.

(22 zastrzeżenia)

(57) Grzejnik gazowy zawierający przednią część i podstawę
pozycyjną, charakteryzuje się tym, że podstawa pozycyjna za
wiera przynajmniej dwie części (1,2) ruchome względem siebie
w taki sposób, że mogą poruszać się pomiędzy dwoma położe
niami granicznymi, przy czym drugie położenie graniczne umo
żliwia umieszczenie cylindra z gazem.

(14 zastrzeżeń)
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(54) Klimatyzator
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(57) Klimatyzator służy do obróbki powietrza w pomieszcze
niach mieszkalnych lub zamkniętych. Jestto klimatyzator typo
wo segmentowy,
którego konstrukcja zapewnia dokładne
schłodzenie i nawilżenie powietrza lub samo schłodzenie powie
trza w pomieszczeniu mieszkalnym lub zamkniętym. Klimatyza
tor zbudowany jest z segmentu zewnętrznego (I) i segmentu
wewnętrznego (II). Segment wewnętrzny (II) ma konstrukcję
ramową, a do ramy są zamocowane osłony i ekran (13A) w
sposób rozłączny. W górnej obudowie segmentu wewnętrznego
(II) jest zamocowany parownik (12), wentylator (10) i wanienka
(14) z wodą. Parownik (12) jest połączony rurką (22) z kompre
sorem (21) w sposób nierozłączny. Z kompresora wychodzi
rurka (7) i łączy go ze skraplaczem (6) w segmencie zewnętrz
nym (I) w sposób rozłączny. Skraplacz jest zabezpieczony okapnikiem (3)
i osłonami przewiewnym i (4, 5) oraz ma
zamocowany nierozłącznie zawór dławiący, z którego wychodzi
rurka (9) i łączy parownik (12) w sposób rozłączny, W dolnej
części segmentu wewnętrznego (II) jest szafka sterownicza, a w
skład jej wchodzi przewód (20), bezpiecznik (19), rozdzielacz
prądu (18), włącznik prądu (14) i ściemniacz stały (15).

(7 zastrzeżeń)
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krótszych równoległych boków trapezów. Trapezowe występy
(1) usytuowane są równolegle do osi skośnych rzędów (3)
kielichowych otworów (4) i w równej odległości od dwóch kolej
nych kielichowych otworów (4). Stosunek odległości (r) pomię
dzy linią odgięcia (2) trapezowych występów (1), a osiami
skośnych rzędów (3) kielichowych otworów (4) do podziałki
między dwoma kolejnymi kielichowymi otworami (4) na tych
osiach skośnych rzędów (3) zawiera się w granicach 0,1 + 0,5.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 312222 (22) 95 04 04 6(51) F28F19/04
(31) 94 94106304
(32) 94 04 22
(33) EP
(86) 95 04 04 PCT/EP95/01228
(87) 95 11 02 W095/29375 PCT Gazette nr 47/95
(71) Dipl.-Ing. Ernst Kreiselmaier Wasser- und
Metall-Chemie KG, Bottrop, DE
(72) Kreiselmaier Richard
(54) Powłoka na ściany sitowe i rury z
chłodziwem w wymiennikach ciepła
(57) Przedstawiona jest powłoka na ściany (1) sitowe i wycho
dzące z nich rury (2) na chłodziwo w wymiennikach ciepła, zwła
szcza w skraplaczach pary wodnej, oparta na utwardzalnych
mieszankach tworzywowych, wytwarzana przez czyszczenie prze
znaczonych do powlekania powierzchni za pomocą środków
ściernych, uszczelnienie wlotów i wylotów rur usuwalnymi korka
mi, naniesienie na ścianę srtową co najmniej jednej warstwy (6)
utwardzalnej powłoki tworzywowej, pozostawienie jej do utwar
dzenia powłoki tak, by można było przeprowadzić dalszą obróbkę
mechaniczną i przeprowadzenie obróbki powierzchni, usunięcie
korków z wlotów i wylotów rur oraz naniesienie co najmniej na
obszar wlotowy rur na chłodziwo co najmniej jednej warstwy
utwardzalnej powłoki tworzywowej i pozostawienie jej do utwar
dzenia, z tym, że powłoka rur na chłodziwo jest połączona na
drodze reakcji z powłoką ściany sitowej dzięki zsynchronizowane
mu w czasie nanoszeniu, przy czym powłoka rur na chłodziwo
wykazuje większą elastyczność niż powłoka ściany sitowej, przy
wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej o 2% wyższym od wydłu
żenia przy zerwaniu powłoki ściany sitowej.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 305197 (22)94 09 27
6(51) F28F 7/00
(75) Dżegan Dariusz, Warszawa; Rossian
Krzysztof, Warszawa; Wielisiej Jerzy,
Warszawa
(54) Żebra powietrznych wymienników ciepła
(57) Zebra mają trapezowe występy (1) wycięte trójstron
nie z ich arkuszy blach i odgięte pod kątem prostym wzdłuż

A1(21) 305212 (22) 94 09 26
6(51) F41G 3/26
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Grabania Marek Ł„, Gryrnel Eugeniusz, Pilny
Andrzej, Buchacz Jerzy
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(54) Segmentowy pancerz reaktywny

(54) Laserowy symulator strzałów
(57) Symulator, zestawiony z nadajnika laserowego (1) i
układu elektronicznego (3), ma w korpusie (5) nadajnika lasero
wego Wykonany otwór, u wylotu którego jest umieszczona dioda
laserowa, za nią styk sprężysty, a za nim czujnik drgań. Do
korpusu (5) jest przymocowany element rozporowy (2) - do
umieszczania go w lufie broni. Symulator jest wyposażony w
przełącznik (20) trybów pracy.

(3 zastrzeżenia)

(57) Segmentowy pancerz reaktywny stosowany jest jako
dodatkowa osłona pancerza zasadniczego, zwłaszcza pojazdu
przed działaniem pocisków

kumulacyjnych. S e g m e n t o w y p a n -

csfz reaktywny zawiera pojemnik (1) wypełniony dwiema war
stwami materiału wybuchowego (2) o dużej prędkości detonacji
rozdzielonych płytką (3) i pokrywę (4). Między pokrywą (4) a
górną warstwą materiału wybuchowego (2) może być zamonto
wana płytka ceramiczna (5) oraz dodatkowa płytka (6). Pokrywa
(4) jest połączona z pojemnikiem (1) np. za pomocą śrub (7).
Pojemnik (1) jest połączony z pancerzem zasadniczym wsporni
kami (8) umocowanymi na pancerzu zasadniczym, które są
połączone pojemnikiem (1) rozłącznie np. za pomocą śrub (9).
W chwili trafienia pociskiem kumulacyjnym w segment pancerza
reaktywnego, kolejno następuje detonacja górnej i dolnej war
stwy materiału wybuchowego (2), w wyniku czego zachodzi
dwukrotne zakłócenie lotu i niszczenie strumienia kumulacyjne
go, najpierw poprzez ruch płytek znajdujących się nad górną
warstwą materiału wybuchowego (2), a następnie poprzez ruch
płytki (3) wywołany detonacją dolnej warstwy materiału wybu
chowego (2).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 305147 (22)94 09 22 6(51) F41H 5/007
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Wiśniewski Adam

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 305140 (22) 94 09 22 6(51) GOIB 11/26
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Staszewski Michał, Sekuła Piotr,
Wronkowski Leszek, Orzechowski Jan
(54) Sposób pomiaru kąta odpowiadającego parze
analogowych sygnałów sinus, cosinus
(57) Sposób pomiaru kąta polega na tym, że przetwarza się
parę sygnałów analogowych na parę sygnałów cyfrowych i
określa się zakres wartości tego kąta z wyznaczonej zależności
wartości kąta od pary wartości jego sinusa i kosinusa. Zakres
ten wyznacza się miarą taktu impulsów zegara.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 305250 (22) 94 09 28
6(51) G01F 3/08
(71) Wągrowski Zygmunt, Poznań; Lehmann
Stanisław, Poznań; Akademia Rolnicza,
Poznań
(72) Wągrowski Zygmunt, Lehmann Stanisław

(54) Przepływomierz komorowy
(57) Przepływomierz komorowy z obiegowym ruchem ele
mentów roboczych, składający się z umieszczonego w korpusie
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wirnika utworzonego przez zespół trzech tłoczków zamocowa
nych w pierścieniach i z przerzutnika, z którym wirnik współpra
cuje, charakteryzuje się tym, że wszystkie jego ruchome części
są uszczelnione powierzchniowo, dzięki czemu uzyskuje się
nieosiągalną dotychczas dokładność pomiaru objętości cieczy,
szczególnie przy wolnych obrotach wirnika. Zagadnienie to
rozwiązano konstrukcjątłoczków (4) wirnika oraz zaopatrzeniem
korpusu (1) i pokrywy (2) w rowki (14) łączące komorę pomiaro
wą (5) z komorami bocznymi (8).

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 305210

(22) 94 09 26

6(51) G01F 23/14

(75) Wowk Józef, Leszno
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru położenia
zwierciadła wody, zwłaszcza w studniach
głębinowych
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(54) Układ pomiarowy do pomiaru temperatury,
przyrząd do pomiaru temperatury i sposób
mierzenia temperatury likwidusu stopionego
kriolitu
( 5 7 ) Przedmiotem wynaiazku jest układ pomiarowy do po
miaru temperatury stopionych substancji ze zbiorniczkiem (1),
który ma przynajmniej jeden wspornik (3) w kształcie paska lub
drutu i na swej górnej powierzchni otwór oraz z umieszczonym
w zbiorniczku (1) termoelementem. Aby przystosować układ
pomiarowy do dokładnego wyznaczania temperatury likwidusu
stopniowego kriolitu, zbiorniczek (1) jest wykonany z metalu.
Przedmiotem wynalazku jest ponadto należący do tego układu
pomiarowego przyrząd do pomiaru temperatury, w którym przy
najmniej jeden wspornik (3) jest po stronie odwrotnej względem
zbiorniczka (1) osadzony w tulei (6), przy czym tuleja (6) jest
połączona w sposób rozłączny z uchwytem. Przedmiotem wy
nalazku jest również sposób pomiaru temperatury likwidusu
stopionego kriolitu w zbiorniczku (1), który podczas chłodzenia
stopionego kriolitu jest wprawiany w drgania.

(57) W sposobie pomiaru, ciśnienie wody przetwarza się na
ciśnienie n owietrzs które do n rowadza si° do układu pomiaro
wego i na wskaźniku odczytuje się poziom wody nad kesonem
(1). Po umieszczeniu kesonu (1) w studni, przed pomiarem
uzupełnia się powietrze w układzie pomiarowym aż do ustalenia
się ciśnienia. Urządzenie zbudowane jest z kesonu (1) stanowią
cego przetwornik ciśnienia połączonego elastyczną kapilára (2)
ze wskaźnikiem (3). Na kapilarze (2), w układzie pomiarowym
umieszczony jest trójnik (7) z zaworem zwrotnym (8).

(21 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305201
A1 (21) 310541

(22) 95 09 19

(31) 94 4433685

6(51) G01K 13/00
B22D 2/00
(32)94 09 21
(33) DE

(71) Heraeus Electro-Nite International N.V.,
Houthalen, BE
(72) Verstreken Paul Clement, Aegten Jozef
Theodoor

(22) 94 09 27

6(51) G01K 17/06

(75) Kamiński Andrzej, Warszawa; Łagutko
Krzysztof, Warszawa
(54) Sposób i układ rejestrowania i rozliczania
zużycia energii cieplnej
(57) Sposób rejestrowania i rozliczania zużycia energii cie
plnej doprowadzanej do obiektu, polega na odczytywaniu i
rejestrowaniu za pomocą jednego koncentratora, dla każdej
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rozliczanej części obiektu, danych z co najmniej jednego urzą
dzenia pomiarowego i temperatury powietrza, po czym dane
przekazuje się z koncentratorów do komputera jak również
rejestruje się dane z centralnego ciepłomierza obiektu, a nastę
pnie wylicza się rzeczywiste zużycie energii cieplnej dia rozli
czanej części obiektu. Układ rejestrowania i rozliczania zużycia
energii cieplnej doprowadzanej do obiektu zawiera co najmniej
jeden koncentrator (1) połączony z co najmniej jednym urządze
niem (3) pomiarowym i czujnikiem (2) temperatury oraz z kom
puterem (5), przy czym komputer połączony jest z centralnym
ciepłomierzem (6) obiektu, zaś koncentrator (1) programowany
jest za pomocą urządzenia (4) kodującego.

(41 zastrzeżeń)
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A1(21) 305198 (22) 94 09 27 6(51) G01N 19/02
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
(72) Szwabik Bogumił, Czarnecki Krzysztof,
Hanuia Wojciech, Szpinek Stanisław
(54) Urządzenie do pomiaru współczynnika
przyczepności nawierzchni drogowych
(57) Urządzenie składające się z koła pomiarowego (1), wa
hacza koła (2), układu obciążającego ze sprężyną (3) i amorty
zatorem (4), osadzonymi przegubowo w wychylnych gniazdach
drążka reakcyjnego (5), związanego z tarczą hamulcową (6)
osadzoną obrotowo na osi koła pomiarowego (1), płyty czołowej
(8) oraz czujników siły (10,11) charakteryzuje się tym, że sprę
żyna (3) i amortyzator (4) zamocowane są z jednej strony na
wahaczu (2), a z drugiej strony na dwuramiennej dźwigni (17),
równoległej do ramienia (22) układu obciążającego, przy czym
dwuramienna dźwignia (17) jednym końcem jest połączona
przegubowo ze wspornikiem (21) przymocowanym do ramienia
(22), a z drugiej strony również przegubowo, poprzez czujnik
siły (24) z tym samym ramieniem (22) układu obciążającego.
Między dwuramienną dźwignią (17) a ramieniem (22) układu

obciążającego, równolegle do czujnika siły (24), umieszczony
jest układ aretarzowy, złożony ze zderzaka (26), osadzonego na
końcu dwuramiennej dźwigni (17) oraz śruby (27) wkręconej we
wspornik (28), związany z ramieniem (22) układu obciążające
go-

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 305213

(22) 94 09 26

6(51) GOIN 1/04
E21C 39/00
(71) Elektrownia im.TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Połaniec
(72) Bownik-Trymucha Halina, Dunal Witold,
Wszołek Włodzimierz, Pośpiech Andrzej,
Tarnowski Tomasz, Sarek Jan, Skorupa
Zdzisław
(54) Urządzenie do pobierania próbek
pierwotnych węgla

(57) Urządzenie umożliwia zmechanizowany, samoczynny
pobór próbek pierwotnych z dostarczonej wagonami kolejowy
mi partii węgla, podczas rozładunku tych wagonów na wywrot
nicy.
Urządzenie ma postać rurowego próbnika (1 ) z otworem
wsypowym (2) na bocznej powierzchni, zabudowanego w pio
nie na belce górnej (3) wywrotnicy wagonowej. Próbnik (1) z
jednej strony jest zaślepiony dnem (4), a z drugiej strony połą
czony pośrednim rurowym łącznikiem (5) ze zbiornikiem (6)
wstępnego magazynowania próbek pierwotnych węgla. Kąt
pochylenia (a) rurowego łącznika (5) jest mniejszy lub co najwy
żej równy kątowi 180° pomniejszonemu o maksymalny kąt ob
rotu beczki wywrotnicy.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305269 (22) 94 O9 29 6(51) G01R 35/04
(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Wittmann Stefan
(54) Zespół stykowy uchwytu szybkoraocującego
stanowisk cechowania i pomiarów liczników
energii elektrycznej
(57) Zespół stykowy ma korpus utworzony z tylnej płyty (3)
zaopatrzonej na swoich końcach w poprzeczne, boczne ściany
(4), w których przesuwnie w kierunku tylnej płyty (3) jest osadzo
na dociskająca píyta współpracująca z mimośrodowym wałkiem
usytuowanym obrotowo w bocznych ścianach (4). Między tylną
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płytą (3), a dociskającą płytą są przesuwnie i w sposób bloko
wany usytuowane dielektryczne korpusy prądowych styków
(Sp). Między bocznymi ścianami (4) w sposób wychylny i blo
kowany jest osadzona wzdłużna listwa. Każdy z napięciowych
styków (Sn) ma dielektryczny korpus osadzony przesuwnie
tylko poosiowo w tulejowej, sprężystej obejmie stanowiącej
zakończenie sprężyny ukształtowanej z taśmy w postaci stylizo
wanej litery Q. Dalszy odcinek sprężyny obejmuje sprężyście
tylną ścianę wzdłużnej listwy i przechodzi na czołową ścianę tej
listwy kończąc się na tej ścianie odcinkiem, który na swoich
bokach ma ukształtowane ucha.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 305089 (22) 94 09 19
6(51) G05F 1/46
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Koczara Włodzimierz, Białoskórski Piotr
(54) Układ wielofazowego prostownika
sterowanego
(57) Istota wynalazku polega na tym, że układ zawiera m,
gdzie m jest liczbą naturalną większą od jedności, prostowników
sterowanych jednosîopniowych (I, II, ...m), których wyjścia stałoprądowe są połączone równolegle do źródła napięcia stałego
(ZNS). Wejścia przemiennoprądowe są połączone poprzez bioki pomiaru prądu (BPI, BPII,...BPm) do n-fazowej zasilającej linii
(A) tak, że wyjście bloku (BPI) jest połączone z wejściem suma
tora (SI), do którego doprowadzony jest na drugie wejście
napięciowy sygnał zadający prądu (izl).

