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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 zdnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazkowi wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- t y t u ł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
-liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, 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 O/O w Warszawie
konto: 10101010-2583-223-1
-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.12,25. Nakład 950 egz.
Cena 6,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 44/97
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach
użytkowych, mają następujące znaczenie

(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

-

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce
publikacji)

(54) (57) (61) (71) (72) (75) (86) (87) -

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):
A1
A3
U1
U3

-

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

/

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 316676 (22) 96 0111 6(51) A01B 3/46
(31) 95 9502609
(32)95 0210 (33) GB
95 9526530
95 12 22
GB
(86)96 0111 PCT/GB96/00044
(87) 96 08 15 W096/24237 PCT Gazette nr 37/96
(71) KVERNELAND KLEPP A/S,Kvernaland,
NO
(72) Mong Oivind
(54) Wielosekcyjny pług obracany
(57) Odwracany plug (10) przeznaczony do montażu na pojeździe
napędzającym i ciągnięcia za nim, zawiera sekcję przednią (11) z
odwracanymi korpusami plużnymi, sekcję tylną (13) oraz osadzo
ną na kołach sekcję środkową (12), podpierającą tylny koniec
sekcji przedniej i przedni koniec sekcji tylnej, w którym w sekcji
środkowej (12) jest zamontowany regulowany, 3-punktowy układ
zawieszenia (28), który podpiera przedni koniec (22) wspomnianej
sekcji tylnej (13) i który jest nastawny w celu regulacji pochylenia
grządzieii (23), pługa znajdującej się w sekcji tylnejoraz sprzęgło
(29), typu jarzma, łączące 3-punktowy układ zawieszenia narzędzi
z przednim końcem (22) sekcji tylnej, umożliwiające obrotową
regulację grządzieii pługa w celu obrócenia korpusu plużnego i nie
biorące żadnego udziału w tym ruchu.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 316632 (22) 95 03 29 6(51) A01N 25/14
A01N 25/04
(31)94 223334
(32)94 0405
(33) US
(86) 95 03 29 PCT/US95/03855
(87) 951012 W095/26631 PCT Gazette nr 43/95
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US
(72) Essinger James Frankliny
(54) Ulepszony sposób wytwarzania
zdyspergowanych w wodzie preparatów
poprzez nukleację i krystalizację aktywnego
składnika pestycydowego o niskiej
temperaturze topnienia
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono sposób wytwarzania
ulepszonego, trwałego, dopuszczalnego w rolnictwie, ulegają
cego dyspersji w wodzie preparatu, zawierającego aktywny
związek pestycydowy o niskiej temperaturze topnienia i czynnik
wywołujący nukleację wybrany z grupy związków obejmującej
kwasy karboksylowe, estry i amidy lub ich mieszaniny o tempe
raturze topnienia z przedziału od około 30 do około 130°C i
zawierające łańcuch o długości od około 3 do około 30 atomów
węgla i ich mieszaniny, opracowany w celu dostarczenia ule
pszonego, ulegającego dyspersji, nadającego się do zastoso
wania w rolnictwie preparatu zawierającego wymieniony aktyw
ny związek pestycydowy, znamienny tym, że a) miesza się
aktywny związek o niskiej temperaturze topnienia z porowatym
nośnikiem ogrzanym do temperatury z przedziału od około 30°
do około 130°C, korzystnie od około 30° do około 90°C, z
wytwarzaniem przejściowej postaci suchego proszku, w której
aktywny pestycyd zostaje jako ciecz zaabsorbowany, b) miesza
się z wymienionym przejściowym suchym proszkiem czynnik
nukleacji wybrany z powyższej grupy związków z wytworzeniem
przejściowej postaci suchego proszku, c) oziębia się wymienio
ną przejściową postać suchego proszku i miesza się jąz różnymi
składnikami funkcjonalnymi z wytworzeniem suchej lub ciekłej
postaci o handlowej charakterystyce, a następnie d) miele się
wymienioną suchą lub ciekłą postać, uzyskuje się żądany roz
miar cząstek dyspersyjnych, z których wytwarza się preparat
według niniejszego wynalazku.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 315467

(22)96 07 31

(31) 95 19528306

6(51) A01N 37/02
C07C 59/48
(32) 95 08 02 (33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Justus Karl, Lenz Jürgen Georg, Nentwig
Günther, Scherkenbeck Jürgen, Dambach
Martin, Wendler Gernot
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(54) Środki owadobójcze
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy nowego zastosowania kwasu phydroksyfenylooctowego ewentualnie w postaci soli, samego
lubb w mieszaninie z innymi związkami CnóiTiicznymi, dû Oâiabiô-

nia działania odstraszającego wywieranego przez insektycydy,
w szczególności przy zwalczaniu karaluchów.
Wynalazek dotyczy również zawierających te mieszani
ny środków owadobójczych i sposobu ich wytwarzania.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 309759 (22)95 07 24 6(51) A23C 19/032
(71) Akademia Ekonomiczna im.Oskara
Langego, Wrocław
(72) Szołtysek Katarzyna
(54) Sposób otrzymywania sera twarogowego
dojrzewającego
( 5 7 ) Ser otrzymuje się przez dodanie do twarogu, zawierają
cego od 30 do 35% s.m. i od 40 do 45% tłuszczu w suchej masie,
preparatu enzymatycznego z grzybni Pencillium roquefortí, otrzy
manego sposobem według patentu PRL nr 150796, najkorzyst
niej w postaci płynnej, w ilości 20%. Twróg formuje się następnie
w postaci płaskich krążków o masie ok. 100g., osusza się w
temp. 23-25°C i poddaje dojrzewaniu w temp. 15°C i wilgotności
90% w ciągu 7 dni.
Proponowany proces umożliwia wyeliminowanie udzia
łu używanych tradycyjnie w tym, celu drobnoustrojów, pozwala
na otrzymanie, dzięki zastosowaniu, preparatu proteolityczne
go, twarogowego sera dojrzałego już po 7 dniach tj. w czasie o
4 dni krótszym w stosunku do serów otrzymanych metodami
tradycyjnymi. Ser ma bardzo pikantny smak i zapach, zbliżony
do sera typu roquefort.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 315215 (22) 96 07 11 6(51) A23L 1#17
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego,
Warszawa
(72) Senik Izabela, Tyszkiewicz Irena
(54) Sposób wytwarzania kiełbas o średnio
rozdrobnionym farszu
( 5 7 ) Sposób wytwarzania kiełbas o średnio rozdrobnionym
farszu, zawierających zamiennik tłuszczu zwierzęcego, polega
na tym, że jako zamiennik tłuszczu zwierzęcego stosuje się
uwodnioną mieszaninę izoiatów białka sojowego, uwodniony
preparat karagenu i ksantanu oraz mączkę ziemniaczaną, przy
czym do mieszaniny izoiatów białka sojowego uwodnionego w
proporcji od 1:4 do 1:7 dodaje się mączkę ziemniaczaną o
stężeniu od 1 % do 40% oraz uwodniony preparat karagenu i
ksantanu o stężeniu od 0,3 do 1,5%, a następnie miesza do
uzyskania jednolitej masy. Do otrzymanego zamiennika tłusz
czu zwierzęcego dodaje się odpuszczony rozdrobniony suro
wiec mięsny, mieszankę peklującą, wodę z lodem oraz przypra
wy i kutruje do uzyskania jednolitej masy i temperatury 12°C, a
potem postępuje się w znany sposób stosowany do wytwarza
nia kiełbas.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 316760

(22)95 0418

6(51) A24B 15/30
A24D3/14
(31) 94 4416101
(32)94 0419 (33) DE
(86) 95 0418 PCT/EP95/01452
(87) 9510 26 WO95/28098 PCT Gazette nr 46/95
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(71) H.F. & PH.R REEMTSMA GMBH & CO.,
Hamburg, DE
(72) Kopsch Reiner, Röper Wolfram, Wildenau
Wolfgang

(54) Wyroby tytoniowe lub towary podobne do
wyrobów tytoniowych z działającymi
przeciwutleniająco substancjami
naturalnymi oraz sposób ich wytwarzania
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy wyrobów do palenia z tytoniu i/lub
z innego materiału do palenia, który obejmuje działające prze
ciwutleniająco substancje naturalne i/lub produkty syntetyczne
identyczne jak substancje naturalne. Te substancje są wybrane
z grupy obejmującej kwasy hydroksycynamonowe jak również
ich estry i depsydy, fenole roślinne wywodzące się z kwasów
hydroksycynamonowych, polimery alkoholi hydroksycynamonowych, kombinacje dalszych substancji naturalnych o pocho
dzeniu roślinnym, które posiadają właściwości antymutageniczne i aromatyzujące, z działającymi przeciwutleniająco witaminami,
ich stadiami wstępnymi i/lub pochodnymi i dalsze działające
przeciwutleniająco witaminy, które są skompleksowane z eukariontycznymi hodowlami komórkowymi. Ponadto został opisany
sposób wytwarzania wyrobów tego rodzaju. Wyroby te posiada
ją potencjał ryzyka zmniejszony w stosunku do tradycyjnych
produktów tytoniowych.

(33 zastrzeżenia)
A1(21) 309789

(22)95 07 25

6(51) A47B 96/00
E06B 3/10

(75) Harmider Karol, Bydgoszcz
(54) Konstrukcja drzwi meblowych z płyciną
wklejoną wewnątrz ramy

(57) Konstrukcja drzwi wg wynalazku rozwiązuje techniczne
zagadnienia wykonania drzwi w skali przemysłowej.
Istota wynalazku polega na tym, że płycina (1) - o
grubości do 2/3 grubości ramiaków sklejana jest z ramiakami
poziomymi, górnym szerokim (2) i dolnym wąskim (2') krzywo
na czop jednostronnie odsądzany, natomiast z ramiakami pio
nowymi (3) i (3') sklejona jest równolegle na styk i kołki w taki
sposób, że z prawej strony ramiaki poziome i pionowe przystają
tworząc ramę, natomiast z lewej strony ramiaki tworzą z płyciną
jedną płaszczyznę.

4
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Wklejenie płyciny w ramę pozwala za jednym przej
ściem freza po obwodzie wykonać profil, równocześnie w ramie
i w płycinie a ponadto znacznie skraca czas wykonania drzwi.

(2 zustrzeżeniu)
A1(21) 309835 (22)95 07 28 6(51) A47C 3/023
(75) Litwin Stanisław, Przybysławice
(54) Bujak ogrodowy
(57) Bujak ogrodowy ma profilowe leże (3) wahliwie zamo
cowane do wspornika (1) za pośrednictwem zawiesia (8). Wspo
rnik (1) wyposażony jest w cztery nogi (2), uchylny parasol (4)
oraz blat (5) stolika.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 309817 (22) 95 07 26 6(51) A47J 27/00
(75) Swidowski Andrzej, Kalisz; Nadobny Antoni,
Kalisz
(54) Sposób doprowadzenia ciepła do naczyń

umożliwiający wyeliminowanie dotychczas
stosowanych ilości tłuszczu i wody przy
sporządzaniu ciepłych posiłków na
kuchniach elektrycznych i gazowych oraz
wymiennik ciepła realizujący ten sposób
smażenia i gotowania

(57) Sposób doprowadzenia ciepła do naczyń umożliwiają
cy wyeliminowanie dotychczas stosowanych ilości tłuszczu i
wody przy sporządzaniu ciepłych posiłków na kuchniach ele
ktrycznych i gazowych oraz wymiennik ciepła realizujący ten spo
sób smażenia i gotowania, polega na tym, że pomiędzy źródłem
ciepła a naczynaniem umieszczony jest wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła stanowi płyta łub plik płyt mających
otwór i wykonanych z materiału niekorodującego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 309876

(22)95 0802

6(51) A47J 31/00

(75) Krauze Ryszard, Wrocław
(54) Turystyczny ogrzewacz słoneczny do płynów
(57) Turystyczny ogrzewacz słoneczny do płynów, charakte
ryzuje się tym, że jest pojemnikiem, którego jedna ścianka (A)
jest czarna a pozostałe ścianki (C) są przezroczyste.

Al(21) 309803

(1 zastrzeżenie)

(22) 95 07 27

6(51) A47C 9/10
A45F3AX)
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
POLSPING Sp. z o.o., Warszawa
(72) Bernadzki Zbigniew
(54) Składany taboret turystyczny

( 5 7 ) Składany taboret turystyczny ma ramkę (5) w postaci
górnych i dolnych prętów połączonych wspólną obejmą (6).
Górne zakończenia górnych prętów połączone są siedziskiem
(8) z tkaniny, a ponadto połączone są one za pomocą elastycz
nej taśmy napinającej (7) i haczyków (4) z dolnymi zakończe
niami dolnych prętów. Dolne zakończenia dolnych prętów połą
czone są ze sobą rozłącznie napinaczem (1). Dolne zakończenia
dolnych prętów są połączone z płozami (2) za pomocą wycięć i
przetłoczeń wykonanych w płozach (2). Przemoczenie jest za
kończone noskiem pionowym lub poziomym. W drugim wyko
naniu dolne zakończenia dolnych prętów ramki (5) są zaopa
trzone w płozy (2) i połączone z nimi za pomocą nakładki
mocującej (3) nitami, śrubami, zgrzaniem.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 316764

(22)95 04 28

(31) 94 4414823

6(51) A47J 36/16

(32) 94 04 28

(33) DE

(86) 95 04 28 PCT/EP95/01636
(87) 95 11 09 W095/29615 PCT Gazette nr 48/95
(71) VORWERK & CO. INTERHOLDING
GMBH, Wuppertal, DE
(72) Kemker Uwe, Dörner Stefan, Lapp Oliver
(54) Maszyna kuchenna z mieszalnikiem i
napędem do mieszadła w mieszalniku
(57) Przedmiotem wynalazku jest maszyna kuchenna (1) z
mieszalnikiem (6) i napędem (8) do mieszadła (10) w mieszalni
ku (6), przy czym mieszalnik (6) jest ogrzewany w swej dolnej
części. Aby udoskonalić tego typu maszynę kuchenną (1), za
proponowano, aby nadstawka (22) do mieszalnika (6) miała
perforowane dno do obróbki produktów żywnościowych (38) na
parze, przy czym otwory były umieszczone w części dna nad
stawki, na której układa się gotowany produkt, a kondensat/po
wstająca wilgoć były zawracane do mieszalnika (6).

(25 zastrzeżeń)
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Al(21) 316763
(22)95 04 28 6(51) A47J 43/046
(31)94 4414824
(32)940428
(33) DE
(87) 951109 W095/29617 PCT Gazette nr 48/95
(71) VORWERK&CO.INTERHOLDING
GMBH, Wuppertal, DE
(72) Dorner Stefan
(54) Maszyna kuchenna z mieszalnikiem i
napędem do mieszadła w mieszalniku
(57) Przedmiotem wynalazku jest maszyna kuchenna (1) z
mieszalnikiem (6) i napędem (8) do mieszadła (10) w mieszalni
ku (6), przy czym mieszalnik jest ogrzewany w swej dolnej
części. Jako udoskonalenie tego typu maszyny kuchennej (1)
zaproponowano rozwiązanie, które zawiera wagę (16), przy
czym waga (16) uwzględnia ciężar elementu mocującego (7)
mieszalnik łącznie z elementem grzejnym (40).

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 316762

(22) 95 04 28 6(51) A47J 43/046

(31) 94 4414821

(32) 94 04 28

(33) DE

(86) 95 04 28 PCT/EP95/01633
(87) 951109 W095/29616 PCT Gazette nr 48/95
(71) VORWERK & CO. INTERHOLDING
GMBH, Wuppertal, DE
(72) Dörner Stefan, Schmitz Volker
(54) Maszyna kuchenna z mieszalnikiem i
napędem dla mieszadła w mieszalniku
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest maszyna kuchenna (1) z
mieszalnikiem (10) i napędem (75) dla mieszadła (70) w mieszal
niku (10), przy czym mieszalnik (10) jest w swej dolnej części
(65) ogrzewany i obsadzony w przylegającym ciasno elemencie
mocującym (13) z cylindryczną ścianką. Aby tego typu maszynę
kuchenną udoskonalić, zapewniając równomierny przepływ cie
pła i umożliwiając, po użyciu maszyny kuchennej (1), wyjęcie
mieszalnika (10) bez dużego wysiłku, zaproponowano rozwią
zanie, w którym cylindryczna ścianka ma zmienną średnicę do
siłowego zamocowania mieszalnika (10).

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 316681

(22) 95 04 11

(31) 94 9401226

6(51) A61F13/56

(32) 94 0412

(33) SE

(86)95 0411 PCT/SE95/00390
(87) 951019 W095/27461 PCT Gazette nr 45/95
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE
(72) Kling Robert, Widlund Urban, Hedlund
Gunilla
(54) Sposób wytwarzania spodenek typu
pieluszkowego albo spodenek sanitarnych,
oraz jeden taki wyrób chłonny
( 5 7 ) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób wy
twarzania wurobu chłonnego w postaci spodenek typu pielusz
kowego albo spodenek sanitarnych, rozpoczynający się od
płaskiego półwyrobu spodenek, zawierającego wydłużony kor
pus chłonny (5), zawarty pomiędzy dwoma arkuszami okładzi
nowymi (2, 9), które na przeciwległych przedniej i tylnej części
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końcowej korpusu chłonnego posiadają części boczne, które
wystają poprzecznie poza korpus cNonny po obu jego stro
nach, przy czym wspomniany sposób zawiera etap składania
półwyrobu dookoła osi poprzecznej tak, że krawędzie końcowe
wspomnianych części bocznych leżą krawędź-przy-krawędzi.
Wdług wynalazku, pomiędzy każdą parą przednich i tyl
nych części bocznych, które leżą naprzeciwko siebie w złożonym
stanie półwyrobu, jest umieszczona przynajmniej jedna złożona
taśma, wykonana z materiału elastycznego, a swobodne końce
taśm są przymocowane do sąsiednich części bocznych.
Przedmiotem wynalazku jest także wyrób, wytwarzany
według sposobu.

sposób obejmuje etap składania półwyrobu dookoła osi poprze
cznej tak, że krawędzie końcowe wspomnianych części bocz
nych leżą krawędź-przy -krawędzi.
Według wynalazku, przednie i tylne części boczne pół
wyrobu, które leżą przeciwległe do siebie w złożonym stanie
półwyrobu, są łączone ze sobą za pomocą uwalnianych i po
nownie przymocowywanych środków mocujących (20). Przed
miotem wynalazku są także spodenki typu pieluszkowego wy
twarzane według wspomnianego powyżej sposobu.

(13 zastrzeżeń)

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 316683

(22)95 0411

(31) 94 9401228

6(51) A61F13/56

(32) 94 0412

(33) SE

(86)95 0411 PCT/SE95/00392
(87) 951019 W095/27463 PCT Gazette nr 45/95
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE
(72) Larsson Björn
(54) Spodenki typu pieluszkowego albo spodenki
sanitarne

A1 (21) 316682

(22) 95 04 11

(31) 94 9401227

6(51) A61F 13/56

(32)940412

(33) SE

(86)95 0411 PCT/SE95/00391
(87) 95 1019 W095/27462 PCT Gazette nr 45/95
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE
(72) Widlund Urban, Gustafeson Anders
(54) Sposób wytwarzania spodenek typu
pieluszkowego albo spodenek sanitarnych
oraz taki wyrób
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyro
bu chłonnego w postaci spodenek typu pieluszkowego albo
spodenek sanitarnych, rozpoczynający się od płaskiego półwy
robu, zawierającego wydłużony korpus chłonny (5), zawarty
pomiędzy dwoma arkuszami okładzinowymi (2, 9), które na
przeciwległych przedniej i tylnej części końcowej korpusu chłon
nego posiadają części boczne, które wystają poprzecznie poza
korpus chłonny po obu jego stronach, przy czym wspomniany

( 5 7 ) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wyrób chłonny
w postaci spodenek typu pieluszkowego albo spodenek sani
tarnych, zawierający wydłużony korpus chłonny (1), zawarty
pomiędzy dwoma arkuszami okładzinowymi (2,3), zawierający
mi części boczne (7-HO), które na przeciwległych przedniej i
tylnej części końcowej korpusu chłonnego wystają poprzecznie
poza korpus po obu jego stronach.
Według wynalazku, przeciwległe przednie i tylne części
boczne (odpowiednio 7, 9 i 8, 10) są połączone ze sobą za
pomocą elementu mocującego (11), który jest przymocowany
do jednej z wzajemnie przeciwległych części bocznych za po
mocą pierwszego wytrzymałego połączenia (12), a do drugiej
części bocznej jest przymocowany, w sposób umożliwiający
zwolnienie i ponowne przymocowanie,
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za pomocą drugiego połączenia (13), które jest słabsze niż
pierwsze połączenie.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 309859 (22)95 08 02 6(51) A61G 7/075
(75) Krużyński Jan, Warszawa; Krużyński
Wojciech, Warszawa; Krużyński Bartłomiej,
Warszawa
(54) Ortopedyczne łóżko szpitalne oraz szyna
ortopedyczna przystosowana do tego łóżka
(57) Konstrukcja nośna łóżka, wykonana z prostokątnych
kształtowników stalowych, ma ramę (5) w kształcie otwartego
prostokąta oraz dwie dłużyce (8) usytuowane w niewielkiej
odległości od siebie, zespolone w całość na ich górnej powie
rzchni dwiema poprzeczkami (6, 7) dla siedziska, z których
jedna poprzeczka (6) jest zaopatrzona w dwa ucha (16) służące
do przegubowego mocowania w płaszczyźnie poziomej prawej
i lewej szyny ortopedycznej, zaś druga poprzeczka (7) zawiera
zawiasy (17) podpórki piecowej (18), natomiast obie dłużyce (8)
mają od strony czołowej przyspawany ceowy rygiel (10) do
śrubowego mocowania wysięgnika (15) w kształcie wydłużonej
litery T z dwoma otworami na ramieniu dla podłużnych drążków
(13), tworzących wraz z pionowymi wspornikami rurowymi (12)
i poprzeczkami, łączonymi wzajemnie za pomocą złączek zmo
dyfikowaną ramę bałkańską Ponadto szyna ortopedyczna, przy
stosowana do tego łóżka ortopedycznego ma ramę, wykonaną
również z prostokątnych kształtowników stalowych, która w po
bliżu krawędzi krótszego boku jest zaopatrzona w tulejkę łoży
skową, usytuowaną z jej prawej lub z lewej strony, zaś na
przeciwległym dłuższym boku, w osi łożyska drugiego wahacza,
jest przyspawana płytka wsporcza zespolona z dwiema śrubami
zacisku osadzonego na listwie kwadratowej (34). Szyna ma
zespól wspomagający ruchów czynnościowych w postaci dwóch
linek gumowo-tekstylnych.

(4 zastrzeżenia)

7

(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
PRODUCTS INC, Skillman, US
(72) Yusuf Mohammed, Liu Jue-Chen, Wang
Jonas CT.
(54) Szampon przeciwhipieżowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest szampon zawierający ketokonazol lub eiubiol, środek powierzchniowo czynny, zagęsz
czacz wystarczający do nadania końcowej kompozycji lepkości
w zakresie od około 4000 do około 9000 cP (mPa.s) w tempera
turze pokojowej (tj. w temperaturze od około 20 do około 25°C),
konserwant, przeciwutieniacz z grupy zawierającej butyłowany
hydroksytoluen lub butyłowany hydroksyanizol, w ilości wystar
czającej do opóźnienia degradacji ketokonazolu lub elubiolu i
kwas, zasadę lub bufor do nadania końcowej kompozycji war
tości pH w zakresie od około 4 do około 10.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 316685 (22) 96 02 09 6(51) A61K 9/30
(31) 95 9500478
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(32) 95 02 09 (33) SE

96 02 09 PCT/SE96/00161
96 0815 W096/24338 PCT Gazette nr 37/%
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Lundberg Per Johan, Lövgren Kurt
Nowa kompozycja farmaceutyczna i sposób
jej wytwarzania

(57) Nowy preparat farmaceutyczny do podawania doustne
go, posiada w swym składzie materiał rdzenia, zawierający
inhibitor pompy protonowej, jeden lub więcej związków o od
czynie zasadowym i ewnetualnie farmaceutycznie dopuszczal
ne zarobki, przy czym preparat ten ma rozpuszczalną w wodzie
warstwę oddzielającą i warstwę powłoki dojelitowej.
Materiał rdzenia jako taki jest zasadowy, a wasrtwa
oddzielająca między zasadowym materiałem rdzenia i warstwą
powłoki dojelitowej wytwarzania jest in situ jako rozpuszczalna
w wodzie sól pomiędzy zasadowym związkiem (związkami)
materiału rdzenia a polimerem tworzącym powłokę dojelitową.
Wynalazek opisuje również nowy efektywny sposób
wytwarzania w jednym etapie takiego preparatu farmaceutycz
nego zawierającego dwie funkcjonalnie różne warstwy i jego
zastosowanie w medycynie.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 316658 (22)95 04 06 6(51) A61K31/445
(31)94 9406857

(32)94 04 07

(33) GB

(86) 95 04 06 PCT/EP95/01264
(87) 951019 WO95/27490 PCT Gazette nr 45/95
(71) SANDOZ LTD., Bazyleja,CH
(72) Müller Wolfgang, CH; Stratz Thomas, DE
(54) Nowe zastosowanie antagonistów serotoniny
(57) Antagoniści 5HT3 nadają się do leczenia gośćca mięśniowo-ścięgnistego.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 316689 (22) 95 03 22 6(51) A61K 7/06
(31)94 224382

(32)94 04 07

(33) US

(86) 95 03 22 PCT/US95/03197
(87) 951019 W095/27471 PCT Gazette nr 45/95

A1(21) 316756 (22) 95 04 10 6(51) A61K 31/505
(31) 94 94200998

(32) 94 04 13 (33) EP

(86) 95 04 10 PCT/EP95/01302
(87) 9510 26 W095/28158 PCT Gazette nr 46/95
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
Beerse, BE
(72)

F r a n c o i s M a r c K a r e l Jozef, B E ; E m b r e c h t s
Roger Carolus Augusta, BE; Illum Lisbeth,
GB

(54) Donosowa kompozycja przeciwmigrenowa
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji zawierającej działający
przeciwmigrenowo związek o wzorze (I) lub jego dopuszczalną
farmaceutycznie sól addycyjną z kwasem lub stereochemiczną
postać izomeryczną tego związku i chitozan lub jego dopusz
czalną farmaceutycznie sól addycyjną z kwasem, która jest
szczególnie odpowiednia do podawania donosowego. Ujaw
niono także sposób wytwarzania tej kompozycji, jej zastosowa
nie jako leku i urządzenie do nosowego rozpylania, zwłaszcza
urządzenie do nosowego rozpylania w postaci dawki jednostko
wej, zawierające tę kompozycję.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 316656 (22)95 04 04 6(51) A61K 31/645
(31) 94 9406858
(32)9404 07 (33) GB
94 9416404
940813
GB
(86) 95 0404 PCT/EP95/01257
(87) 95 1019 W095/27492 PCT Gazette nr 45/95
(71) SMITHKLINEBEECHAMP.L.C,
Brentford, GB
(72) Charman William Neil, Porter Christopher
John Hamilton
(54) Wolna zasada halofantryny w leczeniu
malarii i kompozycje
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy zastosowania wolnej zasady halo
fantryny w szczególności do leczenia zakażeń malarią. Opisano
m.in. formy do stosowania doustnego i iniekcyjnego.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 316628 (22) 95 02 28 6(51) A61K 38/04
(31) 94@@ 202964
(32) 94 02 28 (33) US
(86) 95 02 28 PCT/US95/02795
(87) 95 08 31 WO95/22980 PCT Gazette nr 37/95
(71) AGRITECH TECHNOLOGIES LTD.,
Grand Prairie, US; THE BOARD OF
SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL
AND MECHANICAL COLLEGE, Baton
Rouge, US
(72) Fioretti William C, Kousoulas Konstantin,
Satterlee Daniel G.
(54) Kompozycje inhibiny i sposoby ich
zastosowania
(57) Wynalazek dotyczy sposobu przyspieszania dojrzewa
nia u ptaków, szczególnie ratřtes i psřttacrformes, przez poda
wanie heterologicznego białka zawierającego białko inhibinę
albo jej fragment oraz białko nośnikowe.
Wynalazek dotyczy również sposobu zwiększania pro
dukcji jaj przez zwierzęta, zwłaszcza ptaki, zaś szczególnie

ratřtes, przez podawanie heterologicznego białka. Wynalazek
dalej dotyczy białka heterologicznego oraz sposobu wytwarza
nia białka heterologicznego. Białko heterołogiczne może być
inhibiną skoniugowaną z białkiem nośnikowym ałbo inhibiną
poddaną fuzji z białkiem nośnikowym.
Sposób wytwarzania fuzyjnego białka heterologiczne
go obejmuje wprowadzenie dwuniciowego cDNA kodującego
inhibinę albo jej fragment do wektora, który koduje białko noś
nikowe, takie jak białko wiążące maltozę lub albumina surowicy
wołowej. Po wprowadzeniu wektora do układu ekspresyjnego,
fuzyjne białko heterołogiczne ulega ekspresji w tym układzie. Po
oczyszczeniu ekspresjonowanego białka heterologicznego, zwie
rzęciu podaje się efektywną ilość białka, która wywołuje u zwie
rzęcia odpowiedź odpornościową w stosunku do białka hete
rologicznego.