A1(21) 312040 (22) 94 06 10 6(51) G05B 19/04
(31) 93 4320124
(32)93 06 17 (33) DE
(86) 94 0610 PCT/EP94/01899
(87) 95 01 05 WO95/00889 PCT Gazette nr 02/95
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Monachium, DE; RUHRKOHLE
AKTIENGESELLSCHAFT, Essen, DE
(72) Stewen Wilhelm, Meiler Erwin, Von Rüden
Hans-Josef, Schreiter Klaus-Dieter
(54) Sposób sterowania procesem, zwłaszcza w
dużej instalacji przemysłowej
(57) W sposobie sterowania procesem, zwłaszcza w dużej
instalacji przemysłowej, dane do sterowania procesem przeno
szone są ze środków obsługowych znajdujących się na pozio
mie obsługowo - obserwacyjnym za pośrednictwem zespołu
magistrali do urządzeń automatycznych na poziomie proceso
wym, a dane dotyczące kontroli procesu przenoszone są z
urządzeń automatycznych na poziomie procesowym, do środ
ków wskaźnikowych na poziomie obsługowo- obserwacyjnym.
W celu osiągnięcia szybkiego dostępu do przenoszo
nych danych na poziomie procesowym, dane do obsługi proce
su są rozdzielane, zależnie od różnych zadawanych trybów
sterowania, na różne rodzaje danych i posortowane następnie
są przekazywane blokowo z poziomu obsługowo - obserwacyj
nego na poziom procesowy, przy czym zawarte w urządzeniach
automatycznych (9, 10) programy przy realizacji sterowania
mają dostęp do tych wstępnie posortowanych danych.

(8 zastrzeżeń)
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Wyjście sumatora (21) jest połączone z wejściem steru
jącym prostownika sterowanego (I), Wyjście bloku (BP!) jest
połączone z wejściem sumatora (21!), którego drugie wejście jest
połączone z wyjściem bioku (BPH), natrzecie wejście, którego
jest podawany napięciowy sygnał zadający prądu (izH). Wyjście
sumatora (2ii) jest połączone z wejściem sterującym prostowni
ka sterowanego (i!). Wejście bloku (BP!I) jest połączone z linią
zasilającą (A). Ponadto wyjścia bloków (BPI, BPII,...BPm) są
połączone z wejściami m-tego sumatora (Sm), na którego trze
cia wejście jest podawany napięciowy sygnał zadający prądu
(izm). Wyjście m-tego sumatora (2m) jest połączone z wejściem
sterującym prostownika (m), a wejście bloku (BPm) jest połączo
ne z n-fazową iinlą zasilającą (A).

(2 zastrzeżenia)
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przeznaczoną do odbierania ciał obcych, podpora (8), działają
ca jako zderzak dla karty wartościowej (3), wraz z daiszymi
podporami (6; 7) chroni kartę wartościową (3) przed przesunię
ciem w komorę zbiorczą (9). Powierzchnia odchylająca (11) jest
wykonana w obszarze podpory (8) w taki sposób, że ciało obce
wprowadzone w szczelinę nie jest blokowane przez powierzch
nię odchylającą (11) przy podporze (8), ale jest wprowadzane
w komorę zbiorczą (9).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 312224

(22) 94 06 21

(31) 93 9312804

6(51) G06K 17/00

(32) 93 06 22

(33) GB

6(51) G06K 13/08
G06K7/06
(32)94 04 20
(33) EP
06 12 94
CH

(86) 94 06 21 PCT/GB94/01333
(87) 95 01 05 WO95/00923 PCT Gazette nr 02/95
(75) Greene Steven Bradford, Chislehurst, GB;
Murphy Peter Edward Paul, Londyn, GB
(54) System zachowywania informacji

(86) 95 04 03 PCT/CH95/00071
(87) 95 11 02 W095/29459 PCX Gazette nr 47/95
(71) Landis & Gyr Technology Innovation AG,
Zug, CH
(72) Dombre Georges
(54) Urządzenie do odczytywania karty
wartościowej

(57) Wynalazek przedstawia system zachowywania informa
cji zawierający: a) specjalny pojedynczy przełącznik (4); b)
odbiornik reagujący na ręczne manipulowanie wspomnianym
pojedynczym przełącznikiem dla odbioru zakodowanej infor
macji; c) dekoder zakodowanej informacji (3); i d) urządzenie
dla prezentacji rozkodowanej informacji (9) użytkownikowi. W
ten sposób, przez manipulowanie pojedynczym przełączni
kiem, informacja, na przykład, ogłoszenie reklamowe, jest od
bierana, rozkodowywana i odtwarzana użytkownikowi.

(57) Urządzenie do odczytywania karty wartościowej (3) ma
szczelinę (1) do przyjmowania karty wartościowej (3), która to
szczelina przechodzi w przejściu (10) w komorę zbiorczą (9)

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 312184

(22) 95 04 03

( 3 1 ) 9 4 94810220
94
3686

A1(21) 310542

(22) 95 09 19

(31) 94 94810544
95
350
95 95810150

6(51) G07D 5/08

(32) 94 09 21
08 02 95
08 03 95

(33) EP
CH
EP

(71) Landis & Gyr Technology Innovation AG,
Zug, CH
(72) Seitz Thomas, de Vries Jacob, Vasconcelos
Manuel
(54) Urządzenie do sprawdzania autentyczności
monet, żetonów lub innych płaskich
przedmiotów metalowych
(57) Urządzenie do sprawdzania autentyczności monet (M),
żetonów lub innych płaskich przedmiotów metalowych zawiera
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kanał wrzutowy (1) posiadający dolną (4) i górną (5) ściankę
boczną. Moneta (M) porusza się wzdłuż kanału wrzutowego (1)
na dolnej ściance bocznej (4) w styku z nią, mijając pierwszy i
drugi czujnik indukcyjny. Tymi dwoma czujnikami indukcyjnymi
są albo cewka (9, 10) albo cewka i metalowa płytka (9, 11 ; 10,
12), przy czym pierwsza cewka (9) jest przymocowana do dolnej
ścianki bocznej (4), a druga cewka (10) jest przymocowana do
górnej ścianki bocznej (5). Te dwie cewki (9, 10) mogą działać
elektrycznie niezależnie od siebie. Cewki (9, 10) są korzystnie
umieszczone elektrycznie w szeregowym obwodzie rezonanso
wym. Podczas przechodzenia monety (M) zmiana rezystancji
powodowana w każdej cewce (9,10) jest mierzona i analizowa
na, a na tej podstawie określany jest skład stopowy i grubość
monety (M).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 307792

(22) 95 03 20

53
6(51) G09F 13/20
A62C 39/00

(23) MTB - SAWO 94 20 09 94
(75) Nowosad Janusz, Łódź
(54) Sposób wytwarzania znaków umownych,
szczególnie znaków wielokrotnego użytku do
oznakowania dróg ewakuacyjnych i ochrony
przeciwpożarowej
(57) Sposób polega na nanoszeniu luminescencyjnej po
włoki w postaci miękkiej folii (3) na sztywną płytę (1) o kontra
stowej barwie, określonej przepisami dla tła znaku.
W korzystnej odmianie wynalazku płyta (1) stanowiąca
tło znaku wykonana jest ze sztywnej pianki integralnej ze spie
nionego polichlorku winylu lub poliuretanu o grubości nie mniej
szej jak 1 mm.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305178

(22) 94 09 22

6(51) G09F11/02

(75) Kaczorowski Albert, Gdynia
(54) Urządzenie do wielokrotnej ekspozycji
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji urządzenia
do wielokrotnej ekspozycji, które stanowi zestaw segmento
wych ekspozycyjnych elementów (2) osadzonych obrotowo w
obudowie (1) i prostopadle do jej górnej i dolnej podstawy
tworząc regularne i nieregularne powierzchnie ekspozycyjne.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 310924

(22) 95 10 11

6(51) G09F 15/00
G09F11/02

(75) Jeziorański Jan, Szczecin
(54) Tablica reklamowa
(57) Wynaiazek dotyczy tablicy reklamowej o cyklicznie
zmiennym kształcie przestrzennym.

54
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Tablica zbudowana jest z modułowych listew (4), (5), (6)
osadzonych wspóinie na zestawie współosiowych wałków na
pędowych (2), przy czym każda z listew skrajnych (4) i (5)
złączona jesttrwalezkońcówkąjednegozwałków napędowych.
Listwy pośrednie (6) z listwami skrajnymi (4) i (5) i między sobą
są połączone za pomocą zaczepu utwierdzonego w listwie
poprzedniej i wchodzącego w gniazdo ulokowane w listwie
następnej.
.

(4 zastrzeżenia)

górna (2), podobnie ukształtowany i podobnie umocowany
bliźniaczy segment wielokomorowy górny (8). Segmenty wielokomorowesąwtaki sposób ukształtowane, że mają na obwo
dzie wykonane odpowiednio zewnętrzny występ prowadzący
dla segmentu dolnego (7) i wewnętrzny występ prowadzący dla
segmentu górnego (8), wzajemnie w złożeniu dopasowane oraz
mają, każdy oddzielnie, wnętrze ukształtowane w taką samą
parzystą liczbę jednakowych płaskich komór przez pionowe
żebra dystansowe (9) oraz przez poziome żebra dystansowe
(10), których wysokość jest mniejsza lub najwyżej równa grubo
ści znormalizowanego pudełka kasety audio.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 305119 (22)94 09 21 6(51) GUB 23/023
(71) BONGS & FERA Ltd, Gdańsk
(72) Jaglak Kazimierz
(54) Segregator na kasety audio
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji uniwersalnego segregatora do przechowywania i
ekspozycji wielu kaset audio.
Segregator na kasety audio, mający postać sztywnego
płaskiego pudełka z integralnym odchylným wieczkiem, zawie
rającego liczne przegrody tworzące pojedyncze komory na
kasety audio charakteryzuje się tym, że stanowią go dwie jed
nakowe sztywne okładki dolna (1) i górna (2), połączone trwale
nierozłącznie zawiasowo ze sztywnym grzbietem (3) i zaopatrzo
ne w listwowe odchylné sztywne klapki, zamykającą dolną (4) i
górną (5) z zamknięciem zatrzaskowym (6). Okładka dolna (1)
ma na powierzchni wewnętrznej umocowany trwale nierozłącz
nie segment bliźniaczy wielokomorowy dolny (7), a okładka

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1(21) 305236 (22) 94 09 29 6(51) H01L 21/77
(71) Instytut Technologii Elektronowej,
Warszawa
(72) Zaborowski Michał, Gawlik Grzegorz,
Grabiec Piotr
(54) Sposób wytwarzania przyrządów
półprzewodnikowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania przy
rządów półprzewodnikowych, w tym układów scalonych, o dwu
lub więcej poziomach metalizacji.
Sposób charakteryzuje się tym, że w obszary co naj
mniej jednego poziomu metalizacji (3), których głównym skład
nikiem jest A1 i w obszary dielektryczne (1 ) odsłonięte w wyniku
trawienia metalizacji, których głównym składnikiem jest SiOs,
jednocześnie implantuje się bor taką dawką, aby maksimum
koncentracji boru w obszarze metalizacji wynosiło od 0,8% do
3% at. Energię dobiera się tak, aby zasięg implantacji w obszary

metalizacji wynosił od 10 do 40% grubości warstwy metalizacji,
a zasięg implantacji w obszary dielektryczne był mniejszy niz
grubość warstwy dielektrycznej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305268 (22) 94 09 29 6(51) H01L 31/0256
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Miniewicz Andrzej, Bartkiewicz Stanisław
(54) Sposób wytwarzania warstw światłoczułych
dla holograficznego zapisu informacji
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
warstw światłoczułych dla holograficznego zapisu informacji
przy pomocy światła z lasera helowo-neonowego, stosowanych
do zabezpieczania dokumentów i produktów.
Sposób charakteryzuje się tym, że jako rozpuszczalnik
błękitu metylenowego stosuje się alkohol metylowy, natomiast
jako podłoże stosuje się nierozpuszczalny w alkoholu metylo
wym polimer, a najlepiej polimetakrylan metylu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305096

(22) 94 09 19

6(51) H01Q 17/00
H01P 1/26
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Wiśniewski Adam, Tabaczyńska Maria,
Przybysz Wojciech
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(54) Sposób ochrony pancerza przed wykryciem
radiolokacyjnym
(57) Sposób zmniejsza w zakresie 40-60% maksymalną
odległość wykrycia radarem obiektu opancerzonego w zakre
sie częstotliwości promieniowania mikrofalowego wynoszą
cym 8-16 GHz.
Sposób polega na pokryciu chronionego pancerza, w
tym pancerza reaktywnego warstwą absorbera mikrofalowego
korzystnie o grubości z zakresu 3-6 mm na zimno - za pomocą
klejenia lub na gorąco - za pomocą wulkanizacji.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 312041
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 94 06 09

6(51) H02K 1/22
H02M 7/68
H02P 9/00
93 77248
(32)93 06 14
(33) US
94 251530
06 06 94
US
94 06 09 PCT/US94/Ö6457
95 01 05 WO95/00996 PCT Gazette nr 02/95
ECO AIR CORP., New Haven, US
Syverson Charles D., Curtiss William P.
Alternator hybrydowy z regulatorem napięcia

(57) Alternator hybrydowy zawiera stojan (10) i wirnik (20) ze
wzdłużnie odseparowanymi częściami wirnika: częścią z uzwo
jeniem (24) i częścią z magnesami trwałymi (38). Układ wzbu
dzenia wirnika doprowadza polaryzację dodatnią do uzwojonej
części wirnika (24) dla zwiększenia napięcia wyjściowego w
stanie kompensacji przy niskich obrotach na minutę i polaryza
cję ujemną dla zmniejszenia napięcia wyjściowego przy wyso
kich obrotach na minutę w stanie tłumienia dla utrzymania
stałego napięcia wyjściowego. Alternatywne przykłady wykona
nia łączą konstrukcję koncentrującą strumień magnetyczny dla
wydajnej pracy przy niskiej prędkości z integralną wytrzymało
ścią dla wysokiej prędkości. Podwójne wyjście napięciowe uzy
skano przy użyciu tylko jednego uzwojenia stojana.

55

Trójstanowy regulator napięcia umożliwia regulację na
pięcia bez wzbudzania prądów ujemnych w szynie zasilającej
w warunkach słabego obciążenia albo braku akumulatora. Re
gulator ma automatyczną blokadę dla automatycznego włącza
nia i wyłączania pozbawionego ryzyka.