(23 zastrzeżenia)
A1(21) 316684 (22)96 02 02 6(51) A61K 45/06
(31)95 9500422
(32)95 02 06
(33) SE
(86) 96 02 02 PCT/SE96/00125
(87) 960815 W096/24375 PCT Gazette nr 37/96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodertàlje, SE
(72) Depui Helene, Rosinski Adam
(54) Nowy doustny preparat farmaceutyczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest doustna farmaceutyczna
forma dawkowania zawierająca wrażliwy na kwas inhibitor po
mpy protonowej i jeden lub większą ilość związków przeciwbakteryjnych w preparacie stałym. Ten stały preparat jest przezna
czony do stosowania doustnego w postaci powłóczonej powłoczką
jelitową tabletki, kapsułki lub wielojednostkowej tabletkowej for
my dawkowania Najbardziej korzystna jest wielojednostkowa
tabletkowa forma dawkowania Ten nowy, stały preparat farma
ceutyczny jest szczególnie użyteczny do leczenia zaburzeń
związanych z infekcjami bakterią Helicobacter.

(30 zastrzeżeń)

A1(21) 316651
(31)94

325

(22) 95 03 20

6(51) A61K 47/10

(32)9403 21

(33) DK

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

95 03 20 PCT/EP95/01025
95 09 28 W095/25544 PCT Gazette nr 41/95
Brown Thomsen John, Gattières, FR
Brown Thomsen John, FR; Molier Jens
Christian, DK
(54) Żel do leczenia chorób skóry i dezynfekcji
skóry

( 5 7 ) Środek farmaceutyczny w postaci żelu do leczenia scho
rzeń skóry, zawierający ciecz oraz będący polimerem o dużej
masie cząsteczkowej środek żelujący rozpuszczony w tej cie
czy, znamienny tym, że zawiera ponad 90% wagowych niższego
alkanolu w przeliczeniu na całkowitą masę i poniżej 10% wago
wych wody w przeliczeniu na całkowitą masę środka.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 316659 (22)95 0415 6(51) A61K 47/42
(31)94 4414755
(32)94 0427
(33) DE
(86)95 0415 PCT/EP95/01428
(87) 951102 W095/28964 PCT Gazette nr 47/95
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(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE
(72) Roreger Michael
(54) Preparat kolagenowy do sterowanego
oddawania substancji aktywnych oraz
sposób wytwarzania preparatu kolagenowego
(57) Preparat kolagenowy do sterowanego uwalniania sub
stancji czynnych charakteryzuje sie tym, źe ma mieszaniny
nierozpuszczalnych w kwasie kolagenów o różnych rozkładach
masy cząsteczkowej.

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 315408

(22)96 07 25

6(51) A63D 1/06
A63D5/08
(31) 95 19527726
(32) 95 07 28
(33) DE
(71) VOLLMER WERKE Maschinenfabrik
GmbH, Biberach/Riss, DE
(72) Hutzel Hans, Beck Ernst
(54) Klosz centrujący dla maszyny do ustawiania
kręgli

(57) W kloszu centrującym dla maszyny do ustawiania kręgli,
wykonanym w całości metodą wtrysku z tworzywa sztucznego,
celem tfumienia hałasu przy wciąganiu kręgla do klosza centrujące
go, na obwodzie korpusu (1) klosza umieszczone są wycięcia (12).

A1(21) 316629 (22) 95 03 21
6(51) A62D 1/08
(31) 94 218347
(32)94 03 28
(33) US
(86) 95 03 21 PCT/US95/Û3490
(87) 951005 W095/26218 PCT Gazette nr 42/95
(71) GREAT LAKES CHEMICAL
CORPORATION, West Lafayette, US
(72) Robin Mark L., Iikubo Yuichi, Sweval Mark A.
(54) Sposoby i środki do gaszenia ognia przyjazne
dla ozonu
(57) Ujawniono sposoby gaszenia ognia z zastosowaniem
środków, które zawierają fluorowęglowodór i co najmniej jeden
dodatek wiążący kwas. Środki te zawierają jeden lub kilka
węglowodorów o wzorze CxHyF2, w którym (y+z) = (2x+2), w
którym y jest mniejszy od lub równy x. Dodatek wiążący kwas
jest wybrany z grupy obejmującej terpeny, nienasycone oleje,
wodorowęglan sodu, wodorowęglan potasu, fosforan jednoamonowy, halogenki metalu alkalicznego i mocznik.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 309831 (22)95 07 28
6(51) B01D 3/14
(71) Fraczek Antoni, Racibórz; Żmuda Henryk,
Katowice
(72) Fraczek Antoni
(54) Separator
(57) Przedmiotem wynalazku jest separator, zwłaszcza do
oddzielania cieczy o różnych temperaturach wrzenia.
Separator stanowi cylindryczny zbiornik (1), w którego
pokrywie (2) umieszczony jest króciec wlotowy (3) surowca,
króciec wylotowy (4) frakcji nisko wrzących oraz właz inspekcyj
ny (5), zamykany klapą (6). Wewnątrz zbiornika (1), na trzech,
wspólnych wspornikach (7) umocowane są wspóiśrodkowo dwa
talerze metalowe o różnych średnicach, przy czym talerz wię
kszy (8) umieszczony jest w odpowiedniej odległości pod tale
rzem mniejszym (9). W dennicy (10) separatora znajduje się
króciec spustowy (11), zamknięty zamknięciem syfonowym (12)
oraz dodatkowy króciec awaryjny (13).
Separator posiada od zewnątrz cztery wsporniki (14),
służące do mocowania go do odpowiedniej podpory. Separator
stosowany jest do rozdzielania frakcji produktu katalitycznej
termodegradacji odpadów poliolefinowych.

(1 zastrzeżenie)

9

(5 zastrzeżeń)
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A1(21) 316729 (22)95 04 07
6(51) B01F 5/04
(31) 94 4412261
(32) 94 04 09 (33) DE
95 19507448
95 03 03
DE
(86) 95 04 07 PCT/DE95/ÜÖ402
(87) 95 1019 W095/27558 PCT Gazette nr 45/95
(71) Henkel Teroson GmbH, Heidelberg, DE;
Jonas Konrad H., Dusseldorf, DE
(72) Jonas Konrad H., Maier Hansjörg,
Langendorf Klaus
(54) Sposób i urządzenie do zmieszania co
najmniej dwóch płynów plastycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do zmie
szania co najmniej dwóch płynów plastycznych. Urządzenie po
siada w otworze pierwszej komory (2) nałożony i/lub z nią wykonany
obszar przepływowy (1), który jest wykonany w celu przyjmowania
docierającego z pierwszej komory płynu plastycznego i do jego
tłoczenia aż do wylotu (3) obszaru przepływowego (1), do którego
przeważnie jest dołączony obszar mieszania. Druga komora (S)
napełniona drugim płynem plastycznym jest połączona z obsza
rem przepływowym i/lub z pierwszą komorą za pomocą co naj
mniej jednego elementu wylotowego (otworu odprowadzającego)
(11) służącego do odprowadzania części pierwszego płynu pla
stycznego z pierwszej komory do drugiej komory. Druga komora
jest zaopatrzona w co najmniej jeden element wylotowy (otwór)
(12) służący do wypływu drugiego płynu plastycznego, który
poprzez element wylotowy jest wypierany przez pierwszy płyn
plastyczny, który to element znajduje ujecie w obszarze przepły
wowym (1) lub jest położony obok niego. Może być przewidziana
większa liczba komór (2) lub (9).

dolnym dnem sitowym (5) pionowymi rurkami przelotowymi
(10), rozmieszczonymi regularnie po obwodzie zbiornika (1) w
promieniowych szeregach, tworzących pierścień o szerokości
(a), wewnątrz którego znajduje się mieszadło (11), sięgające
dolnego dna sitowego (5). Górne dno sitowe (9) oddziela komo
rę reakcyjną (3) reaktora od pierścieniowej komory spalin (4),
łączącej wyloty rurek przelotowych (10) z kolektorem wyloto
wym spalin. Komora spalin (4) przykryta jest od góry dzieloną
pokrywą (13). W części pokrywy (13), znajdującej się bezpo
średnio nad komorą reakcyjną umieszczony jezt zamknięty od
góry cylinder posiadający otwór zasypowy połączony z automa
tycznym układem dozowania surowca i katalizatora, oraz otwór
wylotowy (17) par produktu i gniazdo (18) zamocowania mie
szadła (11). Prędkość spalin w rurkach przelotowych (10) mieści
się w zakresie &-18 [m/s]. Maksymalne natężenie powierzchni
ogrzewalnej reaktora wynosi 48.000[kJ/m2hj. Mieszadło (11)
stanowi mieszadło łopatowe o dwóch łopatach. Szerokość (a)
pierścienia rurek przelotowych (10) nie przekracza długości ręki
dorosłego człowieka, co umożliwia łatwy dostęp dorosłej osobie
do wszystkich rurek przelotowych (10) w celu ich konserwacji i
czyszczenia w czasie remontów. Zewnętrzny płaszcz reaktora
wyposażony jest w obwodowy kompensator wydłużeń ciepl
nych. Reaktor posadowiony jest w tacy ekologicznej (20), której
objętość czynna równa jest objętości komory reakcyjnej (3)
reaktora.

(5 zastrzeżeń)

(37 zastrzeżeń)

A1(21) 309858 (22)95 07 31 6(51) BOI J 8/00
(71) Fraczek Antoni, Racibórz; Żmuda Henryk,
Katowice
(72) Fraczek Antoni
(54) Reaktor chemiczny, zwłaszcza do
prowadzenia endotermicznego procesu
katalitycznej termodegradacji poliolefin
(57) Reaktor według wynalazku stanowi cylindryczny zbior
nik (1), podzielony na komorę spalania (2), komorę reakcyjną
(3) oraz komorę spalin (4). Komora reakcyjna (3) ograniczona
jest od dołu dolnym dnem sitowym (5), spoczywającym na
ognioodpornym fundamencie (6), otoczonym ognioodpornymi
ścianami (7) tworzącymi pierścieniową komorę spalania (2), w
której rozmieszczone są dwa palniki ustawione ukośnie wzglę
dem osi komory spalania (2). Komora reakcyjna (3) ograniczona
jest od góry górnym dnem sitowym (9), które połączone jest z

A1(21) 316687

(22)9502 02

(31)94 192003

6(51) B01J 20/00

(32)94 02 04

(33) US

(86) 95 0202 PCT/US95/Ö1374
(87) 95 0810 WO95/21019 PCT Gazette nr 34/95
(71) GOAL LINE ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES, Los Angeles, US
(72) Campbell Larry E., Danziger Robert, Guth
Eugene D., Padron Sally
(54) Materiał do usuwania zanieczyszczeń ze
strumienia gazowego
(57) Ujawniono w szczególności sposób obniżenia pozio
mu emisji NOx, CO i tlenków siarki z turbiny gazowej. W celu
utlenienia i zaabsorbowania tlenków stanowiących polutanty
stosuje się katalizator-absorbent wykonany np. z tlenku glinu
(22), platyny (24) i soli kwasu węglowego (26). Katalizator-absorbent
można następnie regenerować i ponownie użyć. Opisano także
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aparat do uzdatniania gazów kominowych oraz sposób wytwa
rzania katalizatora-absorbentu.

(57 zastrzeżeń)

A1 (21) 309792

(22) 95 07 25

6(51) B01J 38/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego, Płock
(72) Dydak Agnieszka, Fraczek Kazimierz,
Płochocki Zygfryt, Skrętowski Jan,
Jankowski Jan, Cichoński Mirosław,
Popkowski Andrzej, Smardzewski Władysław
(54) Sposób desorpcji węglowodorów z
katalizatora w procesie krakingu
katalitycznego i urządzenie do desorpcji
węglowodorów
( 5 7 ) Sposób desorpcji węglowodorów z katalizatora polega
na tym, że desorpcję pierwszego stopnia prowadzi siew miejscu
wypływu katalizatora z nóg cyklonów, w których to cyklonach
wstępnie oddziela się węglowodorowe produkty krakingu od
katalizatora, a desorpcję drugiego stopnia prowadzi się w striperach. Gaz stripingowy do pierwszego stopnia wprowadza się
wokół rury rajzera, poniżej wylotu nóg cyklonów i kieruje się go
ukośnie w górę w stronę ścian płaszcza reaktora tak, że strumie
niem gazu odrzuca się katalizator w stronę ścian płaszcza.
Katalizator uderza o ścianę i spływa do stripera, gdzie prowadzi
się desorpcję drugiego stopnia kontaktując katalizator w przeciwprądzie z podawanym od dołu gazem stripingowym. Urzą
dzenie zawiera striper półkowy (11) połączony współosiowo z
dolną częścią płaszcza reaktora (2) oraz zawiera komorę pier
ścieniową (5) służącą do wprowadzania gazu stripingowego,
ustyuowaną wokół rury (1) rajzera powyżej stripera i poniżej
wylotu nóg (3) cyklonów. Komora ma w górnej powierzchni
otwory (6), których osie tworzą kąt ostry z płaszczyzną przekroju
poziomego komory, korzystnie wynoszący 15-45°. Nad komorą
pierścieniową (5) zamocowana jest na rurze rajzera półka osło
nowa (15), która w górnej części powierzchni ma otwory (16).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 309752

11

(22) 95 07 24

6(51) B05D 1/20
B05D5/Ö0
(71) Fabryka Ołówków ST.MAJEWSKI S.A.,
Pruszków
(72) Majewski Leszek, Federkiewicz Andrzej
(54) Sposób nanoszenia różnokolorowych błon
farb na powierzchnie

( 5 7 ) Sposób połega na tym, że na powierzchnię cieczy na
nosi się rozcieńczoną farbę i uzyskuje się cienką błonę, na którą
w dowolne miejsca, kolejno po sobie, nanosi się rozcieńczone
farby o innych kolorach, po czym wprowadza się, przebijając
różnokolorowe błony farb, drewniane pręty, uzyskując osadza
nie się części błon farb na ich powierzchniach, po czym wypro
wadza się z cieczy i suszy.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316686

(22)95 03 23

(31)94 9400976

6(51) B05D 5/00
C08L5/00
C09D5/00
(32)94 03 23
(33) SE

(86) 9503 23 PCT/SE95/00307
(87) 95 09 28 WO95/25604 PCT Gazette nr 41/95
(71) POLYSACCHARIDE INDUSTRIES AB
PSI, Bromma, SE
(72) Svensson Sigfrid
(54) Sposób ochrony powierzchni przed
niepożądanym zanieczyszczeniem
( 5 7 ) Sposób ochrony powierzchni przed niepożądanym zanie
czyszczeniem i ułatwiania usuwania takiego zanieczyszczenia z
powierzchni, polega na tym, że a) wytwarza się roztwór polisa
charydów zawierający co najmniej dwa składniki, przy czym
jeden składnik stanowi pierwszy polisacharyd, który przy wytrą
caniu się z roztworu w wyniku odparowywania jego rozpuszczal
nika bezpośrednio tworzy błonę, a drugi składnik stanowi drugi
polisacharyd, który przy wytrącaniu się z roztworu w wyniku
odparowania jego rozpuszczalnika tworzy błonę poprzez co
najmniej częściowe tworzenie żelu, albo przez interakcję z pier
wszym polisacharydem przy wytrącaniu się z roztworu w wyniku
odparowywania jego rozpuszczalnika tworzy błonę poprzez co
najmniej częściowe tworzenie żelu, przy czym błony te dają się
ponownie rozpuścić lub spęcznić; b) nanosi się roztwór z etapu
a) na powierzchnię przed narażeniem jej na zanieczyszczenie;
c) pozostawia się naniesiony roztwór do wyschnięcia z utworzniem stałej błony na powierzchni poprzez co najmniej częściowe
tworzenie żelu; d) poddaje się powierzchnię pokrytą błoną
działaniu cieczy zdolnej do ponownego rozpuszczenia błony
lub zapewnienia jej spęcznienia; oraze) usuwa się niepożądane
zanieczyszczenie usuwając całkowicie lub częściowo błonę z
powierzchni.

(U zastrzeżeń)
A1(21) 315639

(22) 96 08 08

6(51) B09B 3/00

(75) Walkowiak Wojciech, Wrocław; Kolanek
Czesław, Wrocław; Kułażyński Marek,
Wrocław, Sławski Kazimierz, Wrocław
(54) Sposób utylizacji lamp zawierających środki
trujące
( 5 7 ) Sposób charakteryzuje się tym, że zużyte lampy luniinescencyjne rozdrabnia się, zadaje roztworem zawierającym
około 2 części wagowych kwasu mineralnego z dodatkiem
środka powierzchniowo czynnego, utleniacza, środka ścierne
go i miesza się, po czym czystą masę szklaną oddziela się od
roztworu z drobną zawiesiną masy fluorescencyjnej, następnie
oddzielony roztwór z drobną zawiesiną alkalizuje się do pH
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około 7, wytrącony osad filtruje się i poddaje odpowiedniej
obróbce chemicznej, a roztwór po odpowiednim zakwaszeniu
mineralnym powraca ponownie do tego procesu.
(1 7n*trrtr)t>t%ip\
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płaszczu tłoka (3), zachowując luz (L), przy czym w otwór
sworzniowy (4) tłoka wsuwa się przetyczkę (5), która przylega
do pryzmy (6) będącej przedłużeniem krążka bazowego (1) i
która jednocześnie stanowi bazę oporową i ustalającą dla tłoka,
a następnie mocuje się tłok przez równomierny docisk.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 315406

(22) 96 07 25

(31) 95 95111753

6(51) B23P 13/00
E04B 1/41
(32) 95 07 26
(33) EP

(71) HALFEN GmbH und Co.
Kommanditgesellschaft,
Langenfeld-Richrath, DE
(72) Fröhlich Klaus
(54) Szyna kotwiąca dla techniki budowlanej i
sposób wytwarzania szyny kotwiącej
( 5 7 ) Szyna kotwiąca jest przeznaczona dla techniki budow
lanej i składa się z mającej kształt litery U, szyny kształtowej (1)
oraz prętowych kotew (2), zamocowanych nierozłącznie w grzbie
cie (6) szyny kształtowej. W stanie zmontowanym szyna kształ
towa jest zabetonowana w ścianie lub stropie konstrukcji bu
dowlanej. W miejscach zamocowania kotew (2) szyna kształtowa (1 )
ma, skierowane na zewnątrz, przetoczenia (7). Kotwy (2) są
wkładane w otwory (8) przetioczeń (7). Aby umożliwić jak naj
tańsze wytwarzanie, zapewniając jednocześnie wystarczającą
wytrzymałość połączenia między szyną kształtową (1) i kotwą
(2), kotwom (2) nadano wyjątkowo prosty kształt, odznaczający
się zwłaszcza jednakowym przekrojem trzpienia (10) i stopy
(11). Kotwy (2) są po włożeniu w szynę kształtową (1) odkształ
cane plastycznie za pomocą spęczaniatak, że stopa (11) otacza
wskutek odkształcenia krawędź (8a, 8b) otworu (8), tworząc z
nią połączenie kształtowe.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 316691 (22)9504 07 6(51) B26B 21/20
(31) 94 228695

(32) 94 04 14

(33) US

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

95 0407 PCT/US95/04031
9510 26 W095/28259 PCT Gazette nr 46/95
THE GILLETTE COMPANY, Boston, US
Simms Graham J., GB; Lazarchik Daniel B.,
US
(54) Zespół golący

( 5 7 ) Bezpieczny zespół golący (10) zawiera korpus (14),
przymocowany do rączki golarki (12), posiadającej konstrukcję
łupinową (15) i wydłużone ostrze, zamontowane na konstrukcji
łupionowej korpusu. Ostrze jest łukowate wzdłuż jego kierunków
wzdłużnych i posiada powierzchnię kontaktującą się ze skórą,
posiadającą wiele wykonanych w niej otworów, przy czym ob
wód każdego otworu działa jako krawędź tnąca. Ostrze jest
zamontowane na korpusie z powierzchnią kontaktującą się ze
skórą całkowicie odsuniętą od korpusu i jest przymocowane do
rączki w celu poruszania się obrotowego w kierunku szeroko
ściowym dookoła centrum obrotu, oddalonego od powierzchni
kontaktującej się ze skórą w kierunku kontaktu.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 315601

(22)96 08 07

6(51) B23Q 33/10
B23B3/28
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
GORZYCE, Gorzyce
(72) Chmielowiec Bolesław
(54) Sposób bazowania i mocowania tłoka,
zwłaszcza cienkościennego podczas obróbki
skrawaniem

( 5 7 ) Sposób bazowania i mocowania tłoka, zwłaszcza cienko
ściennego podczas obróbki skrawaniem polega na tym, że ustala
się na krążku bazowym (1) tłok minimalnym podtoczeniem (2) w
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A1(21) 315472 (22) 96 07 31 6(51) B27K 3/44
(31)95 19528095
(32)95 08 01 (33) DE
(71) TOTAL Deutschland GmbH, Düsseldorf,

D

E; VFT AG, Duiburg, DE

(72) Behr Hartmut, Boenigk Winfried, Komora
Frantisek
(54) Środek ochronny do drewna
(57) Środek ochronny do drewna zawiera olej ze smoły
węglowej o gęstości 1030-1200 kg/m3, temperaturze początku
wrzenia powyżej 200°C, zawartości rozpuszczalnych w wodzie
fenoli poniżej 3% wag., zawartości benzo[a]antracenu poniżej
1000 ppm i zawartości benzo[a]pirenu poniżej 50 ppm oraz
frakcję oleju mineralnego o gęstości 950-1000 kg/m3 i zawarto
ści związków aromatycznych, określonej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wynoszącej co najmniej 70% wag.,
która to frakcja zaczyna destylować w temperaturze co najmniej
350°C, przy czym środek ten zawiera olej ze smoły węglowej i
frakcję oleju mineralnego w stosunku od 20:1 do 1:1.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 316675
A1(21) 315421 (22) 96 07 26

6(51) B28B 7/16
B28B 7/24
E03F5/02
(31) 95 29512165
(32) 95 07 28 (33) DE
(75) Varvaroussis Konstantin, Dietzenbach, DE
(54) Urządzenie do kształtowania studzienek
kanalizacyjnych

(57) Urządzenie do kształtowania studzienek kanalizacyj
nych, zawierających co najmniej dwa kielichy przyłączeniowe,
a w szczególności do kształtowania dolnych części tych studzie
nek, wyposażone w płaszcz formy z dwoma zestawami kieli
chów i usytuowany wewnątrz płaszcza rdzeń formy, na którego
ściance czołowej usytuowany jest wzornik dopasowany do kształtu
kanału dennego każdego rodzaju studzienki kanalizacyjnej, ma
zewnętrzny występ, którego zewnętrzne powierzchnie dopaso
wane są do kształtu kanału dennego. W celu ukształtowania w
prosty sposób kanału o założonym spadku, zaproponowano,
wyposażenie występu w dwa wycinki (100, 102), przy czym u
podstawy wycinek (100) przechodzi w płaszczyzny spadowe
dna studzienki, Wycinek (102) ukształtowany sierpowato jest
połączony rozłącznie z wycinkiem (100) i dopasowany do spad
ku kanału dennego.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 309791

(22) 95 07 25

6(51) B43K 9/00

(75) Gawrysiak Eugeniusz, Chodecz
(54) Nasadka przyboru piszącego
(57) Nasadka przyboru piszącego charakteryzuje się tym, że
stanowi wydłużony element (1) z przelotowym osiowym otwo
rem (5) wokół którego ułożone są naprzeciw siebie parami
wypusty (3) i wgłębienia (4), przy czym płaszczyzny w których
leżą wypusty (3) i płaszczyzny, w których leżą wgłębienia (4) są
względem siebie prostopadłe.

(1 zastrzeżenie)

(22)95 04 06

(31) 94 9406837

6(51) B43K 21/02

(32) 94 04 07 (33) GB

(86) 95 0406 PCT/GB95/00796
(87) 951019 W095/27626 PCT Gazette nr 45/95
(71) PARKER PEN PRODUCTS, Isleworth, GB
(72) Andrews Neville Edgar
(54) Urządzenie do pisania
(57) Modułowy mechanizm do wysuwania grafitu (3) jest zbu
dowany jako element całości dla założenia w obudowie mecha
nicznego ołówka grafitowego. Obudowa ołówka ma wymienną
końcówkę (4) w jego części przedniej a modułowy mechanizm
podawania grafitu (3) dla chwytania grafitu o potrzebnym wymia
rze jest wprowadzony do części baryłkowej (2) obudowy ołówka
przez otwór utworzony przez wyjęcie końcówki.

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Wiele modułowych mechanizmów (3) może być dostarczonych
aby umożliwić użytkownikowi dostosowanie ołówka do potrzeb
nych wymiarów grafitu.

Al(21) 315354
(31) 95MI
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ramienia odchylnego (12) wskutek oparcia się na niej zabieraka.
To unieruchomienie dźwigni ryglującej przy dalszym obrocie
ramienia odchylnego (12) wokół przegubu (8) usuwa nosek (15)
ze styku z zawieszoną na wspornikach klapą (7).