(69 zastrzeżeń)

A1(21) 305098

(22) 94 09 20

6(51) H02K 5/24
H02P 9/00
(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Bytnar Andrzej, Grabowski Andrzej,
Msciwojewski Edward, Sobczak Bogdan
(54) Sposób samoczynnego ograniczania poziomu
wibracji turbogeneratora dużej mocy

(57) Sposób samoczynnego ograniczania poziomu wibracji
stojana turbogeneratora dużej mocy wykorzystujący sterowanie
regulatorem wzbudzenia i regulatorem prędkości obrotowej
turbiny polega na tym. że w przetwornikach pomiarowych przy
śpieszeń wibracji stojana (2) wytwarza się analogowe sygnały
elektryczne (ai + an) proporcjonalne do wartości tych przyśpie
szeń, w przetwornikach napięcia, mocy czynnej i mocy biernej
generatora (3) wytwarza się analogowe sygnały elektryczne (P),
(Q). (U) proporcjonalne do tych wieikości, sygnały te wprowa
dza się poprzez kartę wejść i wyjść analogowych (4) do
komputera (6), w komputerze (6) cyklicznie z sygnałów
proporcjonalnych do przyśpieszeń wibracji (ai + an) wybiera
się sygnał o największej wartości i porównuje go z największym
dopuszczalnym sygnałem dla pomierzonych sygnałów mocy
czynnej (P), mocy biernej (Q) i napięcia (U), gdy którykolwiek z
sygnałów poziomu drgań przekracza sygnał odpowiadający
wartości dopuszczalnej dla danych sygnałów obciążenia gen
eratora. Układ, przy pracy turbozespołu z zadaną mocą czynną,
zaczyna sterować obciążeniem mocą bierną generatora wysy
łając do regulatora wzbudzenia impulsowe sygnały (A) zmienia
jące napięcia wzbudzenia a w konsekwencji obciążenie mocą
bierną generatora w zadanym przedziale (AQ) i ustalając takie
obciążenie mocą bierną przy którym występują najmniejsze
wibracje stojana, natomiast przy pracy turbozespołu w zadanym
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obszarze zmian mocy czynnej (AP) układ wyszukuje wartość
mocy biernej przy której występują najmniejsze wibracje stojana, a jeżeli poziom wibracji nadal przekracza wartość dopusz
czalną układ wysyła impulsowe sygnały (B) do regulatora
prędkości na zwiększenie mocy czynnej, aż do zmniejszenia
poziomu wibracji do wartości niższej od dopuszczalnej, jeżeli
natomiast po osiągnięciu wartości granicznej (Po + AP) poziom
drgań stojana będzie nada! większy od wartości dopuszczalnej
układ przestaje sterować mocą czynną bloku i wysyła sygnał
alarmowy o nadmiernym poziomie drgań stojana generatora.
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indukcyjności (L1) łączy wyjście (WY1) wzmacniacza pierwsze
go z wejściem (1I2) wzmacniacza drugiego.

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305199

(22) 94 09 27

6(51) H02M 7/12
G05F1/46
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Mikołajewski Mirosław
(54) Prostownik synchroniczny z
transformatorem

(57) istota wynalazku polega na tym, że prostownik ma
sprzężone magnetycznie z uzwojeniem transformatora (Tr) zwojenie sterujące (Ns), na wyjściu którego włączony jest moduł
sterujący (MS1), złożony z kondensatora (C) oraz dwóch dwu
kierunkowych kluczy składających się z dwóch tranzystorów
(T1, T2) i dwóch diod (D1, D2). Dren tranzystora (Tl) połączony
z katodą diody (D1) i jedną okładziną kondensatora (C) stanowi
zacisk wyjściowy (A1wy) modułu (MS1), zaś drugi zacisk wyj
ściowy (A2wy) tego modułu (MS1) połączony jest z drugą okła
dziną kondensatora (C) oraz katodą diody (D2) i drugim drenem
tranzystora (T2). Anody diody (D1, D2) i dreny tranzystorów (T1,
T2) są połączone ze sobą wspólnie oraz z zaciskami wejściowy
mi (Al2we, A22we) modułu (MS1), zaś bramka tranzystora (T1)
połączona jest z zaciskiem wejściowym (A11we), a bramka
tranzystora (T2)
jest połączona z zaciskiem wejściowym
(A21we). Zaciski wejściowe (A11we, A22we) oraz zaciski wej
ściowe (A12we, A22we) są dołączone do wyjścia generatora
sterującego (GS).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 305231 (22) 94 09 27
6(51) H03B 5/24
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Lasek Leon, Fischer Jan
(54) Generator RLC napięcia sinusoidalnego
przestrajanego rezystancją cewki stratnej
(57) Generator RLC napięciasinosoidalnego przestrajanego
rezystancją cewki stratnej charakteryzuje się tym, że posiada

A1(21) 305230 (22) 94 09 27
6(51) H03B 5/24
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Lasek Leon, Fischer Jan
(54) GENERATOR RLC NAPIĘCIA SINUSOIDALNEGO

przestrajanego indukcyjnością cewki stratnej
(57) Generator RLC napięcia sinusoidalnego przestrajanego
indukcyjnością charakteryzuje się tym, że posiada dwa wzmac
niacze operacyjne (W1, W2), przy czym wejście (NI2) wzmac
niacza drugiego jest uziemione, rezystor pierwszy (R1) łączy
wejście (111) wzmacniacza pierwszego z masą, rezystor (R2)
łączy wejście (111) wzmacniacza pierwszego z jego wyjściem
(WY1), rezystor trzeci (R3) łączy wejście (111) wzmacniacza pier
wszego z wyjściem (WY2) wzmacniacza drugiego, rezystor
czwarty łączy wyjście (WY2) wzmacniacza drugiego z wejściem (NU)
wzmacniacza pierwszego, kondensator (C1) łączy wejście (NU)
wzmacniacza pierwszego z wejściem (II2) wzmacniacza drugie
go, natomiast szeregowe połączenie rezystora piątego (R5) i
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dwa wzmacniacze operacyjne (W1, W2), przy czym wejście
(NI2) drugiego wzmacniacza jest uziemione, rezystor pierwszy
(R1) łączy wejście (111) wzmacniacza pierwszego z masą, rezy
stor drugi (R2) łączy wejście (111) wzmacniacza pierwszego z
wyjściem (WY2) wzmacniacza drugiego, rezystor czwarty (R4)
łączy wejście (Nil) wzmacniacza pierwszego z wyjściem (WY2)
wzmacniacza drugiego, indukcyjność pierwsza (LI) łączy wej
ście (111) wzmacniacza pierwszego z jego wyjściem, indukcyj
ność druga (12) łączy wejście (NU) wzmacniacza pierwszego z
wejściem (112) wzmacniacza drugiego, natomiast szeregowe
połączenie rezystora trzeciego (R3) i indukcyjności trzeciej (L3)
łączy wyjście (WY1) wzmacniacza pierwszego z wejściem (II2)
wzmacniacza drugiego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 305256 (22) 94 09 28 6(51) H04M 1/66
(75) Ossowski Bernard, Gdynia; Kaczmarczyk
Mirosław, Sztum; Kowalski Artur, Reda;
Lesko Grzegorz, Gdańsk; Miszewski
Mariusz, Gdańsk; Pobłocki Klemens,
Gdynia; Szulc Janusz, Gdańsk
(54) Układ blokady wybierania abonenckiego
aparatu telefonicznego w systemie DTMF
(57) Układ blokady wybierania abonenckiego aparatu tele
fonicznego, zawierający znany detektor stanu łącza abonenc
kiego charakteryzuje się tym, że składa się z dołączonego w
bezpośredniej bliskości abonenckiego aparatu telefonicznego
(ATA), w dwuprzewodową linię abonencką (LA) detektora (DS)
stanu łącza, pracującego w systemie DTMF i mającego układ
klucza elektronicznego. Wyjście detektora (DS) dołączone jest
do wejścia sygnałowego (S) układu logicznego (UL), na którego
wejście sterujące (W) przyłączone jest wyjście pierwsze odbior
nika sygnałów (ODTMF), włączonego do linii abonenckiej (LA)
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na zaciskach wejściowych detektora stanu (DS). Odbiornik
sygnałów (ODTMF) ma wyjście drugie doprowadzone do pier
wszego wejścia nadajnika (NDTMF), na którego drugie wejście
jest przyłączone wyjście układu logicznego (UL). Nadajnik
(NDTMF) ma wyjście przyłączone do linii abonenckiej (LA)
przed punktem (X) włączenia równoległego do linii abonenc
kiej (LA) nieuprawnionego "pirackiego" aparatu telefoniczne
go (ATP).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 312223

(22) 94 06 15

(31) 93 9312320
93 9313772
93 9314096

6(51) H04Q 7/24

(32) 93 0615
02 07 93
08 07 93

(33) GB
GB
GB

(86) 940615 PCT/GB94/01295
(87) 9412 22 WO94/30023 PCT Gazette nr 28/94
(71) CELLTRACE COMMUNICATIONS
LIMITED, Winkfield, GB
(72) Michaels Wayne David, Timson Anthony
Richard, Dervan Aden William
(54) Telekomunikacyjny układ
(57) Układ telekomunikacyjny, w którym przenośny aparat
abonenta jest połączony z siecią, przy czym aparat ma kartę
modułu identyfikacyjnego abonenta SiM, a każda karta SIM ma
stałą pamięć lokacyjną (22), do której są bezprzewodowo prze
syłane informacje. Pewne stałe pamięci lokacyjne (22) nie mogą
być kasowane w aparacie abonenta i są one dostępne po
wprowadzeniu prostego kodu przynależnego do jednej pamię
ci. Uzupełniające stałe pamięci lokacyjne (24) mogą być odczy
tywane w połączeniu bezprzewodowym tylko po wprowadzeniu
przez abonenta personalnego numeru identyfikacyjnego. Urzą
dzenia kontrolne (27, 28) otwierają lub zamykają dostęp do
pamięci (22, 24).

(16 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 102350 (22) 95 03 24 6(51) A01B 49/06
(23) 94 09 29 MTP POLAGRA-94
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL
SA, Słupsk
(72) Pryczkowski Ryszard
(54) Brona zagarniająca do siewnika
(57) Brona zagarniająca, charakteryzuje się tym, że każdy z
palców zgarniających ma dwa pręty (4) połączone z jedną
sprężyną (3). Pręty (4) mają części górne (10) nachylone pod
kątem ostrym do powierzchni gleby i mają części dolne odgięte
na zewnątrz palca (2).

(4 zastrzeżenia)

wewnętrznej powierzchni ściany przedniej, współpracującą z
przegrodą (7) na wysięgniku (1). Do wysięgnika (1) mocowany
jest wirnik (2) z bijakami (3).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 102367 (22) 95 03 28 6(51) A01G 13/06
(23) 94 09 29 MTP POLAGRA -94
(71) FMR AGROMET-PILMET SA, Wrocław
(72) Kocik Witold, Stefański Maciej
(54) Zespół rozlewowy
(57) Zespół rozlewowy dołączony do układu cieczowego
belki polowej opryskiwacza, zawiera dwie jednakowe symetry
cznie usytuowane sekcje rozlewowe (14,14') połączone ze sobą
łącznikiem (1) w postaci rury, łączącej dwie sąsiednie oprawy
rozpylaczy (7,7') należące odpowiednio do sekcii rozlewowych
(14, 14').

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102351 (22) 95 03 24 6(51) A01D 43/00
(23) 94 09 29 MTP POLAGRA -94
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL
SA, Słupsk
(72) Magiera Henryk, Kopacz Henryk, Gach
Stanisław, Gierszewski Andrzej
(54) Spulchniacz pokosów do kosiarki
(57) Spulchniacz pokosów do kosiarki ma klepisko z
osią (15) obrotu osadzoną w ścianie bocznej osłony (4),
prawej i lewej. Osłona (4) ma kierownicę (14), mocowaną do
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U1(21) 103567 (22) 95 10 12 6(51) A01K 39/02
(75) Bąkowski Stanisław, Inowrocław
( 5 4 ) Smoczek do poidła dla drobiu
(57) Wzór użytkowy stanowi nową postać smoczka z wbudo
wanym zaworem o nowej konstrukcji, który składa się z górnego
tłoczka (8) z uszczelką (9), osadzonego w cylindrycznym wnę
trzu (6) korpusu górnego (3), który od dołu zamknięty jest na
wcisk cylindryczny, dolnym korpusem (4) z zamocowanym w
nim centrycznie i suwliwie dolnym tioczkiem (14) dociskanym
spiralną sprężyną (16) do tłoczka górnego (8) przy czym część
wystająca na zewnątrz tłoczka górnego (8) stanowi iglicę (7)
otwierającą zawór.

(2 zastrzeżenia)

59

środkowej (1) i w pierwszym segmencie (2), który jest począt
kiem skrzydła belki. Na oś przegubu (5) nasadzony jest pier
ścień oporowy (30) i sprężyna (6), która dociska gniazdo
przegubu przymocowane do pierwszego segmentu (2) do osi
rolki trwale przymocowanej do belki środkowej (1), poprzez
dwie rolki osadzone obrotowo na czopach. Gnizado przegubu
ma kształttulei, z odpowiednimi wycięciami leżącymi naprzeciw
siebie i stanowi bieżnię dla rolek, które usytuowane są tak, że
ich kołnierze znajdują się wewnątrz gniazda przegubu.

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 102369 (22) 95 03 28 6(51) A01M 7/00
(23) 94 09 29 MTP POLAGRA-94
(71) FMR AGROMET-PILMET SA, Wrocław
(72) Matusz Jerzy, Stefański Maciej
(54) Adapter do oprysku upraw rzędowych
(57) Adapter do oprysku upraw rzędowych mocowany do
beiki poiowej opryskiwacza posiada obejmy zaciskowe (5, 5'),
w których mocowane są dwa sprężyste wysięgniki adaptera (6,
8') o przekroju kołowym, na końcach których przy pomocy
dolnych obejm zaciskowych (8, 8') oraz łączników (9, 9') o
kształcie kątownika zamocowane są nastawne głowice oprysko
we (10, 10').

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102368 (22) 95 03 28 6(51) AOIM 7/00
(23) 94 09 29MTPPOLAGRA-94
(71) FMR AGROMET-PILMET SA, Wrocław
(72) Kocik Witold, Stefański Maciej
(54) Belka polowa
(57) Belka polowa opryskiwacza ciągnikowego składana i
rozkładana do położenia roboczego posiada przegub pomię
dzy belką środkową (1), a skrzydłem belki zawierający, oś
przegubu (5) przechodzącą przez odpowiednie otwory w belce

U1(21) 103566 (22) 95 10 12 6(51) A24F 19/00
(75) Łasko Ryszard, Lublin; Przybora Tomasz,
Warszawa Wawer
(54) Popielniczka
(57) Popielniczka, mająca zastosowanie jako wyrób jednora
zowego użytku, uformowana z jednego płata folii metalowej o
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grubości nie mniejszej niż 0,05 mm posiada postać talerza
zawierającego wgłębienie (1) i kołnierzowe obrzeże (2) oraz
zagłębienia (4). Powierznia wgłębienia (1) jest nie mniejsza niż
40 cm 2 , a krawędź (7) obrzeża jest zaokrąglona. W dnie (5)
wgłębienia (1) znajdują się przetłoczenia (6) obrazujące elemen
ty ozdobne, bądź inne znaki.