(22)96 0719

1585

6(51) B60L15/00
H02M 7/155
(32)95 07 21
(33) IT

(71) ABB Tecnomasio S.p.A., Segrate, IT
(72) Framba Bruno
(54) Sposób i urządzenie do regulacji napięcia w
obwodach elektrycznych pojazdów
transportowych
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do regulacji
napięcia przy zakłóceniu albo wyłączeniu jednego z dwóch
przekształtników w obwodzie elektrycznym dla silników elektry
cznych napędzających pojazdy transportowe, W przedstawio
nym urządzeniu pojedynczy przekształtnik jest zasilany napię
ciem (Vi, V2) częściowym, czyli częścią napięcia zasilania, przy
czym stosuje się środki sterujące, które są przewidziane do
rozpraszania mocy podczas hamowania.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 309828

(22)95 07 27

6(51) B60T 7/20
B60T .13/08
F16D 51/10
(75) Götter Zbigniew, Zalesie Wielkie
(54) Hamulec bębnowy

( 5 7 ) Hamulec bębnowy ma ruchomy pierścień (4) umiesz
czony pomiędzy bębnem hamulcowym (1), a tarczą (3) stano
wiącą nieruchomą część hamulca. Do pierścienia (4) przymoco
wany jest element rozpierający (7) i szczęki hamulcowe (5). W
nieruchomej części osadzone są oporniki (13) zachodzące od
strony zewnętrznej koła na pierścień (4). Z opornikami (13)
współpracują zderzaki (16) połączone z ruchomym pierście
niem (4). Nieruchoma część hamulca ma odgięcie, którym za
chodzi na dolną część ruchomego pierścienia (4) od strony
wewnętrznej koła. Szczęki hamulcowe (5) u góry i dołu złączone
są sprężynami ściągającymi (17) oraz połączone z nieruchomą
częścią hamulca poprzez sprężyny naciągowe (23).

(7 zastrzeżeń)

Al(21) 309788

(22) 95 07 25

(71) SIPMA S.A., Lublin
(72) Szczepanowicz Witold
(54) Przyczepa samowyładowcza

6(51) B60P 1/16
B62D 63/06

( 5 7 ) Pomieszczenie ładunkowe tej przyczepy jest wyposażo
ne w klapę (7) i wsparte jest nad ramą jezdną (1) z kołami na
ruchomej ramie (11). Obydwie ramy są połączone ze sobą
przegubowo nośnymi ramionami odchylnymi (12,13).
Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że obrót ramienia
odchylnego (12) spowodowany działaniem urządzenia podno
szącego (14) unieruchamia dźwignię ryglującą (17) względem

A1(21) 309836 (22) 95 07 28 6(51) B60T 7/20
B60T13/08
F16D 51/10
(75) Sosna Edward, Bielsko-Biała; Spaegele
Gerhard, Roettenbach, DE
(54) Hamulec najazdowo hamowanych przyczep
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji hamul
ca bębnowego dla najazdowo hamowanych przyczep, z pro
stym mechanizmem (12) samoczynnie luzującym hamulec przy
jeździe do tyłu.
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Mechanizm (12) luzujący posiada element (13) kołowy
osadzony mimośrodowo na osi (14) w korpusie (15) hamulca,
przylegający kołowym obrysem (16) do czołowych krawędzi
(17), (18) szczęki (1) pierwotnej i szczęki (2) wtórnej i będący
pod działaniem sprężyny (19).

(11 zastrzeżeń)
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Zawór hamulcowy (11) posiada układ dźwigniowy, w
którym uchwyt jest połączony zaciskowo z dźwignią hamulca
nożnego. Uchwyt (19) jest połączony przez śrubę regulacyjną
ze sprężyną śrubową, z dźwignią kątową osadzoną na sworzniu
wspornika (17), która przedłużeniem swego ramienia z osadzo
nym w nim sworzniem połączona jest trzpieniem zaworu hamul
cowego.

(3 zastrzeżenia)
Al(21) 316648

(22) 96 02 15

(31) 95 19505338

6(51) B61F 5/44

(32)950217

(33) DE

(86) 960215 PCT/CH96/00053
(87) 96 08 22 W096/25315 PCT Gazette nr 38/96
(71) FIAT-SIG SCHIENENFAHRZEUGE AG,
Neuhausen, CH
(72) Harsy Gabor, Moccetti Nicola
(54) Mechanizm kierowniczy do sterowania
zestawami kołowymi mechanizmów jezdnych
w pojazdach szynowych podczas jazdy na
zakrętach

A1(21) 309857

(22)95 07 31

6(51) B60T 7/20

(71) MONROL Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno - Handlowe Sp.z o.o., Mońki
(72) Podgórski Witold, Gołko Edmund, Suchocki
Henryk, Klim Andrzej, Paniczko Lucjan,
Zawadzki Franciszek, Tabor Andrzej
(54) Instalacja pneumatyczna ciągnika rolniczego
( 5 7 ) Instalacja pneumatyczna ciągnika służąca do urucho
mienia układu hamulcowego przyczepy, charakteryzuje się tym,
że zbiornik sprężonego powietrza (7) i zawór hamulcowy (11)
są przymocowane do wspólnej ramy (14).

( 5 7 ) W mechanizmie kierowniczym do sterowania zestawa
mi kołowymi mechanizmów jezdnych w pojazdach szynowych
podczas jazdy na zakrętach, oba zestawy kołowe są połączone
ze sobą za pomocą, umieszczonych na zewnątrz ramy, mecha
nizmu jezdnego i mających kształt litery z urządzeń sterujących.
Każde z tych urządzeń sterujących jest za pomocą połączenia
przegubowego połączone czynnie ze skrzynią wagonu. Dzięki
połączeniu, usytuowanego z obu stron poza ramą (3) mechani
zmu jezdnego w pierwszej płaszczyźnie pionowej, urządzenia
sterującego (11, 11') i co najmniej jednego, przesuniętego
względem niego równolegle i leżącego wewnątrz ramy (3) me
chanizmu jezdnego w drugiej płaszczyźnie pionowej, połącze
nia przegubowego (21, 21'), przy czym zestawy kołowe są
sterowane wyłącznie za pomocą, występujących podczas jazdy

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

16

Nr 3 (603) 1997

na zakrętach pomiędzy mechanizmem jezdnym (1) i skrzynią (4)
wagonu, kątów skręcania i niezależnie od stopnia zużycia szyn,
uzyskano to, że sterowanie zestawami kołowymi jest niezależnie
od stopnia zużycia szyny, zaś zużycie obrzeży kół i bocznych
powierzchni szyn, spowodowane siłami, występującymi przy
automatycznym prowadzeniu pojazdów, jest znacznie mniejsze
niż przy samosterowaniu.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 309741

(22)95 07 21

6(51) B62D 25/00
B62D 25/08
B60R9/04
(75) Lekki Jerzy, Bielsko-Biała; Lekki Marek,
Bielany
(54) Wymienny element karoserii samochodu
osobowego

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia prze
strzeni ładunkowej samochodu osobowego typu "Poionez" po
przez zastosowanie wymiennego elementu karoserii.
Wymienny element ma postać sztywnego powłokowe
go kadłuba (1) niejednolitej budowy utworzonego z dwóch
odpowiednio uformowanych przestrzennie powłok zewnętrznej
i wewnętrznej, których obrzeża na obrysie zewnętrznym, obrze
ża otworów (4) okiennych oraz część powierzchni dachowej
przylegają trwale do siebie tworząc ustrój przestrzenny zawiera
jący komory, który posiada zalaminowane fragmenty opaski
służące do trwałego połączenia z karoserią samochodu poprzez
zawiasy i zaczep.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 309855

(22)9507 31

6(51) B63J 4/00

(71) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Zakład Ochrony Środowiska i Higieny
Transportu, Gdynia
(72) Sobol Zdzisław, Zalewski Jan, Korczak
Władysław, Kazimierczak Janusz,
Wojakiewicz Bohdan, Pacuszka Zdzisław
(54) Urządzenie do unieszkodliwiania wód
balastowych i sposób unieszkodliwiania wód
balastowych
( 5 7 ) Istotą urządzenia jest to, że na wyjściu kolektora tocz
nego (1) posiada zamontowany filtr mechaniczny (2) i umiesz
czone za nim dwa płytowe wymienniki ciepła wodo-wodne (3,
4) połączone szeregowo oraz pojemnościowy podgrzewacz
paro-wodny (5) z wyjmowanym elementem grzewczym (10).
Pojemnościowy podgrzewacz paro-wodny (5) jest podłączony
bezpośrednio do wyjścia i wejścia płytowego wymiennika wodo-wodnego pierwszego stopnia (4).

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 315375 (22) 96 07 22 6(51) B65D 39/14
(31)95 9508889
96 9602141

(32)95 07 21
96 02 21

(33) FR
FR

(71) NORD EST DEVELOPPEMENT, Paryż,
FR
(72) Racine Jean-Patrice
(54) Zatyczka z tworzywa sztucznego zawierająca
nienaruszalny pierścień oraz zespół
uszczelniający z pojemnikiem
(57) Opisana jest zatyczka z tworzywa sztucznego w bloku
jednoczęściowym o nienaruszalnym pierścieniu, zawierająca
środki uszczelniające z pojemnikiem, dla którego jest przezna
czona zatyczka, zawierająca jeden odstęp pierścieniowy na
powierzchni wewnętrznej spodu poprzecznego (6) zatyczki (1)
oraz jedną krawędź odkształcalną sprężyście (34) kształtu ogól
nego stożka ściętego w stanie nieaktywnym; co najmniej jeden
pierścień obwodowy zewnętrzny (12) umieszczony przynajmniej
w wyraźny sposób w przedłużeniu osłony (8) części zatykania
(5); iw kierunku do wewnątrz środki kształtujące występ (14)
zdolne do współpracy ze zgrubieniem obrzeża (4) szyjki (3)
pojemnika (2), dla którego jest przeznaczona zatyczka (1), pier
ścień obwodowy zewnętrzny (12) zawierający co najmniej jedną
strefę niskiej wytrzymałości rozciągający się osiowo, mający za
funkcję ułatwić odkształcenie nienaruszalnego pierścienia (11)
w kierunku swojego rozszerzania w chwili przejścia środków
kształtujących odstęp (14) na zgrubieniu obrzeża (4) z powodu
umieszczenia zatyczki (1) na szyjce (3) pojemnika (2).

(57 zastrzeżeń)
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A1 (21) 309843 (22) 95 07 31 6(51) B65D 41/06
(71) RICAL, Longvic Cedex, FR
(72) Gugliclmini Bernard
(54) Kapse! uformowany z tworzywa sztucznego,
do zamykania pojemników z szyjką
(57) Kapsel charakteryzuje się tym, że jego pierścień (5)
zawiera miejscowe zgrubienie (11) rozciągające się pierścienio
wo oddzielające dwie kolejne przerwy w założonej opasce.
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Dla zwiększenia stabilności i odporności na zginanie
języków, ich boczne obszary brzegowe (7) są tak skierowane do
wewnątrz, że przynajmniej w jednym miejscu mają mniejszy
odstęp od osi kołpaka niż środek (8) języka. Powierzchnia
czołowa (11) języków (5) zwrócona do dna (1) kołpaka,, nachy
lona jest do osi kołpaka tak, że siła (F) działająca przy otwieraniu
kołpaka, oddziaływuje stosunkowo daleko na zewnątrz i środku
języków. Środek (8) języka korzystnie wykonany jest jako grub
szy niż jego boczne obszary brzegowe (7).

(8 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316726 (22) 96 02 15 6(51) B65D 75/34
(31) 95 286
(32) 95 02 16 (33) AT
(86) 960215 PCT/AT96/00025
(87) 96 08 22 W096/25254 PCT Gazette nr 38/96
(71) TEICH AKTIENGESELLSCHAFT,
Obergrafendorf, AT
(72) Reiterer Franz, Piesslinger Johannes
(54) Powlekana folia aluminiowa o ulepszonych
właściwościach formowania na zimno, oraz
opakowanie wytworzone przy zastosowaniu
takiej folii aluminiowej

Al(21) 316728
(31) 95

395

(22)96 02 01

6(51) B65D 41/34

(32) 95 0210 (33) CH

(86) 96 02 01 PCT/CH96/00039
(87) 96 0815 W096/24532 PCT Gazette nr 37/96
(71) CROWN CORK AG, Reinach, CH
(72) Bösl Udo, Kirchgessner Michael
(54) Gwintowany kołpak zamykający z taśmą
gwarancyjną
(57) Wynalazek dotyczy gwintowanego kołpaka zamykają
cego posiadającego odrywaną taśmę gwarancyjną (3). Z we
wnętrznej powierzchni taśmy gwarancyjnej (3), promieniowo do
wewnątrz przebiegają języki (5) zwrócone do dna kołpaka.
Języki te, przy nasadzonym kołpaku, podchwytują obwodowe
zgrubienie (6) na wylocie pojemnika.

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest powlekana folia aluminio
wa do stosowania w sposobach formowania na zimno przy
użyciu jako narzędzi matrycy i patrycy, przy czym folia aluminio
wa ma grubość w zakresie od 0,05 do 0,3 mm, a jej powleczona
powierzchnia od strony matrycy ma współczynniki tarcia, staty
czny i dynamiczny, wynoszące najwyżej 0,35, jednak korzystnie
najwyżej 0,30, mierzone zgodnie z British Standard (BS) 2782,
a i/lub powleczona powierzchnia od strony patrycy lub folia
aluminiowej mają te współczynniki o wielkości wynoszącej naj
wyżej 0,45, jednak korzystnie najwyżej 0,40. Opakowania wyko
nane z tego rodzaju powlekanej folii aluminiowej, stosuje się w
farmacji jako opakowania dozujące przez wyciskanie lub opa
kowania pęcherzowe, typu blister, przy czym zawartość alumi
nium w pustym opakowaniu wynosi więcej niż 80% wagowych.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309854

(22) 95 07 31

6(51) B65G 17/02

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław;
Bełchatowskie Zakłady Przemysłu
Gumowego STOMIL S.A., Rogowiec
k/Bełchatowa
(72) Hardygóra Monika, Woźniak Dariusz, Peć
Stanisław, Gajderowicz Anna
(54) Taśma do przenośników
(57) Taśma składa się z gumy (1) i stalowych linek (2). W
środkowej części taśmy linki mają większą średnicę (dz) niż w
skrajnych częściach. Podziałka (te) linek w środkowej części
taśmy jest większa niż podziałka (ti) w skrajnych częściach
taśmy.

(1 zastrzeżenie)
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Al(21) 309744 (22)95 07 21 6(51) B65G 31/00
(71) Cementownia CHEŁM, Chełm
(72) Jonak Jerzy, Majkut Bogusław. Galek
Tadeusz, Bojarczuk Adam
(54) Podawacz celkowy

(17a, 17b, 17c) dla rejestrowania określonej kolejności czasowej
znakowan każdej taśmy papieru (3a, 3b, 3c) i - jednostkę stero
wania dla sterowania każdego napędu względnie urządzenia
hamującego - w szczególności przyporządkowanego każdemu
walcowi.

(9 zastrzeżeń)

(57) Podawacz celkowy, zwłaszcza do dozowania materia
łów pylistych zawiera pomiędzy pokrywami bocznymi (4) obu
dowy (5), a bokami bębna (1) tarcze (8) z materiału o małym
współczynniku tarcia, zaś wał (2) od strony bębna (1) uszczel
niony jest szczeliwem (9) dociskanym dławikiem (10), w którym
wykonany jest labirynt (11) oraz umieszczony jest pierścień
uszczelniający (12), przy czym szczelina pomiędzy wałem (2), a
labiryntem (11) wypełniona jest substancją smarną doprowa
dzaną przez otwór (13) w pokrywie bocznej (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316692

(22)95 03 28

(31) 94 9401047

6(51) B65H 75/50
B65H 75/14
B65H 75/22
(32) 94 03 29
(33) SE

(86) 95 03 28 PCT/SE95/00328
(87) 951005 W095/26313 PCT Gazette nr 42/95
(71) ULVATOR AB, Stockholm, SE
(72) Lindstrand Ulf
(54) Bęben jednorazowego użytku

A1(21) 316759
(31) 94

(22)95 0413 6(51) B65H 23/188
B65H 39/16
B65H 27/00
1099
(32) 94 0413 (33) CH

(86) 95 0413 PCT/EP95/01402
(87) 9510 26 W095/28345 PCT Gazette nr 46/95
(71) BRANSTAL PRINTING
PARTICIPATION ESTABLISHMENT,
Vaduz, LI
(72) Schweiger Joseph
(54) Urządzenie i sposób współprowadzenia oraz
wykańczania szeregu taśm papieru
( 5 7 ) Urządzenie do współprowadzenia i wykańczania przy
najmniej dwóch taśm papieru względnie folii, z co najmniej
dwiema jednostkami do odwijania (1 a, 1 b, 1 c), w którym każdo
razowo taśma papierowa (3a, 3b, 3c) zaopatrzona w znakowa
nia naniesione w periodycznych odstępach, za pośrednictwem
walców odprowadzających jest odwijania ze zwoju (2a, 2b, 2c)
i ewentualnie prowadzona przez walce napinające, współprowadzona i doprowadzona do odcinka obróbki, w którym szcze
gólnie co najmniej dwie taśmy papieru (3a, 3b, 3c) • ewentualnie
niezależnie od siebie - przebiegają przez odcinki obróbki i są
doprowadzane do jednostki dalszej obróbki, znamienne tym, że
są przewidziane środki do kongruentnej regulacji rejestrowania
wzdłużnego co najmniej dwóch taśm papieru (3a, 3b, 3c),
obejmujące następujące części: - środek zasadniczo równego
naprężenia papieru na szerokości taśmy papieru dla każdej z
co najmniej dwóch taśm papieru (3a, 3b, 3c); - czujniki taśmy

( 5 7 ) Bęben jednorazowego użytku, np. do nawijania lin i
kabli, złożony jest ze stabilnej tulei (1) mającej określoną we
wnętrzną średnicę, dwóch końcowych elementów (2,3) i dwóch
środkowych korków (4), przy czym każdy element końcowy ma
otwór, w który wkłada się tuleję i zaciska jej końcową część
korkiem. Korek (4) ma prowadzącą rozszerzającą część, która
rozszerza tuleję przy wprowadzaniu korka i sąsiednią cierną
część, która tworzy sprzężenie cierne z tuleją po pełnym wpro
wadzeniu korka i współpracuje z elementem końcowym tak, że
tuleja pewnie zaciśnięta przez sprzężenie cierne pomiędzy kor
kiem a elementem końcowym, przy czym wymieniona część
rozszerzająca i część cierna mają łączny wymiar osiowy, który
jest 50-200% większy niż grubość jednego elementu końcowe
go. Część rozszerzająca jest stożkowa ze stożkowością mniej
szą niż 10% i ma określoną średnicę mierzoną najdaiej od
ciernej części oraz określoną średnicę przy przejściu do ciernej
części. Część cierna jest stożkowa, ze stożkowością mniejszą
niż 6°, która w każdym przypadku jest mniejsza niż stożkowość
części rozszerzającej.

(9 zastrzeżeń)
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(22)95 07 25

6(51) B67C 3/26
B65B 3/04
(75) Trojan Piotr, Legionowo; Trojan Stefan,
Legionowo
(54) Element dociskowy w nalewarkach do
zamykania butelek plastikowych

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest element dociskowy po
zwalający w nalewarkach przystosowanych do opakowań szkla
nych zastosować butelki i kapsle plastikowe.
Element zamykający składa się z dwóch walców (1, 2)
o różnej średnicy wykonanych z jednego kawałka sztywnego
materiału.

(1 zastrzeżenie)
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szyjkę zaworu syfonowego. W górnej części tulei (3) zmontowa
ny jest zawór syfonowy składający się z elementów (8), (9) ,(10),
(11), (12), (13), (14) i (19). Rurka (16) z kołnierzem dociśniętym
nakrętką (18) do krawędzi szyjki butelki (17) zapewnia dogod
niejsze korzystanie z urządzenia

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 315453

(22)% 07 30

(31)95 9515846

6(51) B67C 9/00
A61M 5/30
(32)95 0802 (33) GB

(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB
(72) Shervington Evelyn A., Birch David W.
(54) Kapsułka do gazu
( 5 7 ) Kapsułka (1) do przechowywania płynu napędowego,
na przykład, sprężonego helu, zawiera wydrążony korpus (2),
który zawiera obszar łamliwy (4). Człon mocujący (8) przytwier
dza ramię (6) do obszaru łamliwego (4) tak, aby w momencie,
gdy pewna siła zostanie przyłożona do ramienia (6), siła ta
razem ze sprężonym helem powodowała wyłamanie obszaru
łamliwego na zewnątrz wydrążonego korpusu (2), w ten sposób
uwalniając hel.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 309870

(22) 95 08 01

6(51) B67C 9/00

TZZZŹ.

(75) Kulczyk Zbigniew, Chełmek
(54) Urządzenie do opróżniania butelek z płynów
gazowanych, zwłaszcza z nakrętkami z
tworzyw sztucznych
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymywania ciś
nienia w butelkach z płynami gazowanymi w czasie ich opróż
niania. W tym celu połączono urządzenie do przebijania nakrętki
butelki • bez jej odkręcania - wraz z uszczelnieniem przebitego
otworu, z urządzeniem syfonowym.
Korpus (1) urządzenia montowany jest na szyjce butelki
po założeniu na nią dwupołówkowego cylindra (2ab) poprzez
połączenie gwintowe. Wewnątrz korpusu (1) znajduje się tuleja
(3) z zamontowanym nożem rurkowym (4) służącym do nacina
nia i przebijania nakrętki butelki. Uszczelnienie wybitego otworu
zapewnia uszczelka (5) pośrednio dociskana wstępnie napiętą
sprężyną (6). Tuleja (3) posiada występ z otworem stanowiący

Al(21) 315489

(22)96 0802

(31)95 9515825
96 9607877

6(51) B67C 9/00
A61M5/30
(32)95 08 02 (33) GB
960416
GB

(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB
(72) Sherrington Evelyn A., Birch David W.
(54) Układ dostarczania gazu
( 5 7 ) Układ do doprowadzania gazu, charakteryzuje się tym,
że zawiera kapsułę (4) do magazynowania płynu pod ciśnie
niem, mającą wydrążony korpus (10) z wystającą z niego szyjką
(12), ogranicznik (5) umieszczony płynoszczelnie w szyjce (12);
przy czym ten ogranicznik (5) posiada trzpień (16) wystający na
zewnątrz od szyjki (12) i mający łamliwą sekcję (18), a ponadto
ogranicznik (5) posiada kanał (20) połączony z wnętrzem wydrą
żonego korpusu (10) i ciągnący się przynajmniej do łamliwej
sekcji (18), oraz człon mechaniczny do przerywania łamliwej
sekcji (18) dla umożliwienia ujścia płynu poprzez kanał (20) z
wydrążonego korpusu (10).

(11 zastrzeżeń)
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CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 315452

(22) 96 07 30

6(51) C01B 21/04

(31) 95 19528188
(32)95 08 01 (33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Reiß Gerhard, Puppe Lothar, Hees Bruno
(54) Sposób adsorpcji azotu z mieszanin gazów
na drodze adsorpcji pod zmiennym
ciśnieniem na zeolitach
( 5 7 ) Sposób adsorpcji azotu z mieszanin gazowych z mniej
polarnymi składnikami gazowymi w temperaturze 20-50°C, na
drodze procesu adsorpcji pod zmiennym ciśnieniem, w toku
którego mieszaninę gazów przepuszcza się przez adsorber
wypełniony złożami z granulatu zeolitów, znamienny tym, że w
adsorberze znajdują się co najmniej dwa złoża, przy czym w
strefie wejściowej adsorbera znajduje się złoże zeolitu typu X-U,
a w strefie wyjściowej adsorbera znajduje się złoże zeolitu typu
A, który jest wymieniony kationami grupy metali ziem alkalicz
nych złożonej z magnezu, wapnia i strontu i/lub zeolitu typu X,
który jest wymieniony kationami grupy metali ziem alkalicznych
złożonej z magnezu, wapnia i strontu.

(16 zastrzeżeń)
Al(21) 309740 (22)95 07 21 6(51) C01B 31/30
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Ogórek Jacek, Zaczyk-Wróblewska Janina,
Rejowski Józef, Sobczak Natalia, Wójcicki
Zygmunt, Siwecki Krzysztof
(54) Tworzywo węglowe lub grafitowe nasycone
stopem metalu
( 5 7 ) Tworzywo węglowe lub grafitowe składa się z półfabry
katu węglowego lub grafitowego wykonanego z 35-80% wago
wych koksu pakowego, 20-40% wagowych paku, 0-40% wago
wych koksu naftowego nasyconego w 35-50% wagowych stopem
metalowym składającym się z 40-55% wagowych Sb, 20-55%
wagowych Pb, 1,0-19% wagowych Cu, 3,0-16% wagowych Sn.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315321

(22) 96 07 17

(31) 95 19526476

6(51) C01B 33/12
H01M 2/16
(32)95 07 20 (33) DE

(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt, DE
(72) Rausch Ralf, Esch Heinz, Kuhlmann Robert,
Türk Günter, Meier Karl, Meon Walter
(54) Strącany kwas krzemowy, sposób jego
wytwarzania oraz separatory akumulatorowe
zawierające go
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest strącany kwas krzemowy
zawierający siarczan sodu w ilości wynoszącej 4-18% wago
wych, zwłaszcza o poniższych parametrach fizyko-chemicznych:
zawartość siarczanu sodu 4-18, zwłaszcza 4-14% wagowych po
wierzchna według BET 100-190 m2/g (DIN 66131); absorpcja
DBP (bezwodny) 208-250 g/100g, (DIN 53601, ASTM D 2414);

ubytek przy suszeniu, 2h/105°C 3,0-6,5% wagowych (DIN ISO
787/II, ASTM D280, JIS K 5101/21), pozostałość na sicie > 63
urn s 10,0% wagowych, sito powietrzne strumieniowe- > 150
firn ž 0,1% wagowego, ALPINE > 250pm <, 0,01 % wagowego.
Wytwarza się go w ten sposób, że w pojemniku do
strącania umieszcza się gorącą wodę i podczas mieszania do
daje szkło wodne, potem ogrzewa do temperatury 89-93°C i
temperaturę tę utrzymuje się stałą podczas całego dalszego
okresu strącania, podczas którego dodaje się jednocześnie
dalsze szkło wodne i kwas siarkowy. Następnie z zawiesiny
oddziela się strącony kwas krzemowy i placek filtracyjny zawie
rający siarczan sodu przeprowadza się w stan ciekły suszy w
suszarni rozpyłowej oraz miele. Strącany kwas krzemowy moż
na stosować przy wytwarzaniu separatorów akumulatorowych.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 315419

(22) 96 07 26

6(51) C01B 33/12
H01M2/00
(31)95 19527278
(32)95 07 26 (33) DE
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Türk Günter, Schmidt Gerold, Siray
Mustafa, Meier Karl
(54) Strącany kwas krzemowy, sposób jego
wytwarzania i jego zastosowanie do
wytwarzania separatorów akumulatorowych

( 5 7 ) Strącony kwas krzemowy o następujących parametrach
fizyko-chemicznych: powierzchnia według BET: DIN 66131 100130 m2/g, Absorpcja DBP DIN 53601 ž 275 g/100 g (bezwodny) :
ASTM D 2414, ubytek przy suszeniu DIN ISO 787/II, (2 h/105°C):
ASTM D 280 3,5-5,5% wag. JIS K 5101/21, pozostałość sitowa,
sito powietrzne strumieniowe f-my ALPINE: > 63 /*m, <, 10,0%
wag., > 150/4m, £0,1% wag., > 250 pm, S 0,01% wag.,
zawartość chlorku s 100 ppm wytwarza się w ten sposób, że w
zbiorniku do strącania umieszcza się gorącą wodę, dodaje się
szkło wodne do momentu, aż uzyska się liczbę alkaliczniści 5
do 15, następnie dodaje się jednocześnie szkło wodne oraz
kwas siarkowy, zawiesinę strącanego kwasu krzemowego za
kwasza się kwasem siarkowym do wartości pH=8,5, przerywa
się dodawanie kwasu siarkowego przy mieszaniu, następnie
zakwasza się stężonym kwasem siarkowym do pH=4, strącony
kwas krzemowy, którego zawartość substancji stałej w zawiesi
nie wynosi około 88 g/l, oddziela się, przemywa, otrzymany
placek filtracyjny skrapla się, suszy oraz miele. Strącony kwas
krzemowy może być zastosowany do wytwarzania separatorów
akumulatorowych.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 309829 (22)95 07 27 6(51) C01G13/00
(71) Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej,
Lublin
(72) Korolczuk Mieczysław
(54) Sposób osadzania rtęci i urządzenie do
osadzania rtęci
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób osadzania rtęci i
urządzenie do osadzania rtęci na elektrodzie pomiarowej dla
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potrzeb oznaczania zawartości śladowych ilości rtęci metodami
elektrochemicznymi.
W celu osadzenia rtęci na elektrodzie, gaz zawierający
pary rtęci poddaje się osuszeniu, po czym formuje się z niego
strumień laminarny, który kieruje się na elektrodę. Urządzenie
(1) zawiera kapiláře (2) osadzoną w korpusie (3), połączoną
poprzez syfon (4) z suszką (5). Korpus (3) posiada pionową
komorę (6), do której wnika kapilára (2), Naprzeciw wylotu
kapiláry (2) znajduje się współosiowe gniazdo, w którym umie
szcza się elektrodę (7). W dolnej części komory (6) znajduje się
wylot (8) gazu.