(3 zastrzeżenia)
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część stanowi część głowno-szyjną (3) i połączona jest cięgnem
(4) mocowanym w punkcie przednim (8) w górnej części i w
punkcie dolnym (9) części korpusowej (2). Z przodu część
głowno-szyjna (3) ma przytwierdzoną kształtkę twarzową (7).
Ponadto rękawowy pokrowiec (1) wypełniony jest elastyczną
masą wypełniającą (5), na zewnątrz ma imitację owłosienia (10),
zaś w tylnej części znajduje się część ogonowa (6).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101221 (22) 94 09 20
6(51) A43B 3/02
(71) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im.
J. Kilińskiego, Gdynia
(72) Bożek Waldemar
(54) Trzewiki zimowe oficerskie
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji trzewi
ków zawierających cholewkę (1), której przyszwa (2) wyprofilo
wana jest z językiem (3) ponad podbicie stopy. Pozostałe
boczne elementy (4)odpowiadają ergonomicznym i antropomerycznym pomiarom stopy

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101244 (22) 94 09 22
6(51) A47B 7/00
(75) Kłopeć Bogdan, Ruda Śląska
(54) Stolik dekoracyjno-użytkowy

U1(21) 101259 (22) 94 09 26
6(51) A44C 1/00
(75) Karpiński Janusz, Komorów
(54) Przedmiot stanowiący sztuczną biżuterię

(57) Stolik dekoracyjno-użytkowy, składający się z podstawy
i blatu, charakteryzuje się tym, że podstawę stanowią dwa bloki
kamienne (1 i 2) o kształcie prostokąta usytuowane względem
siebie tak, że tworzą postać ściętej litery "V" i nachylone ukośnie
względem podłoża, przy czym blok (1) połączony jest z blokiem
(2) za pomocą łącznika w postaci rurki (4) wygiętej w kształcie
łuku w kierunku blatu (3), która zamocowana jest w otworach (5)
umieszczonych symetrycznie na powierzchniach bloków ka
miennych (1 i 2), a na górnych krawędziach bloków (1 i 2)
umieszczone są samoprzylepne podkładki, na których zamoco
wany jest blat (3) ze szkła o kształcie prostokąta.

(1 zastrzeżenie)

(57) Przedmiot stanowiący sztuczną biżuterię charakteryzu
je się tym, że między półobręcze korpusu (3) wbudowana jest
sprężyna (2) wewnątrz, której umieszczona jest elastyczna gu
ma^).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101289 (22)94 09 29 6(51) A47B 41/00
(71) EVEREST S.A, Gdynia
(72) Błażewicz Sławomir, Adamski Henryk
(54) Stół uczniowski
U1(21) 101262 (22) 94 09 26 6(51) A44C 25/00
(75) Goździejewska Agnieszka, Świdnica
(54) Maskotka
( 5 7 ) Maskotka wykonana jest w postaci rękawowego po
krowca (1), który w przedniej części jest wygięty, a ta wygięta

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji stołu
uczniowskiego, który zawiera blat (1) osadzony rozłącznie na
konstrukcji nośnej składającej się z dwóch równoległych podpór
(2) połączonych ze sobą nierozłącznie poprzecznym elemen
tem (3). Poszczególne równoległe podpory (2) zbudowane są z
podwójnych pionowych elementów o profiiu w kształcie litery
"C', połączonych ze sobą nierozłącznie w jednej płaszczyźnie,
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z przeciwnie skierowanymi na zewnątrz poziomymi ramionami
stanowiącymi iiniowe podpory blatu (1).

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 103557 (22) 95 10 11 6(51) A47C 17/86
(75) Rej misz Bogusław, Poznań
(54) Podnośnik kanapowy jednopołożeniowy
(57) Podnośnik kanapowy jednopołożeniowy ma dwa ra
miona główne (1, 2) połączone sworzniem (3) oraz dwie rucho
me dźwignie (4, 5). Do ramienia (2) umocowany jest zaczep (6)
mający podłużne wycięcie (7) z wewnętrznym wycięciem ząbkowym (8). Na jednym z boków (10) wycięcia zamocowana jest
obrotowo zapadka (9). Na sworzniu (3) osadzona jest płaska
sprężyna (12). Końce dźwigni (4, 5) zaopatrzone są w uchwyty
(14,15) zamocowane obrotowo na sworzniach (16,17). Ramio
na główne (1, 2) oraz uchwyty (14,15) zaopatrzone są w otwory
(13, 18) służące do mocowania konstrukcji podnośnika do ka
napy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101223 (22) 94 09 20
6(51) A47C 7/24
(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Przestrzennie ukształtowana kompletna
poducha tapicerska
(57) Przestrzennie ukształtowana kompletna poducha tapi
cerska składa się z prefabrykowanych kształtek gąbczastych
siedziska (1), oparcia (2) i poręczy (3) połączonych z sobą trwale
poprzez klejenie. Żądany kształt finalny poduszek oparcia (2) i
poręczy (3) uzyskany jest przez naklejenie na kształtki gąbcza
stego tworzywa tapicerskiego (4) i (5). Kształtka gąbczasta opar
cia (2) ma poziome przecięcia, a gąbczasta kształtka sidziska
(1) ma poziome i usytuowane do nich prostopadle przecięcia
oraz wkład sprężynujący (8) umieszczony w wykroju (9). Poszy
cie tapicerskie (10), wykonane ze specjalnie wykształtowanych
elementów wyciętych z tapicerskiego materiału obiciowego,
podszyte materiałem wyściółkowym z włókniny igłowanej wy
równującej kształty poduchy tapicerskiej, wyposażone jest w
odciągi (11) i (12), które włożone z przodu w przecięcia oparcia
(2) i w przecięcia siedziska (1) od tyłu zabezpieczone są przed
wysunięciem drewnianymi drążkami (13) i (14). Poduszki porę
czy (3) w przekroju poprzecznym mają kształt litery "U", a kiedry
wraz z częściami napinającymi usytuowanymi z tyłu oparcia (2)
oraz z boku i od spodu siedziska (1) usztywniają kompletną
poduchę tapicerska i podtrzymują nadane jej kształty.

U1(21) 101208 (22) 94 09 19 6(51) A47K 11/10
(75) Przybyło Jerzy, Brzesko
(54) Szczotka ustępowa krótka
(57) Istotą wzoru jest specjalne ukształtowanie szczotki,
umożliwiające mycie części kołnierzowej miski ustępowej.
Szczotkę stanowi konstrukcja przestrzenna (1), wykona
na ze szczotki (2) skręcanej z drutu i włosia sztucznego, zamo
cowana w rękojeści (3).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101274 (22) 94 09 27
(75) Koska Ryszard, Gdańsk
(54) Wycieraczka do obuwia

6(51) A47L 23/22

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji wycieraczki do obuw!a, Morą sianowi zestaw podłużnych mocujące-
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usztywniających przekładkowych płytek (1), do których zamoco
wane są z ukształtowaniem sinusoidalnym elastyczne czyszczące
paski (2). Całość połączona jest dodatkowo poprzecznymi cięg
nami (3) zaciskowo złączonymi ze skrajnymi podłużnymi mocują
co -usztywniającymi przekładkowymi płytkami (i) osadzonymi
rozłącznie w bocznych prowadnicach (4).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Przepływowy odświeżacz powietrza
(57) Wzór użytkowy dotyczy przepływowego odświeżacza
powietrza, stosowanego zwłaszcza w niewielkich pomieszczęn i a c h i w samochodowych

Odświeżacz powietrza zawiera korpus (1) stanowiący
zestaw cylindryczny pojemników (2), w których są obrotowo
umieszczone cylindryczne oprawki (3) mieszczące wkład (4)
nasycony środkiem zapachowym i z jednej strony osadzone w
moletowanych głowicach (5). Oprawki (3) mają kształt cylindra,
a ich ścianka (10) jest w części (11) pełna i w części (12)
perforowana. Swobodne końce ścianek pojemników (2) i ścian
ki (10) oprawek (3) są rozłącznie osadzone w gnieździe głowic
(5).

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 101299 (22) 94 09 30
(75) Wasilewska Janina, Łódź
(54) Mata zdrowotna

6(51) A61H 37/00

(57) Mata zdrowotna charakteryzuje się tym, że wzdłuż jed
nej osi ma wykonane przeszycia (5) tworzące szersze komory
(6) i węższe komory (7), przy czym dwie sąsiednie szersze
komory (6) są oddzielone od siebie węższą komorą (7), a
wewnątrz szerszych komór (6) jest umieszczony naturalny śro
dek leczniczych w postaci ziaren gorczycy. Stosunek szerokości
szerszych komór (6) do szerokości węższych komór (7) wynosi
w przybliżeniu 2:1.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101207

(22) 94 09 19

6(51) A62C 13/00
A62C 3/07
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i
Upowszechniania Postępu Technicznego i
Organizacyjnego POSTEOR Sp. z o.o.,
Wroclaw
(72) Szarski Piotr
(54) Gaśnica proszkowa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest gaśnica pro
szkowa, która ma szczególne zastosowanie w samocho
dach osobowych.

U1(21) 100747 (22) 94 09 26
5(51) A61L 9/12
(71) Bik Janusz, Klecza Dolna; Szafarczyk Jacek,
Klecza Dolna; Żak Jacek, Klecza Dolna;
Paprocki Ryszard, Klecza Dolna
(72) Bik Janusz, Żak Jacek
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Gaśnica jest utworzona z walcowego zbiornika (1) za
woru (5) osadzonego w zbiorniku (1) od czoła. Zbiornik (1) od
strony zaworu (5) ma płaszcz zaokrąglony, zaś po przeciwnej
stronie ma wklęsłowypukłą dennicę (2), a zawór (5) jest osadzo
ny w zaokrągleniu zbiornika (1) za pośrednictwem króćca (3) z
kołnierzem (4) od strony wewnętrznej. Zawór (5) ma zamykający
grzybek (7) z trzpieniem (8) zaopatrzonym w talerz (10) usytuo
wany na zewnątrz zaworu (5). Talerz (10) jest oparty o sprężynę
(12) umieszczoną na zewnątrz zaworu (5).

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 101212 (22) 94 09 20
6(51) A63K 3/04
(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski
(54) Rama płotka lekkoatletycznego
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U1(21) 101213 (22) 94 09 20 6(51) A63K 3/04
(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski
(54) Głowica ustalająca do teleskopowego
połączenia elementów przesuwanych
skokowo
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji głowicy służącej do teleskopowego połączenia ele
mentów okresowo przesuwanych względem siebie wzdłuż osi o
pewien odcinek. W głowicy znajduje się jeden przelotowy otwór
wykonany promieniowo, w którym z jednej strony jest umiesz
czony tłoczek (4) z czopem (6), a z drugiej strony znajduje się
tulejka (7) z kołkiem (8). Pomiędzy tłoczkiem (4) i tulejką (7) jest
umieszczona sprężyna śrubowa (9).

(1 zastrzeżenie)

(57) Rama płotka charakteryzuje się tym, że poprzeczka (3)
łącząca oba stojaki ramy, składające się ze stopy (1) i kolumny
(2), jest usytuowana na wysokości (H) nie mniejszej niż wyso
kość (h) stóp(1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 101238 (22) 94 09 21 6(51) B01D 25/12
(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych
SA, Świdnica
(72) Czuk Andrzej, Bala Wiesław, Kubiak Józef,
Lech Ryszara, Olchawa Józef, Sucharska
Jolanta
(54) Prasa filtracyjna
(57) Prasa filtracyjna zawiera ramową konstrukcję nośną (1),
na której osadzone są przesuwnie komorowo-membranowe
płyty filtracyjne (2) oraz układy docisku i rozsuwania tych płyt, a
także doprowadzenia filtrowanego medium oraz odprowadze
nia filtratu i osadu, przy czym układ docisku płyt filtracyjnych
zawiera zawieszoną przesuwnie na ramowej konstrukcji nośnej
(1) i mocowaną do słupów zaporowych (8) płytę dociskową (3)
z osadzonym w niej siłownikiem dociskowym (4). Płyta docisko
wa (3) posiada wystające na oba boki po dwa stałe zaczepy, a
słupy zaporowe (8) posiadają po dwa dopasowane do tych
zaczepów gniazda blokujące (9) utworzone każde z dwóch

obejm i wsuwanego w nie rygla, przy czym oba rygle na każdym
słupie zaporowym (8) połączone są sztywnym łącznikiem z
jednym siłownikiem ryglującym. Ponadto płyta dociskowa (3)
posiada wystające do tyłu poza siłownik dociskowy (4)
konsolę (5), na której ustawiony jest agregat (6) hydrauli
czny docisku płyt.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 101258 (22) 94 09 23
6(51) B01J 8/18
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego, Płock
(72) Dydak Agnieszka, Fraczek Kazimierz,
Płochocki Zygfryd, Jankowski Jan,
Skrętowski Jan, Nicewicz Zdzisław,
Cichoński Mirosław, Stokłosa Tadeusz,
Śmietanowski Stanisław
(54) Reaktor do fluidalnego krakingu
katalitycznego
(57) Reaktor do fluidalnego krakingu katalitycznego, stoso
wany do konwersji węglowodorów, zawierający reaktor właści
wy, płaszcz reaktora i striper, charakteryzuje się tym, że płaszcz
(2) reaktora, stożek (4) łączący płaszcz ze striperem (5) i górna
część stripera (5) są wyłożone od wewnątrz materiałem ter
moizolacyjnym (8), a dolna część stripera, od poziomu na
którym kończy się izolacja wewnętrzna, zaopatrzona jest w
zewnętrzną izolację termiczną. Powyżej tej izolacji, na zewnętrz
nym obwodzie stripera (5), zamocowane jest żebro (10) do
odbierania i rozpraszania ciepła. Króćce wylotowe (12) z płasz
cza reaktora mają płaszcze zamocowane dolną krawędzią w
ściance kopuły (3) płaszcza reaktora, a przestrzeń między króć
cem i jego płaszczem wypełniona jest materiałem termoizolacyj
nym, który łączy się z warstwą materiału termoizolacyjnego (8)
pokrywającą kopułę (3). Dolna część płaszcza (2), stożek (4) i
powierzchnia pierwszej górnej półki stripera pokryte są ponadto
warstwą materiału antyerozyjnego (15).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101240 (22) 94 09 21 6(51) B21D 13/04
(71) Huta BAILDON, Katowice
(72) Czado Tadeusz, Matysik Stefan, Stępień
Bogusław, Murski Jerzy, Wieloch Paweł
(54) Urządzenie do plisowania taśm metalowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do pli
sowania taśm metalowych, zwłaszcza metalowej folii przezna
czonej do produkcji wkładów do urządzeń oczyszczających
gazy z silników spalinowych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ułożyskowane w
obudowie (1) walec dolny (2) i walec górny (3) połączone są ze
sobą kołami zębatymi (5) i (6), które tworzą przekładnię bezluzową, przy czym walec górny (3) ułożyskowany jest w pane
wkach mimośrodowych (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101239 (22) 94 09 21 6(51) B21C 47/30
(71) Huta Baildon, Katowice
(72) Czado Tadeusz, Matysik Stefan, Stępień
Bogusław, Wieloch Paweł
(54) Urządzenie do zwijania taśm metalowych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wał zwijarki skła
da się z pary ułożyskowanych na zamocowanych do obudowy
(1) czopach (7, 8), rolek (4, 6) napędzanych ze wspólnego wału
napędowego (2) poprzez przekładnie zębate (3, 5) oraz dwóch
prętów (9,10) w kształcie litery L umieszczonych między rolkami
(4, 6) w odpowiednich wybraniach na powierzchniach czoło
wych tych rolek, przy czym obudowa (1) zwijarki wyposażona
jest w przesuwne oprawy górną (15) i dolną (16), które tworzą
cylindryczną przestrzeń kształtującą zwijany pakiet taśm.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 101242 (22) 94 09 23
6(51) B27D 1/00
(75) Zbyrowski Jan, Zduńska Wola
(54) Urządzenie do oklejania płyt
(57) Urządzenie do oklejania płyt ma stół bazowy (12) i parę
napędzanych rolek (1) i (2) podających płyty (13) z tworzywa
sztucznego, przy czym rolka (1) ma docisk pionowy z regulacją
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jego wielkości oraz ma pojemnik z masą klejącą, w którego
wnęirzu jest mieszająco-podająca roika (4) współpracująca z
podającą rolką (4'), na której osi pionowej u góry znajduje się
dociskająca rolka (3) z regulacją docisku pionowego oraz u dołu
jest stół (5) i para pochyło ustawionych przenośników pasowych
(6) o ruchu współbieżnym, na wyjściu których jest pochyły stół
(7) o zawiniętych krawędziach, dolnej i górnej, przy czym górna
krawędź ma zawinięcie przechodzące do poziomu i kończące
się przed górnym poziomem prasującej rolki (9) współpracują
cej z górną dociskową rolką (8), a następnie u dołu jest natrysk
wodny (10) i dolna rolka dogładzająca (11).