(2 zastrzeżenia)
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dwuaminopaiładu (II), który następnie redukuje się do metalicz
nego Pd o czystości min. 99,9%.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 309802 (22) 95 07 27
6(51) C02F 3/00
(71) Rafineria Nafty GLIMAR, Gorlice
(72) Duduś Andrzej, Ruttar Mariusz, Ptak Stefan,
Woźniak Tadeusz
(54) Sposób oczyszczania zemulgowanych
ścieków, zwłaszcza
krezolowo-olejowo-kwasowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ze
mulgowanych ścieków, zwłaszcza krezolowo-olejowo-kwasowych najkorzystniej metodą biologiczną.
Sposób polega na tym, że ścieki te poddaje się przed
biologicznym oczyszczaniem uzdatnianiu chemicznemu poprzez
działanie na nich frakcją naftową w ilości od 1 do 30%, o
granicach wrzenia od 180 do 550°C oraz roztworu koagulanta,
najkorzystniej nieorganicznego, w ilości do 5% 1 substancji
neutralizującej, zwłaszcza w postaci roztworu Ca(OH)2, w ilości
niezbędnej do uzyskania pH od 4 do 10. Po wymieszaniu tych
substancji i samoistnym ich rozdzieleniu górną warstwę olejową
z pochłoniętymi zanieczyszczeniami kieruje się do suszenia i
homogenizacji, a dolną warstwę wodną na oczyszczalnię do
dalszego, zwłaszcza biologicznego uzdatniania.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315405

(22)96 07 25

(31)95 9515198

Al(21) 309768

(22)95 07 24

6(51) C01G 55/00
C22B 11/00
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72) Anyszkiewicz Krystyna, Zakrzewski Jerzy,
Benke Grzegorz, Botor Jan, Machelska
Grażyna, Chmielarz Andrzej, Śmieszek
Zbigniew, Wroński Władysław, Mendyka
Maria
(54) Sposób otrzymywania platyny i palladu z
roztworów

(57) Sposób polega na tym, że proces wydzielania platyny
przez wytrącanie chloroplafynianu amonowego przy użyciu chlor
ku amonowego prowadzi się w trzech etapach, przy czym w I
etapie chloroplatynian amonowy wytrąca się bezpośrednio z
kwaśnego roztworu zawierającego platynę i pallad, stosując
min. 1 g NH4CI na każdy gram platyny. Wytrącony chloroplaty
nian amonowy redukuje się, korzystnie siarczanem hydrazyny
w środowisku alkalicznym i otrzymuje platynę surową, którą
następnie roztwarza się w mieszaninie kwasów HCI i HNO3
sporządzonej w proporcji 3:1 do 10:1.
Tak uzyskany roztwór, po rozcieńczeniu wodą i usunię
ciu z niego osadu, kieruje się do II etapu procesu, w którym
wytrącanie chloroplatynianu amonowego, jego redukcję i roz
twarzanie w mieszaninie kwasów prowadzi się jak poprzednio.
Roztwórz II etapu zawierający platynę odparowuje się do sucha,
pozostałość roztwarza w wodzie i po odfiltrowaniu kieruje do III
etapu, w którym po wytrąceniu chloroplatynianu amonowego, a
następnie jego redukcji uzyskuje się metaliczną platynę o czy
stości min. 99,9%. Natomiast pallad odzyskuje się z roztworu
uzyskanego w I etapie wydzielania platyny po wytrąceniu chlo
roplatynianu amonowego, przy czym roztwór ten alkalizuje się
wodorotlenkiem amonowym i po oddzieleniu osadu wodorot
lenków roztwór zadaje się kwasem solnym wytrącając chlorek

6(51) C03C 17/09

(32)95 07 25

(33) GB

(71) PILKINGTON PLC, StHelens, GB
(72) Kirkbride Bernard James, Sheel David
William, Hurst Simon James
(54) Sposób powlekania szkła
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób powlekania szkła,
zwłaszcza sposób powlekania szkła tlenkiem cyny z wykorzy
staniem chlorku cynowego jako prekursora. Sposób tworzenia
powłoki z tlenku cyny na ruchomym podłożu ze szkła płaskiego
lub szkła float polega na naparowywaniu chemicznym ze wstę
pnym mieszaniem gazowych strumieni czterochlorku cyny i
wody przy temperaturze 100-240°C i kierowaniu jednolitego,
wstępnie zmieszanego strumienia na szkło w zasadniczo laminarnym przepływie, przy czym doprowadza się do reakcji czte
rochlorku cyny i wody tylko w obszarze powierzchni szkła, aby
wytworzyć powłokę z tlenku cyny na szkle. Alternatywnie, stru
mienie gazowe bezwodnego chlorowodoru, czterochlorku cyny
i wody mogą być wstępnie mieszane w celu utworzenia jedno
litego, wstępnie zmieszanego strumienia, który uderza w szkło
w przepływie zasadniczo laminarnym, przy czym czterochlorek
cyny i woda reagują ze sobą w obszarze szkła, by wytworzyć
tlenek cyny, który tworzy powłokę na szkle.

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 316734
(31)94
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

459

(22)95 0418

6(51) C04B 7/44

(32)94 0421

(33) DK

95 0418 PCT/DK95/Ö0160
95 11 02 W095/29138 PCT Gazette nr 47/95
EL. SMIDTH & CO. A/S, Valby, DK '
Hundebol S^ren
Sposób regulacji temperatury w piecu

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu sterowania tem
peraturą w piecu do wytwarzania klinkieru cementowego, w
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którym to piecu temperatura w strefie prażenia jest w zakresie
1100-1500°C.
Niniejszy wynalazek umożliwia sterowanie temperaturą
u» pío£tjt a K/m Bam\/m sterowanie wytwarzaniem klinkieru pro- I
Hijirnuuoriann w rtioru Hry yyx/robu cementu z równoezesnvm I
zmniejszeniem do minimum emisji NOx z pieca.
W sposobie według wynalazku oblicza się parowanie
siarki w piecu, uzyskując tym samym miernik chwilowej tempe
ratury w strefie prażenia. Współczynnik parowania oblicza się z
pomiarów zawartości siarki w materiale z cyklonu, wpływającym
do pieca, lub z pomiarów zawartości siarki w gazach wyloto
wych na wylocie z pieca.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 309760

(22) 95 07 20

6(51) C04B 28/00

(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyj no-Usługowo-Handlowe LABOR
Sp.z o.o.., Siemianowice Śląskie
(72) Roszczyniarski Wojciech, Grzybowska
Wanda, Gawlicki Marek, Kaczmarczyk
Andrzej, Mężyk Czesław
(54) Sposób wytwarzania spoiwa zawierającego
desulfogips
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Stolarski Marek, Wodzisław Śląski; Lyp
Franciszek, Rybnik
(72) Serkowski Stanisław, Kukuczka Piotr,
Zwierzyński Stanisław, Stolarski Marek, Lyp Franciszek

(54) Sposób wytwarzania lekkich materiałów
budowlanych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania lekkich
i porowatych materiałów budowlanych z odpadowych szlamów
poflotacyjnych z procesu wzbogacania węgla. Odwodnione do
wilgotności 30-40% szlamy poflotacyjne w ilości od 40 do 95
części wagowych miesza się z popiołami lotnymi w Ilości od 5
do 55 części wagowych i z wodą w ilości od 1 do 20 części
wagowych. Następnie z tak uzyskanej masy plastycznej lub
półplastycznej formuje się znanymi sposobami kształtki budow
lane, które suszy się do wilgotności poniżej 3%, a potem wypala
w temperaturze 900 -1000X w atmosferze utleniającej. Zamiast
popiołów lotnych można stosować łupek kopalniany o uziarnieniu poniżej 0,5 mm i/lub piasek o uziarnieniu poniżej 1 mm.
Uzyskane lekkie i porowate materiały budowlane charakteryzują
się gęstością pozorną od 0,9 do 1,6 g/cm3, porowatością od
45% do 60% i wytrzymałością na ściskanie od 7 do 25 MPa.

(3 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania spoi
wa mieszanego z udziałem desulfogipsu, zwłaszcza pochodzą
cego z procesu odsiarczania spalin. Istotą tego sposobu jest
dokładne mieszanie w temperaturze od 0 do 100°C, ewentualnie
poprzez domielanie, od 10 do 40% wagowych odpadowego
desulfogipsu pochodzącego z procesu odsiarczania spalin, od
25 do 45% wagowych popiołu lotnego, od 20 do 65% wagowych
cementu portlandzkiego oraz od 0 do 10% wagowych dodatków
modyfikujących.

A1(21) 309816 (22)95 07 26 6(51) C05B 17/00
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice
(72) Najda Jerzy, Górecki Henryk, Hoffmann
Józef, Pawelczyk Adam, Czuba Roman,
Przybyła Józef Konrad, Karleszko Piotr
(54) Sposób zwiększania ilości przyswajalnego
P2O5 w mączce fosforytowej

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób zwiększania ilości przyswajalnego P2O5 w mą
czce fosforytowej stanowiącej jeden ze składników nawozów
wieloskładnikowych, szczególnie w nawozach przeznaczonych
dla upraw buraków oraz na łąki i pastwiska, a składających się
głównie z surowca fosforowego i siarczanu amonowego, polega
na tym, że do mieszaniny składników, przed ich wspólnym
mieleniem nasucho, dodaje się chlorek sodowy w ilości 5-15%
wagowych lub substancje zawierające chlorek sodowy, korzy
stnie naturalny kainft.

A1(21) 315353

(22) 96 07 19

6(51) C04B 28/14

(31) 95 19527227
(32)95 07 26 (33) DE
(71) Gebr.Knauf, Westdeutsche Gipswerke KG,
Iphofen, DE
(72) Ruf Herbert, Scheller Lothar, Neu hauser
Gerhard
(54) Płyta budowlana ognioodporna oraz sposób
jej wytwarzania
( 5 7 ) Płyta budowlana ognioodporna, stosowana w budow
nictwie mieszanym jako wypełnienie pomiędzy kształtownikami
i blachami, jest wykonana z materiału, w skład którego wchodzi
mieszanka wiążąca złożona z półhydratu a siarczanu wapnia w
ilości 75 do 40% i ałunu w ilości 25 do 60%, z dodatkiem
inhibitora. Na obu powierzchniach płyty naniesiona jest warstwa
włókna szklanego. Płyta może być wytwarzana na zwykłych
urządzeniach do produkcji płyt gipsowych. Wykazuje bardzo
dobre właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe oraz od
znacza się bardzo dobrą ognioodpornością.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 309742 (22)95 07 21 6(51) C04B 33/13
(71) Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
PROHADUS Sp.zó.o., Rybnik; Serkowski
Stanisław, Katowice; Kukuczka Piotr,
Rybnik; Zwierzyński Stanisław, Rybnik;

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 309790 (22)95 07 25
6(51) C05G 1/00
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Kotula Edward, Fotyma Ewa, Kicińska
Łucja, Winiarski Andrzej
(54) Płynny koncentrat nawozowy z
mikroelementami, zwłaszcza do dolistnego
dokarmiania ziemniaków
(57) Płynny koncentrat nawozowy z mikroelementami, zwła
szcza do dokarmiania dolistnego ziemniaków, w postaci wod
nego roztworu o silnie alkalicznym odczynie, składa się z azotu
wprowadzonego w postaci mocznika i amoniaku oraz boru
wprowadzonego w postaci metaboranu sodowego i mikroele
mentów: miedzi, cynku i manganu wprowadzonych w postaci
siarczanu lub/i chlorku i charakteryzuje się tym, że zawiera
0,45-0,55% B z zachowaniem wzajemnego stosunku mikroele
mentów Cu:Zn:Mn:B=1:3:3:1 z tolerancją poszczególnych skład
ników + 10%, przy czym mikroelementy te tikompleksowane są
za pomocą mieszaniny amoniaku i cytrynianu amonu w silnie
alkalicznym roztworze.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 316754

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22)95 04 03

(31)94 4412833

6(51) C05G 3/02
C05G5/00
A01N 61/00
(32)940414
(33) DE

(86) 95 0403 PCT/EP95/01222
(87) 95 10 26 WO95/28370 PCT Gazette nr 46/95
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Schütte Manfred-Heinrich, Baron Gerhard
(54) Owadobójcze mieszaniny nawozów
sztucznych
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wybrana z grupy obejmującej alkil o 1 do 6 atomach węgla lub
aralkil o 7 do 10 atomach węgla, Rz i Ra lub niezależnie, alkil o
1 do 4 atomach węgla, ft» jest alkiiem o 1 do 6 atomach węgla
lub podstawnikiem o charakterze alifatycznym, takim jak na
przykład butyi, 2-morfoiinoetyi iub 2-karbamoiio-2-meiyio -pro
pyl, fis jest wybrany spośród grup aromatycznych, aromatycz
nych podstawionych i heteroaromatycznych, podstawionych
lub nie podstawionych cykloalkili, cykłoalkenów mających 3 do
8 atomów węgla, z podstawnikami wybranymi spośród alkilu,
alkoksy o 3 do 10 atomach węgla i pochodnych aikoksy, takich
jak 3-metoksy-propyloksy, pierwszorzędowe i drugorzędowe
amidy, pochodne alkilowe.