(2 zastrzeżenia)

65

Zespół mocujący dla reflektora samochodowego,
według wzoru charakteryzuje się tym, że jest utworzony z
pierścienia (1), do którego przymocowany jest rozłącznie co
najmniej jeden zaczep (2), a wewnątrz pierścienia (1) trwale
zamocowana jest osłona (4) reflektora (5), której krawędź jest
zaopatrzona w uszczelkę (6), zaś osłona (4) jest połączona
rozłącznie za pomocą regulacyjnych śrub (7), z mocującą
płytą (8).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 101282 (22) 94 09 28
6(51) B60Q 1/34
(75) Zagórski Marek, Nuernberg, DE; Mika
Zygmunt, Tarnowskie Góry
(54) Przerywacz świateł kierunkowskazów
samochodowych
(57) Przerywacz posiada płytkę sterującą (4) z obwodem
drukowanym, przekaźnik (1), rezystory (2), kondensator (3),
układ scalony (5), płytkę adresową (6) i styki adresowe (7),
Położenie płytki sterującej realizuje przyłączenie pięclo- i ezterostykowe przerywacza do instalacji elektrycznej samochodu,
zaś jej położenie będące odbiciem lustrzanym w stosunku do
tego położenia realizuje przyłączenie trzystykowe.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103545 (22) 95 10 10
6(51) B60Q 1/00
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i
Upowszechniania Postępu Technicznego i
Organizacyjnego POSTEOR Sp. z o.o.,
Wrocław
(72) Szczygieł Andrzej, Szarski Piotr, Orzeł
Wojciech
(54) Zespół mocujący dla reflektora
samochodowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół mocujący dla
reflektora samochodowego mocowanego w pojeździe szynowym.

U1(21) 101211

(22) 94 09 20

6(51) B62D 29/04
B62D 33/04

(75) Wadas Karol, Olsztyn
(54) Nadwozie dostawczego pojazdu
samochodowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laminatowe
nadwozie dostawczego pojazdu samochodowego, zwłasz
cza samochodu LUBLIN, umożliwiające zamknięcie prze
strzeni ładunkowej,
Posiada ono nadbudowę (1) o kształcie zbliżonym do
prostopadłościanu mającego wysokość i szerokość równą wy
sokości i szerokości kabiny kierowcy. Nadbudowa (1) ma w
tylnej ścianie otwór drzwiowy zamykany drzwiami dwuskrzydło
wymi, a w przedniej części prawej ściany bocznej otwór drzwio
wy zamykany drzwiami jednoskrzydłowymi (4).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Osłona koła zapasowego
(57) Osłona koła zapasowego posiada niszę (1) z pokrywą
(4). Nisza (1) ma ścianki w kształcie walca przechodzącego
łukiem w dno, mające wgłębne wytłoczenia (7) w kształcie litery
T odpowiadające kształtowi uchwytów do mocowania koła za
pasowego i odpływowe otwory (2). W górnej części nisza (1) ma
wzmacniające wywinięcie (3), na które nachodzi pokrywa (4) z
zawinięciem (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103548 (22) 95 10 10 6(51) B62D 43/00
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek,
Kielce
(54) Osłona koła zapasowego
(57) Osłona koła zapasowego posiada niszę (1) z pokrywą
(4). Nisza (1) ma ścianki o kształcie walca, przechodzącego
łukiem w płaskie dno, w którym jest odpływowy otwór (2). W
górnej części nisza (1) ma wzmacniające wywinięcie (3). Pokry
wa (4) ma zawinięcie (5) nachodzące na wywinięcie (3) niższy
(1)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101280 (22) 94 09 27 6(51) B65D 27/00
(71) WZ Eurocopert Sp. z o.o., Szczecinek
(72) Zyber Kazimierz
(54) Koperta korespondencyjna
(57) Koperta ma kształt prostokąta i stanowi ją pojemnik (1)
utworzony ze ściany przedniej (3) i tylnej (4) oraz część zamy
kająca (2). Charakteryzuje się tym, że część zamykająca (2) ma
kształt zbliżony do prostokąta, przy czym stosunek szerokości
(c) tej części (2) do wymiaru podstawy (a) koperty wynosi od
0,09 do 0,26, a ściana tylna (4) ze ścianą przednią (3) złączone
są poprzez boczne zakładki (5). Ponadto część zamykająca (2),
z boków ma ścięcia pod kątem (a) wynoszącym od 5° do 25°.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103549 (22) 95 10 10 6(51) B62D 43/00
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek,
Kielce
(54) Osłona koła zapasowego
(57) Osłona koła zapasowego ma ściany (1) o kształcie wal
ca cd góry ściętego skośnie i na obwodzie wywiniętego (4), a
dołem przechodzącego łukiem w płaskie dno (2). W dnie (2)
posiada odpływowy otwór (3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101214 (22) 94 09 20 6(51) B65D 43/10
(75) Szyszkowski Eligiusz, Warszawa;
Szyszkowski Roman, Warszawa
(54) Przykrywka na pudełko-pojemnik z
tworzywa sztucznego

U1(21) 103550 (22) 95 10 10 6(51) B62D 43/00
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek,
Kielce

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przykrywka na
pudełko-pojemnik z tworzywa sztucznego, przeznaczona do
zamykania pojemników z przetworzonymi produktami spożyw
czymi do bezpośredniego spożycia. Przykrywka ma kształt
prostokąta z zaokrąglonymi rogami z wgłębieniem (1 ), wzdłuż
którego znajduje się podwójna, pionowa ścianka (2) z wysta
jącymi, wyprofilowanymi zaczepami (3).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 101278 (22) 94 09 29 6(51) B65D 85/18
(75) Metera Jacek, Warszawa
(54) Pojemnik na drobne i/lub delikatne wyroby
tekstylne prane w pralkach
(57) W pojemniku przeciwległe ścianki centralne (1) mają
wszytą drobną siatkę nylonową (3) o średnicy oczek 0,5-1,5 mm,
zaś pozostałe ścianki (2,2', 2") pojemnika wykonane sąz gęstej
siatki z torlenu. Zamek błyskawiczny (5) zaopatrzony jest w
uchwyt (6) z zaczepem (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103516 (22) 95 10 05 6(51) B65G 17/20
(75) Wrzeszcz Jacek, Bielsko-Biała
(54) Paletyzator
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest paletyzator służą
cy do układania w warstwy, wstępnie opakowanych towarów o
różnych kształtach zewnętrznych, najczęściej przyjmujących
kształt prostopadłościanu lub sześcianu, transportowanych
następnie do odbiorcy na paletach.

U3(21) 101237 (22) 94 09 21 6(51) B65D 85/84
(61) 99275
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe
i Usług Techniczno-Handlowych Sp, z o.o.,
Katowice
(72) Jędryczka Grzegorz, Tkocz Krystyna
(54) Kontener do karbidu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kontener do karbi
du do transportu od producenta do użytkownika. Istotą tego
kontenera jest zastosowanie u dołutulei (1), otworu wylotowego,
zaopatrzonej wewnątrz u góry w pierścień oporowy (2) ze wspo
rnikiem (3) w środku. Pod tym wspornikiem, równolegle do jego
osi podłużnej, znajduje się sworzeń osadzony końcami w usz
czelnionych tulejkach, z którym są połączone przegubowo dwie
uchylne klapy (8). Klapy te w stanie zamkniętym są blokowane za
pomocą zatrzasków sprężynowo-zatrzaskowych zamków (10).

(1 zastrzeżenie)
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Paletyzator o budowie ramowej, złożony ze wstępnego
poziomego transportera (1), układu przepychającego (2) i ukła
du nakładającej samy (3), charakteryzuje się tym, że przepycha
jący układ (2) ma przestrzenną ramę (4) pomiędzy slupami (5)
której jest pozioma, szynowa prowadnica (6) dla wózka, do
którego zamocowana jest nierozłącznie pionowa prowadnica
(8) zgarniającej łapy wyposażonej w pneumatyczny siłownik
(10), przy czym od czynnej strony (11) łapy jest układ nakłada
jącej ramy (3), który stanowi nośny słup (12) zaopatrzony w
pionową prowadnicę (13) dla wózka nakładającej ramy (3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101273

(22)94 09 27

6(51) B65G 67/54

(71) Rybnicka Spółka Węglowa SA Kopalnia
Węgla Kamiennego ANNA, Pszów
(72) Tytko Stanisław, Bober Henryk, Zimerman
Joachim, Piejak Henryk
(54) Urządzenie do zabezpieczania ślizgowej
platformy transportowej
(57) Urządzenie służy do zabezpieczania ślizgowej platfor
my transportowej, przed samostaczaniem po torach jezdnych
wyrobisk o małym nachyleniu.
Urządzenie zaopatrzone jest w tylnej części korpusu (2)
w płaską szczelinę (5) usytuowaną symetrycznie na całej szero
kości, ze wzniosem na końcu wspartą krawędzią dolnej podsta
wy (4) o poprzeczny zderzak (8) ograniczający uchwyt płaskiej
zapadki (9), zkończonej równoramiennymi skosami. Zapadka
(9) zabudowana została w ścianach bocznych przedniej części
korpusu (2) współosiowo do płaskiej szczeliny (5).

U1(21) 102365

(22) 95 03 29
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6(51) B67D 5/08

(23) 94 09 29 MTP POLAGRA -94
(71) Przedsiębiorstwo Inżymeryjno-Produkcyine i
Handlowe OBRAM-DAIRY Sp. z o.o., "
Warszawa
(72) Pyskło Stanisław, From Waldemar, Walo
Ryszard, Krawczyk Grzegorz
(54) Urządzenie dozujące o działaniu cyklicznym
(57) Przedmiot wzoru użytkowego dotyczy nowej konstrukcji
urządzenia dozującego wyposażonego w cylinder dozowania
(5) wewnątrz którego porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym
tłok dozujący (4), który dzieli wnętrze cylindra dozowania (5) na
dwie części wyposażone w odrębne przewody doprowadzające
(8) z zaworami odcinającymi (3). Szczelność pomiędzy obiema
częściami wnętrza cylindra dozowania (5) zapewnia odpowied
nie ukształtowanie części roboczej tłoka dozującego (4), który
jest wykonany w formie walca z usytuowanym na zewnętrznym
obwodzie wycięciem kształtowym, współpracującym z wewnę
trznym pierścieniem uszczelniającym (6) oraz zewnętrznym
pierścieniem uszczelniającym (7). Zewnętrzny pierścień usz
czelniający (7) posiada na swym zewnętrznym obwodzie prze
cięcie spełniające rolę "zamka".

(3 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

U1(21) 101293

(22) 94 09 30

6(51) E01B 7/00

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyino-Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Ciepliński Leszek, Nowosad Marek Bogdan,
Przyborowski Henryk Bogdan, Żuk Jan

(54) Cięgło nastawcze
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest cięgło nastawcze
z regulowaną długością, będące częścią mechanicznego napę
du zwrotniczego rozjazdu kolejowego.
Składa się ono ze sztywnego pręta (1), łącznika tulejowego (3) i łącznika widłowego (6). Pomiędzy tuiejowym łączni-
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kiem (3) a widłowym łącznikiem (6) i osadczym pierścieniem (7)
cięgło posiada okrągłą izolacyjną tulejkę (11) i Izolacyjne płaskie
podkładki (9, 10).

(1 zastrzeżenie)
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(25), do której jest przymocowana rolka. Rolka jest połączona z
jarzmem (29), osadzonym na trzecim wałku (30), który stanowi
oś obrotu drąga zapory. Na drugim końcu wałka są osadzone
krzywki (27).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101294 (22) 94 09 30
6(51) E01B 7/02
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Ciepliński Leszek, Nowosad Marek Bogdan,
Przyborowski Henryk Bogdan, Żuk Jan
(54) Cięgło kontrolne
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest cięgło kontrolne o
regulowanej długości do mechanicznego napędu zwrotnicze
go, służące do kontroli położenia iglic w rozjeździe kolejowym.
Cięgło składa się z dwóch prętów (1. 2) i z łączników: tulejowych
(5, 6) oraz dwuwidłowych (11,12). Pomiędzy tulejowymi łączni
kami^, 6) a widłowymi łącznikami (11, 12) są umieszczone
płaskie, izolacyjne podkładki, zaś na sworzenie łączące łączniki
są nałożone okrągłe, izolowane tulejki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101275 (22) 94 09 27 6(51) E02D 29/12
(71) Pioch Kazimierz, Połchowo
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr
(54) Węzeł konstrukcyjny podwójnego
zabezpieczania studni telekomunikacyjnych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje probiem konstrukcji węzła
zawierającego boczne mocująco-prowadzące elementy (1) pod
osadzone w nich rozłącznie podłużne ścianki (2), w których
zamocowane są ze szczelinowym przesunięciem poprzeczne
kształtowe ramiona (3) tworzące ażurową osłonę.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101281 (22) 94 09 28 6(51) EOIF13/00
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych
POLMATEX-CENARO, Łódź
(72) Niwicki Marian, Szymański Grzegorz,
Jałmużna Janusz
(54) Zapora parkingowa
(57) Zapora parkingowa posiada mechanizm napędowy (5)
w postaci przekładni ślimakowej ze sprzęgłem przeciążenio
wym. Człon bierny sprzęgła stanowią dwie tarcze (9, 10), z
których jedna tarcza (9) jest umieszczona na wpuście (11)
łączącym ją z wałkiem (12) przekładni, a druga tarcza (10) jest
połączona z pierwszą tarczą (9) kołkami (13) równoległymi do
osi obrotu ślimacznicy (7). Sprężyny (14) dociskające tarcze (9,
10) są podparte pierścieniem (19), opartym o umieszczony w
otworze (17) wałka (12) popychacz (18), połączony poprzez
sworzeń (16) z wkrętem (15) umieszczonym w osi wałka (12).
Wałek (12) poprzez uzębienie (22) jest połączony z zębatym
kołem (23), osadzonym na drugim wałku (24). Jeden koniec
wałka (24) jest połączony za pomocą wpustu (26) z dźwignią
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U1(21) 101269 (22) 94 09 26
6(51) E03B 3/18
(75) Braun Roman, Grudziądz; Słomski
Stanisław, Grudziądz
(54) Kosz filtra studziennego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kosz filtra stu
dziennego przeznaczony, zwłaszcza dla ujęć wód podzie
mnych w studniach wierconych.
Kosz filtra studziennego odznacza się tym, że pierścień
dolny (1) oraz pierścień górny (2) połączone są pionowymi
prętami nośnymi (3) usztywnionymi poprzecznymi elementami
(4) oraz siatką (7) przymocowaną do nich mocującymi obejma
mi (11) i zaciśniętą na prętach nośnych (3) zaciskowymi obej
mami (13).

U1(21) 101277
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(22) 94 09 29

6(51) E04B 1/76
E04B 2/88
(71) PROCANPOL Sp. z o.o. joint venture,
Ciechanów
(72) Jusza Marek, Gramlewicz Stefan
(54) System ocieplający ścianę budynku

(57) Przedmiotem wzoru jest system ocieplający ścianę bu
dynku, w którym dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu izolujących
bloków styropianowych (3) unika się bezpośredniego kontaktu przy
mocowanych do ściany (1) listew mocujących (2) z winylową okła
dziną elewacyjną (4), co eliminuje mostki cieplne i zapewnia
lepszą izolację.

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101276 (22) 94 09 29
6(51) E04C 1/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów
KOMBET Sp. z o.o., Gdynia Grabówek
(72) Aleksandrowicz Bohdan
(54) Element budowlany
U1(21) 101286

(22)94 09 30

6(51) E03C1/20
E03B 7/09
E03D 11/17

(57) Element budowlany ma na jednej ze ścian bocznych
dwa trapezokształtne występy (2) z otworami wzdłużnymi (3),
zaś na drugiej fakturową płaszczyznę boczną (4) z pionowymi
prostokątnymi rowkami (5).

(3 zastrzeżenia)

(75) Althamer Adam, Wesoła
(54) Łącznik rurowy
(57) Fragment powierzchni walcowej (1) łącznika, pomię
dzy kołnierzem (2) i łukiem (3) ma postać pofałdowanej po
wierzchni (4).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 103426 (22) 95 09 21
6(51) E04D 1/30
(31) 94 9415357
(32) 94 09 22
(33) DE
(71) Rupp Keramik GmbH, Buchen-Hainstadt,
DE
(72) Schriever Martin
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(54) Dachówka szczytowa zakończenia kalenicy
(57) Przedstawiona jest dachówka szczytowa zakończenia
kalenicy (12, 14) ze skrzydłem (nakładką) szczytowym (22)
osadzonym w pewnym odstępie od strony szczytowego obrze
ża, która wyróżnia się tym, że równoiegie do skrzydeł szczyto
wych (22, 24) wychodząc od strony krawędzi kalenicy ma
wybranie w kształcie litery U, w którym osadzona jest na przy
kład tarcza końcowa kalenicy.

(5 zastrzeżeń)

71

Listwa ma ramię (1) montażowe wygięte pod kątem a
zasadniczo prostym, Odcinek (1 a) swobodny jest dłuższy od
poprzecznego odcinka (1 b) pośredniego, który przechodzi pod
kątem ß, wynoszącym od 100 do 170°, w promieniowy łącznik
(3). Łącznik (3) połączony jest z listwowym ramieniem (4) osło
nowym mającym kształt zbliżony do wycinka wygiętego zewnę
trznie łuku z końcówkami (5) o ostrych wewnętrznych kątach
dwuściennych y zawartych pomiędzy powierzchniami zewnętrz
ną i czołową.

(4 zastrzeżenia)
U1(21) 101296 (22) 94 09 30
6(51) E06B 1/70
(71) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk
Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward,
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków
(72) Grzybczyk Marek
(54) Listwa osłonowa naroża wewnętrznego
(57) Wzór rozwiązuje problem wykończenia i uszczelnienia
naroży wewnętrznych dwóch płaszczyzn wyłożonych elementa
mi okładzinowymi, jak płytki ceramiczne, kamienne, szklane,
wykonane z tworzyw sztucznych albo na przykład z materiałów
drewnopodobnych. Listwa ma ramię (1) montażowe wygięte
pod kątem a zasadniczo prostym. Odcinek (1a) swobodny jest
dłuższy od poprzecznego odcinka (1 b) pośredniego, który prze
chodzi pod kątemß, wynoszącym od 100 do 170°, włącznik (3).
Łącznik (3) połączony jest z listwowym ramieniem (4) osłono
wym mającym kształt zbliżony do wycinka wygiętego wewnętrz
nie łuku zakończonego po obu stronach końcówkami (5) o
ostrych wewnętrznych kątach y dwuściennych.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101295 (22) 94 09 30
6(51) E06B 1/70
(71) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk
Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward,
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków
(72) Grzybczyk Marek
(54) Narożnikowa listwa wewnętrzna
(57) Wzór rozwiązuje problem wykończenia i uszczelnienia
naroży wewnętrznych dwóch płaszczyzn, wyłożonych elemen
tami okładzinowymi, jak płytki ceramiczne, kamienne, szklane,
wykonane z tworzyw sztucznych albo na przykład z materiałów
drewnopodobnych.

U1(21) 101216 (22) 94 09 21
6(51) E06C 1/56
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ,
Warszawa
(72) Korniluk Piotr
(54) Łącznik do łączenia krawężników
zunifikowanych drabinek kablowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem szybkiego i dogod
nego łączenia krawężników zunifikowanych drabinek kablo
wych. Łącznik (*i) jest piytą prostokątną zawierającą otwory w
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kształcie "fasolkowym" usytuowane symetrycznie w osi płyty.
Łącznik umożliwia łączenie dwu krawężników (2) za pomocą
połączeń śrubowych. Łączenia mogą być wykonywane w linii
prostej lub pod kątem.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Uchwyt do mocowania szczebla
poprzecznego do zunifikowanego krawężnika
drabinki kablowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem dogodnego moco
wania szczebla poprzecznego do zunifikowanego krawężnika
drabinki kablowej w rozgałęzionych łukowo fragmentach ciągu
instalacyjnego. Uchwyt (1) stanowi płytę oporową (1 a) ze wspo
rnikiem i ma odpowiednie otwory. Uchwyt wraz z zastosowa
niem odpowiednich połączeń śrubowych umożliwia połączenie
szczebla poprzecznego z krawężnikiem drabinki.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 101217 (22) 94 09 21 6(51) E06C 1 /56
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ,
Warszawa
(72) Korniluk Piotr
(54) Łącznik zawiasowy do łączenia krawężników
drabinek kablowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem szybkiego i dogod
nego łączenia pod kątem 0-ř18Q°, w płaszczyźnie pionowej
krawężników zunifikowanych drabinek kablowych.
Łącznik składa się z dwu elementów (1 i 2) w kształcie
płyty zawierającej odpowiednio rozmieszczone otwory w kształ
cie "fasolkowym" i okrągłym. Element (2) ma przegięcie usko
kowe. Element łącznika wraz z zastosowaniem odpowiednich
połączeń śrubowych umożliwiają połączenie krawężników dra
binek kablowych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101219 (22) 94 09 21
6(51) E06C 1/56
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ,
Warszawa
(72) Korniluk Piotr
(54) Płaskownik perforowany do łączenia
krawężników zunifikowanych drabinek
kablowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem dogodnego łącze
nia krawężników zunifikowanych drabinek w rozgałęzionych
łukowo fragmentach ciągu instalacyjnego.
Płaskownik (1) ma perforację identyczną jak krawężnik
(2) zunifikowanej drabinki kablowej. Płaskownik wraz z zastoso
waniem odpowiednich połączeń śrubowych umożliwia łączenie
dwu krawężników dwu drabinek tworząc rozgałęzienia łukowe.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101218 (22) 94 09 21
6(51) E06C1/56
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w
Budownictwie ELEKRTOMONTAŻ,
Warszawa
(72) Korniluk Piotr

U1(21) 101220 (22) 94 09 21
6(51) E06C 1/56
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
ELEKTROMONTAŻ, Warszawa
(72) Korniluk Piotr
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(54) Uchwyt do mocowania szczebla wzdłużnego
do szczebla poprzecznego w
łukowo-rozgałęzionych fragmentach ciągu
drabinkowego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje prcbiem dogodnego moco
wania szczebla wzdłużnego do szczebla poprzecznego w łuko
wo rozgałęzionych fragmentach ciągu drabinek kablowych.
Uchwyt (1) stanowi prostokątną płytę zawierającą na
jednym końcu występ oporowy, otwory ''fasolkowate" i okrągłe
oraz przegięcie uskokowe. Uchwyt mocowany jest za pomocą
połączeń śrubowych z jednej strony do szczebla poprzecznego
(2), a z drugiej strony do szczebla wzdłużnego (4).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21).101222 (22) 94 09 20
6(51) F16B 12/44
(75) Krysiak Eugeniusz, Leszno; Krysiak Maria,
Leszno; Krysiak Sławomir, Leszno; Krysiak
Elżbieta, Leszno
(54) Listwa łącznikowa

(8) a siedliskiem (7) i od tych elementów oddzielony jest usz
czelkami (9).

(2 zastrzeżenia)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem połączenia płyt o
bokach mających różne kształty bez konieczności przycinania
zaokrąglonego boku jednej z płyt.
Listwa łącznikowa ma postać zbliżoną do teownika i
zawiera część pionową (1), półkę (2) o płaskiej powierzchni
górnej (3) oraz co najmniej jedną wyprofilowaną końcówkę.
Jeden bok części pionowej (1) ma płaską powierzchnię (5)
przechodzącą występem (6) w półkę (2), a drugi bok ma wypro
filowaną powierzchnię (7) przechodzącą łukiem (8) w półkę (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101254
U 1 ( 2 1 ) 101298 (22) 94 09 30 6(51) F 1 6 K 47/08

(75) Wachowski Janusz, Głuchołazy; Wilczyński
Andrzej, Głuchołazy; Kaczmarek Kazimierz,
Głuchołazy; Krzywdziński Zbigniew,
Głuchołazy
(54) Człon zamykający zaworu minimalnego
przepływu
(57) Człon dławiący (4) tworzą kryzy (5), ułożone jedna nad
drugą i połączone szczelnie spawem (6). Spaw położony jest
pomiędzy ściętymi krawędziami powierzchni zewnętrznych kryz
w punktach ich styku ze sobą. W zaworze człon dławiący osa
dzony jest w otworze korpusu (2), pomiędzy dociskową pokrywą

(22) 94 09 23

6(51) F21V 35/00
F21L 19/00
(75) Szczepaniak Zygmunt, Koźmin
(54) Lampion kulisty

(57) Lampion kulisty charakteryzuje się zamkniętą obudową
chroniącą w pełni płomień świecy.
Obudowa ma kształt dwóch wewnątrz pustych brył,
które przenikają się wzajemnie poprzez pokarbowaną powierz
chnię (1). W bryle dolnej (2), która ma kształt walca, znajduje się
świeca (4), a na szczycie bryły górnej (3), która ma kształt ściętej
kuli znajduje się pokrywa (5) w kształcie walca, na którego
pobocznicy znajdują się otwory wentylacyjne. Po przecięciu
obudowy wzdłuż karbowanej powierzchni (1) powstają dwie
nowe obudowy lampionów.

(2 zastrzeżenia)
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pierścień przysłonowy (3) z osiowo usytuowanym otworem (6).
Korzystnie jest, aby poziom masy świecowej (4) był obniżony.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101255

(22) 94 09 23

6(51) F21V 35/00
F21L 19/00
(75) Szczepaniak Zygmunt, Koźmin
(54) Lampion stożkowy

(57) Lampion stożkowy charakteryzuje się zamkniętą obu
dową chroniącą w pełni płomień świecy.
Obudowa ma kształt dwóch wewnątrz pustych brył,
które przenikają się wzajemnie poprzez pokarbowaną powierz
chnię (1). W bryle dolnej (2), która ma kształt walca, znajduje się
świeca (4), a na szczycie bryły górnej (3), która ma kształt
ściętego stożka, znajduje się pokrywa (5) w kształcie walca, na
którego pobocznicy znajdują się otwory wentylacyjne. Po prze
cięciu obudowy wzdłuż karbowanej powierzchni (1) powstają
dwie nowe obudowy lampionów.

U1(21) 101261

(22) 94 09 26

6(51) F21V 35/00
F21L 19/00
(75) Szczepaniak Zygmunt, Koźmin
(54) Korpus znicza nagrobkowego

(57) Korpus znicza nagrobkowego w kształcie przestrzennej
powłoki bryły obrotowej o tworzącej utworzonej z linii prostych
i łukowych, charakteryzuje się tym, że ma część doiną (1 ) i część
górną (2) z odsadzeniami (3), a pomiędzy tymi częściami (1, 2)
znajduje się przewężenie (9), w którym usytuowana jest linia
cięcia (7). Na dolnej części (1) i/lub na górnej części (2), na
pobocznicach znajdują się wgłębienia (10).

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 101285 (22) 94 09 30 6(51) F23G 5/44
(75) Protasiewicz Feliks, Babki Oleckie
(54) Piec centralnego ogrzewania
U1(21) 101260

(22) 94 09 26

6(51) F21V 35/00
F21L 19/00
(75) Szczepaniak Zygmunt, Koźmin
(54) Znicz nagrobkowy

(57) Wzór użytkowy dotyczy ekologicznego znicza nagrob
kowego. Znicz ma korpus (1) wypełniony masą świecową (4) z
knotem (5) usytuowanym w osi. Charakteryzuje się tym, że z
góry na korpus (1 ) wykonany korzystnie z papieru, nałożony jest

(57) W piecu odejmowalny wydrążony ruszt (18) z otworami
(19) usytuowanymi w jego górnej ściance osadzony jest w tutei
(16) w tylnej ścianie pieca. Główna przestrzeń grzewcza usytuo
wana jest obok paleniska (20). Kanały dymne głównej prze
strzeni grzewczej usytuowane są pionowo. Rura osypowa (26)
posiada występ ekranujący część otworów (19) rusztu (18) u
jego nasady, a otwory (19) rusztu (18) usytuowane są ukośnie
w kierunku wypływu powietrza. Kanał wylotowy (23) spalin znaj
duje się w górnej tylnej części komory paleniska (20), a w kanaie
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dymnym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału wylotowego (23)
spaiin znajduje się pionowa kierownica (24) spaiin. Piec nadaje
się do ogrzewania domków jedno- i kilkurodzinnych, suszarń,
szklarni, tuneli foliowych i warsztatów rzemieślniczych. W piecu
można spalać trociny o dużym stopniu zawilgocenia oraz inne
paliwa stałe.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Jednościenny komin stalowy
(57) Jednościenny komin stalowy, stosowany głównie jako
wewnętrzny przewód rurowy w istniejących kominach cerami
cznych wyposażony jest oprócz stosowanych w tego typu komi
nach eiemeniów takich jak misa na kondensat (12), przewód
wyczystkowy (8), trójnik (14), również w takie elementy jak
obejma dystansowa (2) do centrowania położenia komina w
istniejącym kominie ceramicznym, element (4) stanowiący po
krycie komina, a segmenty rurowe (1) posiadają wytłoczenia
pierścieniowe (5), które służą również do mocowania członów
komina za pomocą zacisków taśmowych (6). Średnica dolnej
części poszczególnych elementów komina jest większa od gór
nej ich części o wielkość umożliwiającą wsuwanie jednego w
drugi.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101290

(22) 94 09 29

6(51) F23J 13/02
E04H 12/28
(71) Przedsiębiorstwo KOMIN EKO SYSTEM
Sp. z o.o., Kraków
(72) Gazda Henryk
(54) Wielowarstwowy komin stalowy z izolacją
termiczną

(57) Wielowarstwowy komin stalowy z izolacją termiczną
posiada od dołu: misę na kondensat, przewód wyczystkowy,
trójnik, segmenty przewodu spalinowego oraz element stano
wiący przysłonę wylotu spalin. Segmenty posiadają płaszcz
zewnętrzny (2) i przewód rurowy wewnętrzny (3) o różnych
średnicach i długości, usytuowane względem siebie centrycznie
i połączone ze sobą w górnej części za pomocą pierścienia (4)
i wsporników kątowych (5). Przestrzeń między nimi wypełniona
jest materiałem izolacyjnym (8). Płaszcz zewnętrzny (2) posiada
wytłoczenia pierścieniowe (6 i 7), które w pozycji połączonych
elementów komina są objęte zaciskiem taśmowym (9). Część
dolna płaszcza (2) i część górna przewodu wewnętrznego (3)
stanowią kielichy montażowe.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 101234

6(51) F24H 9/18
F28F1/40
(71) Fabryka Kotłów i Konstrukcji Metalowych
EKOMET Sp. z o.o., Pleszew
(72) Rutkowski Aleksander, Kaczmarek Marek,
Hoffman Ryszard, Płócienniczak Paweł,
Zygadlewicz Krzysztof, Zubiel Ryszard,
Cichalewski Tomasz, Niedziałomski Marek,
Roszczyk Andrzej
(54) Płomieniówka z zawirowywaczem spaiin

U 1(21) 101291 (22) 94 09 29 6(51) F23J 13/02
E04H 12/28
(71) Przedsiębiorstwo KOMIN EKO SYSTEM
Sp. z o.o., Kraków
(72) Gazda Henryk

(22) 94 09 21

(57) Płomieniówka z zawirowywaczem spaiin ma zastosowa
nie w kotłach grzewczych i podgrzewaczach powietrza.
Płomieniówka charakteryzuje się tym, że w widoku od
czoła ma kształt podłużnego i zaokrąglonego z obu stron owalu,
przy czym wewnątrz posiada suwliwie umieszczony zawirowywacz (2) spalin o kształcie listwy, która ma z obu stron prosto
padłe nacięcia w równych odległościach od siebie tworząc
wzdłużne prostokąty (2') wygięte przemiennie pod kątem, a
ich końce (2") z jednej strony wygięte są również przemiennie
pod kątem.

(1 zastrzeżenie)
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płaszczyźnie kolektora, których wnętrza są w kontakcie z wnę
trzem kolektora za pośrednictwem otworów ukształtowanych w
wewnętrznych ściankch pionowych ramion kolektora i charakte
ryzuje się tym, że w obszarach odstępów między grupami rurek
grzejnych (2) usytuowanych w płaszczyźnie kolektora (1), do
pionowych ramion kolektora (1) dołączone są trwale grupy
rurkowych grzejnych ramion-wieszaków (3) o przekroju koło
wym, wygiętych w kształcie litery U. Wieszaki te wystają przed
płaszczyznę kolektora, umieszczone są jeden nad drugim we
wzajemnie równoległych płaszczyznach poziomych, przy czym
ich wnętrza są w kontakcie z wnętrzem ramion kolektora (1)
przez otwory ukształtowane w ściankach tych ramion.

(o zastrzeżeń)

U1 (21) 101236 (22) 94 09 21
6(51) F28D 1/00
(75) Cichy Bernard, Leszno
(54) Grzejnik elektryczny konwekcyjny
(57) Grzejnik zbudowany jest z obudowy (1), w której umie
szczony jest wkład grzejny (5) w postaci czteroczłonowej baterii
konwekcyjnej wyposażonej w człony (6) położone jeden nad
drugim i połączone elektrycznie w układzie szeregowym. Obu
dowa (1) ma w widoku z boku kształt wydłużonego trapezu
zwężającego się ku górze. W dolnej części obudowy (1) przy
wlocie zimnego powietrza umieszczony jest wysuwany filtr (4) z
wymiennym wkładem.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 102338 (22) 95 03 23
6(51) F28D 1/04
(23) 94 09 28 MTGV MIĘDZYNARODOWE
TARGI HOUSEBUILDING-94
(75) Brylowski Edward, Gdańsk
(54) Grzejnik, zwłaszcza łazienkowy

U1(21) 102336 (22) 95 03 23
6(51) F28D 1/04
(23) 94 09 28 MTGV MIĘDZYNARODOWE
TARGI HOUSEBUILDING-94
(75) Brylowski Edward, Gdańsk
(54) Grzejnik rurkowy, zwłaszcza łazienkowy
(57) Grzejnik rurkowy, zwłaszcza łazienkowy ma zamknięty
ramowy prostokątny kolektor (1) zaopatrzony we wlot (4) i wylot
(5) czynnika grzewczego, którego pionowe ramiona połączone
są trwale z rozmieszczonymi w grupach poziomymi prostymi
grzejnymi odcinkami rurek (2) o przekroju kołowym leżących w

(57) Grzejnik, zwłaszcza łazienkowy ma zamknięty kolektor
(1) w kształcie prostokątnej ramy rurowej o przekroju prostokąt
nym, zaopatrzony w otwory przyłączy wlotu (6) i wylotu (7)
czynnika grzewczego, którego pionowe ramiona połączone są
trwale z rozmieszczonymi w grupach poziomymi prostymi grzej
nymi odcinkami rurek (2) o przekroju kołowym leżących w
płaszczyźnie kolektora, których wnętrza są w kontakcie z wnę
trzem kolektora za pośrednictwem otworów ukształtowanych w
wewnętrznych ściankach pionowych ramion kolektora i chara
kteryzuje się tym, że w obrębie grup prostych poziomych rurek
(2), do przednich ścianek pionowych ramion kolektora (1) dołą
czone są trwale rurkowe grzejne ramiona -wieszaki (3,4) wygięte
w kształcie U, wystające przed płaszczyznę kolektora (1) i leżące
we wzajemnie równoległych płaszczyznach prostopadłych do
płaszczyzny kolektora. Do ramion przynajmniej jednego ramienia-wieszaka (4) dołączony jest trwale co najmniej jeden dodat
kowy rurkowy element grzejny (5) leżący w płaszczyźnie tego
wieszaka i równoległy do poziomej rurki grzejnej (2). Wnętrze
tego dodatkowego elementu grzejnego (5) łączy sie z wnętrzem
ramienia -wieszaka (4), a wnętrza ramion-wieszaków (3, 4)
łączą się z wnętrzem kolektora (1), za pośrednictwem otworów
ukształtowanych w ściankach.

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 102339 (22) 95 03 23 6(51) F28D 1/047
(23) 94 09 28 MTGV MIĘDZYNARODOWE
TARGI HOUSEBUILDING-94
(75) Brylowski Edward, Gdańsk
(54) Grzejnik ścienny rurkowy
(57) Grzejnik ścienny rurkowy wykonany jest z giętej rury o
przekroju kołowym zaopatrzonej we wlot i wylot czynnika grzew
czego i charakteryzuje się tym, że składa się z rur połączonych
ze sobą końcami trwale, których wnętrza są ze sobą w kontakcie
tworząc jeden obwód zamknięty i wygiętych tak, że mają kształt
dwóch wężownic o jednakowej, parzystej liczbie prostych, rów
noległych do siebie odcinków (1) każda, usytuowanych płasko
w tej płaszczyźnie w taki sposób, że Ich odpowiadające sobie
proste odcinki (1) leżą w jednej linii.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 102337 (22) 95 03 23 6(51) F28D 1/047
(23) 94 09 28 MTG V MIĘDZYNARODOWE
TARGI HOUSEBUILDING -94
(75) Brylowski Edward, Gdańsk
(54) Rurkowy grzejnik ścienny
(57) Rurkowy grzejnik ścienny mający rurę o przekroju koło
wym wygiętą w jednej płaszczyźnie w kształcie wężownicy z
parzystą liczbą prostych poziomych odcinków-ramion (1) ułożo
nych równolegle do siebie i zaopatrzony we wlot (4) i wylot (5)
czynnika grzewczego przy górnym i dolnym końcu wężownicy,
charakteryzuje się tym, że końce rury w kształcie wężownicy
połączone są trwale z leżącym w tej samej płaszczyźnie prostym
pionowym odcinkiem rury (3) o przekroju kołowym, nie stykają
cym się w żadnym innym miejscu z wężownicą. Wnętrze jego
jest w kontakcie z wnętrzem rury tworzącej wężownicę, za po
średnictwem otworów ukształtowanych w ściankch wężownicy.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 101215

(22) 94 09 20

6(51) F28F 9/00
F24D 19/06

(75) Kabala Ryszard, Ełk
(54) Osłona grzejnika centralnego ogrzewania
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
osłony podokiennych grzejników centralnego ogrzewania o
estetycznym wyglądzie dającej możliwość regulowania osła
nianej powierzchni grzejnika oraz łatwy dostęp do grzejnika.
W osłonie według wzoru osłonę czołową (1) stanowi konwencjo
nalna żaluzja przeciwsłoneczna montowana na drabince sznur
kowej lub podobnej,

(1 zastrzeżenie)

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 7 (581) 1996

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 103547 (22) 95 10 10 6(51) G01B 7/315
(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz
(72) Bukowski Andrzej, Redmann Waldemar,
Żuchowski Sławomir, Kraskowski Janusz
(54) Głowica pomiarowa z zespołem mocującym
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem jednoznacznego
mocowania głowicy pomiarowej na trzpieniu zacisku mocujące
go na kole samochodu, jak również znacznie ułatwia przepro
wadzenie samego ^oroiaru Geometrii kół samochodowych.
istota wzoru polega na tym, że uchwyt głowicy ma dwa przelo
towe wybrania dopasowane do kształtu dłoni, a płyta (2) głowicy
przytwierdzony ma zespół mocujący (4) w postaci tulei zacisko
wej (7) z przecięciem wzdłużnym i poprzecznym, natomiast
czujniki kątowe (15) i (151), zamocowane jeden w obudowie (12)
głowicy, a drugi w osłonie (22) głowicy oraz czujniki grawitacyj
ne (16), zamocowane w obudowie (12), połączone są przewo
dami elektrycznymi (17) z wyłącznikiem (18) i zespołem gniazd
wtyczkowych (19) przystosowanym do połączenia z centralną
jednostką pomiarową.

da korpus (2), w którym umieszczony jest element dociskowy
przylegający do pojemników (1) z parującą pod wpływem ciepła
cieczą - Benzoesanem metylu C6H5COOCH3 barwionym barw
nikiem ©granicznym. Pojemniki (1) zamocowane są do pokrywy
(3) z otworami (6) i skalą (7). Jeden z pojemników pełni rolę
pomiarową, a drugi kontrolno-porównawczą zużycia ubiegło
rocznego. Pokrywa (3) łączona jest z korpusem (2) za pomocą
wykonanego w korpusie (2) wypustu (8) wchodzącego w wyko
nane w pokrywie (3) wybranie (9) oraz za pomocą elementu
łącząco-plombującego (10). Odczytywane na skali (7) ilość cieciepła wydzielonego przez grzejnik po uwzględnieniu współ
czynników korygujących.

(1 zastrzeżenie)

(6 zastrzeżeń)

U1(21) 103569 (22) 95 10 13
6(51) G01P 1/04
(71) SILA POLAND Sp. z o.o., Częstochowa
(72) Radziwolski Marian
(54) Końcówka szybkozłączna

U1(21) 101288 (22) 94 09 29 6(51) G01K 17/02
(75) Muszyński Tadeusz, Sosnowiec
(54) Wskaźnik ilości ciepła - podzielnik kosztów
(57) Wskaźnik ilości ciepła - podzielnik kosztów, instalowany
jest na grzejniku i umożliwia mierzenie proporcji zużycia ciepła
wydzielanego przez ten grzejnik do otoczenia. Wskaźnik posia

(57) Końcówka szybkozłączna składa się z korpusu o zmien
nej średnicy i nasadki dociskowej przesuwnej, mającej przelo
towy poosiowy otwór centralny i charakteryzuje się ty m, że część
mocująca korpusu składa się z układu uchwytów (1) z zaczepem
wewnętrznym (2) rozdzielonych szczelinami.
Przesuwanie nasadki dociskowej (10) od rowka szyjki
korpusu (6) na szyjkę (4) korpusu co ograniczone jest zewnętrz
nymi ogranicznikami (3) powoduje zaciśnięcie uchwytów (1) na
króćcu obudowy na przykład zestawu wskaźników w pojazdach
mechanicznych i uzyskanie trwałego połączenia, zaś ruch
powrotny nasadki dociskowej (10) ograniczony kryzą (7) po
woduje poluzowanie mocujących uchwytów (1) iłatwy demon
taż końcówki szybkozłącznej.

(1 zastrzeżenie)
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ostrym. Na brzegach misy (4) zamocowane są kolce (5), a na
dnie misy deszczowej (4) umieszczona jest wkładka (6). W dnie
wkładki (6) wykonany jest otwór (7) połączony z otworem wle
wowym (fi) pojemnika ' l ) , w którym umieszczona 'est !e>ek '9^
z wkładką (10) i płaskim sitem (11), a nad otworem T^ zamoco
wane jest sito wypukłe (12). Pokrywa (3) zamyka obudowę (2)
pojemnika (1) za pomocą obejmy (13). Obudowa (2) za pomocą
śrub mocujących (14) zamocowana jest do stojaka (15).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101272 (22) 94 09 27 6(51) GOI W1/14
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, Olsztyn
(72) SOLARSKA JOWITA

(54) Łapacz opadów atmosferycznych
(57) Łapacz opadów atmosferycznych składa się z pojemni
ka (1) zbierającego opad umieszczonego w obudowie (2) z
pokrywą (3), do której na stałe zamocowana jest misa deszczo
wa (4), na brzegach której zamocowane są kolce (5). W dnie
misy (4) wykonany jest otwór (6) połączony z otworem wlewo
wym (7) pojemnika (1), w którym umieszczony jest lejek (8) z
wkładką (9) i płaskim sitem (10), przy czym nad otworem (6)
zamocowane jest wypukłe sito (11).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101287 (22) 94 09 30 6(51) G07F17/24
(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier Alicja,
Warszawa
(54) Urządzenie do wydawania biletów w
szczególności biletów parkingowych
(57) Urządzenie stanowi pojemnik (1) częściowo przedzielo
ny półką (2) i elastyczną półką (9), które są usytuowane na
różnych wysokościach, natomiast w dolnej ściance pojemnika
(1) jest szczelina (3), przy czym pod półkami (2,9) osadzony jest
wahliwie zabierak (4). W dnie (5) automatu jest gniazdo (6).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 101284 (22) 94 09 29 6(51) G01W 1/14
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, Olsztyn -Kortowo
(72) Solarska Jowita, Solarski Kamil
(54) Łapacz opadów atmosferycznych
(57) Łapacz opadów atmosferycznych utworzony jest z po
jemnika (1) zbierającego opad umieszczonego w obudowie (2)
z pokrywą (3), która jest szczelnie zamocowana do obudowy (2).
Do pokrywy (3) na state zamocowana jest misa deszczo
wa (4), która w połowie wysokości zwęża się ku górze pod kątem
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 101245 (22) 94 09 22 6(51) H01F 27/00
(75) Domagała Stefan, Kraków
(54) Obudowa transformatora
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa transfor
matora toroidalnego wykonana z tworzywa termoplastycznego.
Obudowa ma kształt cyiindra (1) zamkniętego z jednej
strony, którego drugi otwarty koniec zakończony jest kwadrato
wą podstawą (2) o ściętych narożach.
We wzajemnie przeciwległych narożach podstawy umie
szczone są dwa graniastosłupy (3), których wzajemnie prosto
padłe ścianki łączą się z powierzchnią boczną cylindra (1).
Jeden z graniastosłupów (3) posiada otwór (4) przeznaczony na
umieszczenie gniazda bezpiecznikowego, natomiast drugi graniastosłup (3) posiada dwa gniazda (7) przeznaczone na umie
szczenie wyjściowych zacisków elektrycznych.
W dwóch pozostałych narożach podstawy wykonane są
otwory mocujące (6), w pobliżu których znajdują się ścianki
boczne (5) połączone z powierzchnią boczną cylindra (1).

współosiowym, przelotowym otworem (14), zakończony jest z
jednej strony kołową płytką (15) o średnicy zewnętrznej odpo
wiadającej średnicy cylindra (11) obudowy (3), a z drugiej ma
wpust (16) na pierścień zabezpieczający (17), którego wewnę
trzna krawędź usytuowana jest w odległości od zewnętrznej
powierzchni płytki (15) równej wewnętrznej długości obudowy
(3), ponadto w strefie kanału (12) ma wzdłużne gniazdo (18)
blokownika (13).

(2 zastrzeżenia)

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101243 (22) 94 09 23 6(51) H01H 33/66
(75) Matlakowski Jerzy, Warszawa
(54) Stycznik próżniowy
U1(21) 101205 (22) 94 09 19 6(51) H01H 13/14
(75) Kupis Sławomir, Pobiedziska; Pospiech
Jerzy, Poznań
(54) Przycisk do załączania elektrycznych
układów sterowniczych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przycisk do załą
czania elektrycznych układów sterowniczych, mający zastoso
wanie w wewnętrznych tablicach sterowniczych wind osobowych
i towarowych oraz w tablicach przywołania tych wind, a także w
innych urządzeniach sterowniczych.
Obudowa przycisku z kołnierzem (6) i gwintowaną po
wierzchnią zewnętrzną (7) z nakrętką (8) ma w swym korpusie
kanał (12) blokownika (13), natomiast jej powierzchnię wewnę
trzną stanowią trzy współosiowe powierzchnie cylindryczne (9,
10, 11), zaś trzpień (1) stanowiący cylindryczny element ze

(57) Stycznik składa się z trzech równoległych do siebie
zestawów fazowych oraz elektromagnetycznego zespołu
napędowego, którego elementem składowym jest wałek
(18), wyposażony w dwie, prostopadłe dźwignie (19) po
łączone za pośrednictwem kulistych przegubów (20) z
rdzeniami (17) cewek (16) elektromagnesów.
Wałek ten współpracuje za pomocą swoich wycinków
kół zębatych (21) z wycinkami zębatek (22) wykonanymi w
trzpieniach popychających (11), prostopadłych do osi wałka
(18). Trzpienie te wspólnie z bolcami (10), sprężynami docisko
wymi (9) i tulejkami (8) realizują docisk styków ruchomych (5)
do styków nieruchomych (3). Bolce (10) są wyposażone w
owalny otwór (12) pod zawleczkę (13), zaś sprężyny otwierające
(14), rozwierające styki (3, 5), są usytuowane i zamocowane
swymi dolnymi końcami w wybraniach trzpieni (11), wykonany
mi po przeciwnej stronie wycinków zębatek (22).
(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 101226 (22) 94 09 22 6(51) HOIR 23/10
(75) Turek Adam, Wrocław
(54) Wtyczka złącza wtykowego

U1(21) 101265

(22)94 09 25

6(51) HOIR 4/44
H02G7/05

(75) Wiernasz Józef, Klimkówka
(54) Zacisk odciągowy kabii samonośnych
(57) Zacisk odciągowy kabii posiada dwie płytki (1, 2) połą
czone ze sobą za pomocą śrub (3) i nakrętek (4), przy czym
płytki (1, 2) na obrzeżach swych dłuższych boków mają obu
stronne wygięcia łukowe, których powierzchnie wewnętrzne
usytuowane naprzeciw siebie posiadają nacięcia ząbkowane.

(2 zastrzeżenia)

(57) Wtyczka złącza ma zastosowanie do łączenia instalacji
elektrycznej przyczepy z instalacją elektryczną pojazdu ciągną
cego. Każda z połówek (1) korpusu zaopatrzona jest w co
najmniej występ (13) zamka sprężynującego i w co najmniej
jedno wyjęcie (14) zamka sprężynującego dostosowane kształ
tem i wymiarami do występu (13). Ponadto jedna połówka (1)
korpusu ma występ wspomagający (15'), zaś druga połówka (1)
korpusu ma gniazdo wspomagające (15) dostosowane kształ
tem i wymiarami do występu wspomagającego (15'). Wewnątrz
obu połówek (1) korpusu jest wykonane gniazdo osadcze (16)
z występem ustalającym, przy czym wkładka ma otwory wypo
sażone w sprężynujące stożki przejściowe (18) oraz gniazda
ustalające i osadzone w nich ruchomo sworznie (3) z gniazdami
(10) oraz sworznie wtykowe (4) zaopatrzone w kołnierz (9), w
dolnej części zakończone sprężystymi nacięciami krzyżowymi.
Każda z połówek (1) korpusu wyposażona jest w nabę zakoń
czoną promieniowym występem. W górnej części połówki kor
pusu zaopatrzone są w stożek dociskowy (20), do którego
dociśnięty jest pierścień uszczelniający (11) wyposażony w dwa
ścięcia stożkowe (21, 22).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 102275

(22) 95 03 16 6(51) HOIR 13/648
HOIR 19/06
(23) 94 09 29 MTK ELEKTROTECHNIKA W
PRACY I W DOMU
(75) Znamirowski Jerzy, Kraków
(54) Element uziemiający osprzętu elektrycznego

(57) Wzór rozwiązuje problem połączenia w osprzęcie ele
ktrycznym dwóch różnych typów uziemienia.
Element wykonany jest z odcinka elektroprzewodzącej
taśmy, wygiętej kilkakrotnie poprzecznie i jednokrotnie równo
legle względem jej osi podłużnej. Z jednego końca taśmy jest
wykonany swobodny, pionowy styk (1) uziemiający boczny,
który łukiem przechodzi pod kątem w zasadzie 180° w usytuo
wany pionowo tulejkowy zacisk (2) bolcowy o kształcie zbliżo
nym do dużej litery U. Zacisk (2) bolcowy przechodzi z drugiego
końca pod kątem w zasadzie 90° w ramię (9) łącznikowe, które
wygięte jest z kolei w przeciwległy do styku (1) uziemiającego
bocznego swobodny, pionowy styk (13) uziemiający boczny.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 101267 (22) 94 09 26
6(51) HÜ2B 1/00
(75) Sztuba Wiesław, Bydgoszcz; Trzaska Antoni,
Bydgoszcz
(54) Złącze skrzyni do rozdzielni elektrycznej
niskiego napięcia
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze skrzynki do
rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia. Złącze wyposażone
jest w śrubę specjalną (1 ) zakończoną łbem w kształcie trójkąta
(2), która wpuszczona jsst w obudowę skrzynki,a całość skręco
na jest kluczem specjalnym.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Szafka, zwłaszcza dla instalacji elektrycznej
(57) Szafka charakteryzuje się tym, że od wewnątrz na
drzwiach (2) części dla energetyki osadzone są w przegubach
(9, 10) rygie dłuższe (6) wystające, w pozycji poziomej, poza
listwę poprzeczną (4), zaś w drzwiach (3) części dla odbiorcy
osadzone są w przegubach (9,10) dwa rygle krótsze (7) zacho
dzące w pozycji poziomej, za wystające poza listwę poprzeczną
(4), części rygli dłuższych (6). Drugie końce rygli (6,7) połączo
ne są parami za pomocą cięgien (8), a ponadto jeden rygiel
dłuższy (6) i jeden rygiel krótszy (7) połączone są w przegubach
(10) z uchwytami (11) wystającymi na zewnątrz drzwi (2, 3).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101257

(22) 94 09 23

6(51) H02B 1/015
H02B 1/26
(71) Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych
EL-Q Sp. z o.o., Częstochowa
(72) Włodarczyk Wiesław, Pietrzyk Marian,
Gębski Ireneusz, Deska Mirosław
(54) Rozdzielnica średniego napięcia z
rozłącznikiem mocy

(57) Rozdzielnica średniego napięcia z rozłącznikiem mocy
przeznaczona jest dla stacji transformatorowych.
Rozdzielnica posiada obudowę (1), z dwoma drzwicz
kami (2). Wewnątrz obudowy (1) znajdują się rozłącznik (3)
mocy, noże (4) uziemiające z drążkiem (5) sterowniczym oraz
głowice (8) kablowe. W przedniej ściance obudowy (1) znajduje
się szczelina dla przegrody (10) osłonowej.
(4 zastrzeżenia)

U1(21) 101263 (22) 94 09 26
6(51) H02B 1/26
(75) Drajerczak Wojciech, Poznań

U1(21) 101268 (22) 94 09 26
6(51) H02B 1/26
(75) Sztuba Wiesław, Bydgoszcz; Trzaska Antoni,
Bydgoszcz
(54) Skrzynka do rozdzielni elektrycznej niskiego
napięcia
(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że boki skrzyn
ki są pełne z osłabieniem na wybicie dowolnej ilości otworów
(1), przy czym w środku boku jeden otwór (2) jest o większej
średnicy od pozostałych otworów.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101241 (22) 94 09 23
6(51) H02B 1/52
(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych
Urządzeń Elektrycznych
ELEKTROPROJEKT Oddział w Gliwicach,
Gliwice
(72) Jama Szczepan, Kiszka Kazimierz, Kornas
Stefan
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(54) Stacja elektroenergetyczna WN/SN
(57) Stację stanowi przyłącze rozbieralne (2), rozdzielnica
WN (3) i transformator WN/SN (4) oraz kabina stacyjna (5) z
rozdzielnicą SN i urządzeniami potrzeb własnych.
Stacja charakteryzuje się tym, że rozdzieinica WN (3) z
przyłączem rozbieralnym (2) oraz transformator WN/SN, kabina
stacyjna (5) i transformator potrzeb własnych (6) posadowione
są na platformie (1) mającej w tylnej części koła jezdne (7), zaś
w drugiej części podpory (8) utrzymujące w tej części platformę
(1) na poziomie umożliwiającym podjazd ciągnika siodłowego.
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niowej powierzchni, na której osadzone są trwale dwa kształto
we ramiona (4), pomiędzy którymi osadzono trwale haki (5)
jeden nad drugim.

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 101252 (22) 94 09 23 6(51) H02G 7/05
(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
BELOS SA, Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Alfred, Lewandowski Józef, Sieracki
Stanisław
(54) Zawiesie dystansowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawiesie dystan
sowe przeznaczone, zwłaszcza do zawieszania napowietrznych
linii energetycznych.
Zawiesie dystansowe ma podstawę (1) w kształcie wy
cinka pierścienia, z kolcami (2) na krawędziach podstawy (1) i
kształtowym przelotowym przetłoczeniem (3) na promieniowej
powierzchni, na której osadzone są trwale dwa kształtowe ra
miona (4), pomiędzy którymi osadzono trwaie jeden nad drugim
haki (5). Kształtowe ramiona (4) od strony podstawy (1) mają
przelotowe wybrania (6), w których i w kształtowym przelotowym
przetloczeniu (3) osadzona jest półkolista obejma (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 101251 (22) 94 09 23
6(51) H02G 7/05
(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
BELOS SA, Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Alfred, Lewandowski Józef, Sieracki
Stanisław
(54) Zawiesie dystansowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawiesie dystan
sowe przeznaczone, zwłaszcza dla zawieszania napowietrz
nych linii energetycznych.
Zawiesie dystansowe ma podstawę (1) w kształcie
wycinka pierścienia, z kolcami (2) na krawędziach podstawy
(1) i kształtowymi przelotowymi przetłoczeniami (3) na promie
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U1(21) 101253 (22) 94 09 23 6(51) H02G 7/05
(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
BELOS SA, Bielsko-Biała
(72) Kwaśny Alfred, Lewandowski Józef, Sieracki
Stanisław
(54) Zawiesie dystansowe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawiesi© dystan
sowe przeznaczone, zwłaszcza dla zawieszania napowietrz
nych iinii energetycznych.
Zawiesie dystansowe ma podstawę (1) w kształcie
wycinka pierścienia z kształtowym przelotowym przemocze
niem (2) na promieniowej powierzchni, na której osadzone są
trwaie dwa kształtowe ramiona (3), pomiędzy którymi osadzo
ny jest trwale hak (4).
Kształtowe ramiona (3) od strony podstawy (1) mają
przelotowe wybrania (5), w których i w kształtowym przelotowym
przemoczeniu (2) osadzona jest półkolista obejma (6).

(1 zastrzeżenie)

Nr 7 (581) 1996

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 7/1996

Nr
zgłoszenia

Int.Ci 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl 6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

305088
F04B
305089
G05F
C03C
305090
H01Q
305096
305097
C07D
305098
H02K
A63K
305099
305100
F16B
B60R
305110
305111
A61H
305112
E04H
305114
F16J
E21D
305115
305117
C07C
305118
B42F
305119
G11B
305120
E05B
305121
F24F
305136
E04H
305137
B66C
305138
B61F
305139
B61F
305140
G01B
F41H
305147
305148
F23C
305150
B01D
305151
C02F
C07C
305152
305171
B29C
305173
B01D
305174
B29C
305175
D01F
305177
C09K
305178
G09F
305179
E21F
305181
F03C
305183
E04C
305184
F23D
A61M
305185
A01D
305186
A21D
305187
305194
E04H
305195
E04H
305196
A61H
305197
F28F
305198
G01N
305199
H02M
305200
A61L
G01K
305201
305208
A01K

42
51
24
54
27
55
10
43
17
6
40
43
41
25
16
54
40
47
39
21
17
17
48
48
45
11
22
24
14
11
14
33
31
53
41
42
39
46
9
2
4
39

39
7
47
50
56
8
49
3

305209
305210
305211
305212
305213
305228
305230
305231
305232
305233
305234
305235
305236
305249
305250
305251
305252
305253
305255
305256
305258
305259
305260
305265
305266
305267
305268
305269
305270
305271
305277
305278
305998
306488
307005
307792
307932
310305
310306
310307
310315
310391
310487
310515
310516
310517
310518
310540
310541
310542

B61F
G01F
E04B
F41G
G01N
C10M
H03B
H03B
F16K
A01G
B23P
C04B
H01L
F04B
G01F
B01F
F22B
E02D
A01B
H04M
A61L
A61M
A61K
C08G
A22B
A22B
H01L
G01R
F16K
B65G
F21V
C10L
A47C
E04B
F04B
G09F
A23B
E05F
E03C
A47K
B09B
B01D

B29C
F24C
C10B
C07D
C07D
C01B
G01K
G07D

18
49
36
47
50
32
56
56
44
2
14
24
54
42
48
12
45
35
2
57
9
9
7
30
4
5
54
50
44
20
45
32
6
38
43
53
5
40
36
6
13
11
14
46
31
27
27
22
49
52

310544
310574
310575
310576
310577
310578
310579
310591
310611
310612
310614
310615
310652
310672
310693
310694
310695
310713
310714
310715
310716
310726
310727
310837
310866
310869
310924
312005
312006
312007
312008
312036
312037
312038
312039
312040
312041
312183
312184
312185
312186
312187
312188
312189
312190
312191
312192
312193
312194
312195

C07J
C01B
C01G
D06C
A61K
B67C
B65D
E04B
C08F
C02F
B01D
F23J
C08L
A23L
B01J
B01J
C10B
B60R
A61K
A21C
B65G
C10G
E04B
E03B
E03F
E04B
G09F
C07D
C07D
B65D
B65G
C02F
F16L
C08L
B65D
G05B
H02K
C07D
G06K
A21B
F16B
E01B

B30B
C12N
E02D
B65G
B02C
A61M
C07D
A21D

29
22
22
34
7
21
18
37
29
23
12
46
30
5
12
13
31
16
7
3
19
32
38
36
36
38
53
26
27
18
20
23
44
30
19
51
55
26
52
3
43
34

15
33
35
20
13
10
25
4
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312196
312197
312198
312199
312200
312201
312202
312203
312204
312205
312210
312211
312212
312213
312214

1

2
C07D
A63D
A61K
B30B
C02F
E04B
C07K
A61K
A61K
A61K
A61K
D04H
C07D
C12N
B41F

26
10

8
15
23
37
29
8
8
7
8
34
25
33
15

312215
312216
312217
312219
312220
312221
312222
312223
312224
312225
312226
312227
312228
312229
312244

2

3

E21D

40

A61L

B01D
A61K
B65G
C07F
F28F
H04Q
G06K
C07D
D06M
A24B
B60R
C07D
C03C

9

12
8
21
28
47
57
52
28
34
6
17
28
24

Nr 7 (581) 1996
1

312245
312246
312247
312248
312249
312250
312251
312252
312253
312254
312255
312256
312257

2
A23L
C08L
C08L
CUD
C08G
C08G
C07D
C07D
C11D
A21D
A61K
C03B
C12N

3
5
30
30
32
29
30
25
28
32
4
7
23
33

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 7/1996

6

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

int.cr

Strona

1

2

3

1

2

3

1

62
80
62
61
65
63
63
66
77
71
72
72
72
72
60
73
61
81
75
76
67
63
64
64
82
64
80
60
80
83
S3

101253
101254
101255
101257
101258
101259
101260
101261
101262
101263
101265
101267
101268
101269
101272
101273
101274
101275
101276
101277
101278
101280
101281
101282
101284
101285
101286
101287
101288
101289
101290

84
73
74
82
64
60
74
74
60
82
81
81
82
70
79
68
61
69
70
70
67
66
69
65
79
74
70
79
78
60
75

101291
101293
101294
101295
101296
101298
101299
102275
102336
102337
102338
102339
102350
102351
102365
102367
102368
102369
103426
103516
103545
103547
103548
103549
103550
103557
103566
103567
103569

100747
101205
101207
101208
101211
101212
101213
101214
101215
101216
101217
101218
101219
101220
101221
101222
101223
101226
101234
101236
101237
101238
101239
101240
101241
101242
101243
101244
101245
101251
101252

A61L
H01H
A62C
A47K
B62D
A63K
A63K
B65D
F28F
E06C
E06C
E06C
E06C
E06C
A43B
F16B
A47C
H0IR
F24H
F28D
B65D
B01D
B21C
B21D
H02B
B27D
H01H
A47B
H01F
H02G
H02G

H02G
F21V
F21V
H02B
B01J
A44C
F21V
F21V
A44C
H02B
HOIR
H02B
H02B
E03B
G01W
B65G
A47L
E02D
E04C
E04B
B65D
B65D
E01F
B60Q
G01W
F23G
E03C
G07F
G01K
A47B
F23J

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

2
F23J
E01B
E01B
E06B
E06B
F16K
A61H
H0IR
F28D
F28D
F28D
F28D
A01B
A01D
B67D
A01G
A01M
A01M
E04D
B65G
B60Q
G01B
B62D
B62D
B62D
A47C
A24F
A01K
G01P

Strona

3
75
68
69
71
71
73
62
81
76
77
76
77
58
58
68
58
59
59
70
67
65
78
66
66
66
61
59
59
78
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