(10 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy owadobójczych mieszanin nawo
zów sztucznych zawierających w szczególności składnik stano
wiący nawóz sztuczny i agonistę lub antagonistę nikotynergicznych receptorów acetylocholiny u owadów.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 315723

(22)960813 6(51) C07C 215/28
C07C 213/00
(71) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA
S.A., Jelenia Góra
(72) Bartoszko Krzysztof, Kwidzińska Katarzyna,
Urbańska Helena
(54) Sposób wytwarzania
3-hydroksy-3-fenylo-N-metylopropyloaminy

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 3-hydroksy-3-feny!o-N-metylo-propyloaminy o wzorze 2 polegający
na redukcji N-metyloamidu kwasu 3-fenylo-3-hydroksypropionowego za pomocą borowodoru wydzielonego in situ w
roztworze eterowym z borowodorku sodu i jodu lub borowodor
ku sodu i halogenku alkilu w temperaturze od -10°C do 100°C.
Korzystnie jest, gdy jako rozpuszczalnik stosuje się eter o tem
peraturze wrzenia powyżej 50°C np. tetrahydrofuran. Korzystnie
jest również, gdy jako halogenek alkilu stosuje się dowolny
chlorek, bromek lub jodek alkilowy, np. jodek metylu.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316677

(22)95 0412 6(51) C07C 231/12
C07C 231/02
C07D 405/04
C07C 237/20
C07C 271/22
(31)94 2121898
(32)94 04 21
(33) CA
(86) 95 04 12 PCT/IB95/00257
(87) 951102 WO95/29150 PCT Gazette nr 47/95
(71) CIBA-GEIGY AG,Bazyleja,CH
(72) Hanessian Stephen
(54) Synteza prototypów dla inhibitorów reniny

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków o wzorze
1, w którym n może być 0-3, A są obydwa atomami wodoru lub
razem są pojedynczym wiązaniem węgieł-azot, Ri jest wodorem
lub hydrokarbylokarbalkoksy, gdzie reszta hydrokarbylowa jest

A1(21) 314279

(22)96 0516 6(51) C07C 279/20
C07C 277/08
A61K 31/155
(31) 95 19527305
(32)95 07 26 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Schwark Jan-Robert, Brendel Joachim,
Kleemann Heinz-Werner, Lang Hans
Jochen, Weichert Andreas, Albus Udo,
Scholz Wolfgang
(54) Nowe podstawione pochodne
cynamoiloguanidyny, sposób ich
wytwarzania, ich zastosowanie do
wytwarzania środków farmaceutycznych i
diagnostycznych oraz środek farmaceutyczny

( 5 7 ) Nowe podstawione pochodne cynamoiloguanidyny o
ogólnym wzorze 1, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne
sole, mają działanie farmakologiczne m.in. jako środki do sto
sowania w leczeniu i profilaktyce schorzeń związanych z pod
wyższonym poziomem komórkowego antyportera sodowo-protonowego (wymieniacza Na + /H + ), a zwłaszcza nasercowe. W/w
związki odznaczają się także silnym działaniem hamującym
proliferację komórek.

(19 zastrzeżeń)
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A1(21) 316660

(31) 94
95

(22)95 04 22 6(51) C07C307/06
C07C 311/01
C07C311/14
CQ7C 313/20
C07C 323/60
C07D 295/22
A01N 41/06
1407
(32)94 05 04 (33) CH
584
95 03 01
CH

(86) 95 04 22 PCT/EP95/01530
(87) 951116 WO95/30651 PCT Gazette nr 49/95
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH
(72) Zeller Martin
(54) Amidy N-sulfonylo i N-sulfinylo
aminokwasów jako środki mikrobobójcze
(57) Amidy a-aminokwasu o wzorze 1, w którym n oznacza
liczbę zero lub jeden. Ri oznacza C1-C12 alkil. który jest niepodstawiony lub podstawiony, Ca-Ce cykloalkil, C2-C12 alkenyl,
C2-C12 alkinyl, C1-C12 chlorowcoalkil lub grupę NR13R14, w
której R13 i R14 niezależnie od siebie oznaczają wodór, Ci-Ce
alkil lub razem oznaczają tetra- lub pentametylen, R2 i R3 nieza
leżnie od siebie oznaczają wodór, d-Ce alkil, Ci-Ce alkil, który
jest podstawiony, C3-C8 alkenyl, C3-C8 alkinyl, C3-C8 cykloalkil
lub C3-Ce cykloalkiio-Ci-C4 alkil lub w którym dwie grupy R2 i
R3 razem z atomem węgla do którego są przyłączone tworzą trzy
do ośmioczłonowy pierścień karbocykliczny, R4 oznacza wodór
lub Ci-Cealkil, R5 oznacza wodór, Ci-C6alkil lub fenyl, który
może być podstawiony zaś Ffe oznacza grupę G o wzorze 8, w
którym R7 i Re niezależnie od siebie oznaczają wodór lub Ci-Ce
aikil, p oznacza liczbę zero lub jeden, zaś Re, Rio i Ri 1 niezależ
nie od siebie oznaczają wodór, Ci-Ce alkil, Ci-Ce chlorowcoalkil, Ca-Ce alkenyl, Ca-Ce alkinyl, Ci-Ce alkoksy, Ca-Ce
alkenyloksy, Ca-Ce alkinyloksy, Ci-Ce alkilotio, chlorowiec lub
nitro, są cennymi środkami mikrobobójczymi.
Mogą one być stosowane do ochrony upraw w postaci
odpowiednich kompozycji, na przykład do zwalczania chorób
grzybowych.

Nr 3 (603) 1997

A1(21) 315479

(22)96 08 01 6(51) C07D 215/20
C07D
A61K 31/395
A61K
(31) 95 19528418
(32) 95 08 02 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Mederski Werner, Osswald Mathias, Dorsch
Dieter, Wilm Claudia, Schmitges Claus J.,
Christadler Maria
(54) Nowe związki i ich sole, sposób ich
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i
sposób jego wytwarzania

( 5 7 ) Nowe związki i ich fizjologicznie dopuszczalne sole
7
7
obejmuje wzór 1, w którym -Y-Z- oznacza -NR -CO-,-N=C(OR )lub -N-CR8-, R1 oznacza Ar, R2 oznacza COOR8, (CH2)nCOOR8, CN, lH-tetrazolil-5 lub CONHSOzAr, każdy z symboli R3,
R4, R5 niezależnie od siebie oznacza R6, OR8, StOJmR8, Hal,
NO2, N R 8 ^ ' , NHCOR6, NHSO2R6, OCOR8, COOR6 łub CN,
przy czym też R3 i R4 razem mogą tworzyć grupę 0(CH2)nO-,
każdy z symboli R6, R6 niezależnie od siebie oznacza H, alkil o
1-6 atomach węgla, benzyl lub fenyl, R7 oznacza (CKfeJnAr, R8
oznacza Ar łub OAr, Ar oznacza niepodstawiony albo jedno-,
dwu- lub trzykrotnie przez R9, R10, R podstawiony fenyl albo
niepodstawiony nafty! albo niepodstawioną lub w części fenylowej jedno- lub dwukrotnie przez R9 lub R10 podstawioną grupę
o wzorze 7 albo niepodstawioną lub w części cykloheksadienylowej jedno- lub dwukrotnie przez R9 lub R podstawioną grupę
o wzorze 8, każdy z symboli R8, R10, R11 niezależnie od siebie
oznacza R8, OR8. Hal, CF3, OCF 3f OCHF2, OCH2F, NOg,
NF^R6', NHCOR8, CN, NHSC^R8, COOR8, COR8, CONHSOzAr,
0(CH2)nR2,0(CH2)nOR8 lub SfOJmR8, E oznacza CH 2 , S lub O,
D oznacza karbonyl lub [ C i ^ R 8 ] n , X oznacza O lub S, Hal
oznacza F, Cl, Br lub J, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, n oznacza
liczbę 1 lub 2. W/w związki wykazują właściwości antagonistyczne względem receptora endoteliny.

(9 zastrzeżeń)

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 316655

(22)95 03 29 6(51) C07D 249/12
C07D 233/70
C07D 401/02
C07D 401/14
C07D 403/04
A61K 31/41
A61K 31/445
A61K 31/495
(31) 94 94200938
(32) 94 04 06
(33) EP
(86)95 03 29 PCT/EP95/Ü1184
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(87) 951019 WO95/27704 PCT Gazette nr 45/95
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
Beerse, BE
(72) Heeres Jan, NL; Mostmans Joseph Hector,

BE; Hendrickx Robert Jozef Maria, BE; Van
der Veken Louis Jozef Elisabeth, BE;
Stokbroekx Raymond Antoine, BE; Van der
Aa Marcel Jozef Maria, BE
(54) Estrowe i karbaminianowe pochodne
azolonów wykazujące działanie wobec
Helicobacter

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym X i
1
2
3
Y oznaczają CH lub N, R , R i R oznaczają atom wodoru !ub
5
Ci-4 alkil, R> i R oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, C1-4
alkil, C1-4 alkoksyl, hydroksyl, trrfluorometyl, trrfluorometoksyl
6
lub drfluorometoksyl, R oznacza Ci-e alkil, hydroksy Ci-e alkil,
C1-4 alkoksy Ci-e alkil, fenyl lub fenylo C1-4 alkil, Z oznacza C=O
lub CHOH, a (a) oznacza rodnik aromatyczny ewentualnie za
wierający w pierścieniu 1 lub 2 atomy azotu, farmaceutycznie
dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasem i stereochemicz
nych postaci izomerycznych tych związków, środków farmaceu
tycznych zawierających wspomniane związki, sposobów ich
wytwarzania i zastosowania do leczenia chorób zależnych od
Helicobacter.

A1(21) 309712
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(22)95 07 20 6(51) C07D 333/48

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Jasiobedzki Wiesław, Woźniak-Kornacka
Janina
(54) Pochodne l,l-diokso-2/difenylometyleno/
-3-chloro-2,5-dihydrotiofenu
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są nowe związki, pochodne
1,1-diokso-2/difenylometyłeno/-3-chloro-2,5-dihydrotiofenu o
wzorze 1 i wzorze 2, w których R oznacza grupę etylową,
izopropylową, tertbutylową lub fenylową, Ri oznacza grupę
metylową lub etylową, a R2 oznacza grupę metylową.

(1 zastrzeżenie)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 309713
A1(21) 316757

(22) 95 04 11 6(51) C07D 277/58
A61K 31/425
(31) 94 227033
(32) 94 04 13
(33) US
94 301407
9409 08
US
95 383855
95 02 06
US
(86)95 0411 PCT/EP95/01334
(87) 9510 26 W095/28393 PCT Gazette nr 46/95
(75) Rossignol Jean-Francois, Clearwater, US
(54) Pochodne benzamidowe i kompozycje
zawierające te pochodne oraz ich
zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy związek o wzorze (I),
w którym jeden z podstawników Ri, Ffe, R3, FU i Ffe oznacza
grupę hydroksylową, podczas gdy pozostałe podstawniki ozna
czają atomy wodoru, kompozycja farmaceutyczna zawierająca
wymieniony związek oraz zastosowanie wymienionego związku
jako środka przeciwpasożytniczego, przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybowego oraz przeciwwirusowego.

(23 zastrzeżenia)

(22)95 07 20 6(51) C07D 333/48

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Jasiobedzki Wiesław, Woźniak-Kornacka
Janina
(54) Sposób otrzymywania pochodnych
l,l-diokso-2 /difenylometyleno/
-3-chloro-2,5-dihydrotiofenów
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
pochodnych 1,1-diokso-2(difenylometyleno)-3-chloro-2,5dihydrotiofenów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
etylową izopropylową, tertbutylową lub fenylową i o wzorze
ogólnym 2, w którym Ri oznacza grupę metylową lub etylową,
a Rs oznacza grupę metylową.
Sposób charakteryzuje się tym, że asymetryczne chlorohydroksyalleny poddaje się działaniu chlorku tionylu, w roztwo
rze bezwodnego eteru dietylowego, w obecności pirydyny, w
temperaturze od -10 do -30°C, przy stosunku molowym chlorohydroksyallenu do chlorku tionylu od 1:1 do 1:1,2.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 309714

(22)95 07 20 6(51) C07D 333/48

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Jasiobędzki Wiesław, Woźniak-Kornacka
Janina
(54) Sposób otrzymywania pochodnych
l,l-diokso-2 /difenylometyleno/
-3-chloro-2,5-dihydrotiofenów
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
pochodnych 1,1-diokso-2(drfenylometyleno)-3-chloro-2,5-dihydrotiofenów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
etylową, izopropylową, tertbutylową lub fenylową i o wzorze
ogólnym 2, w którym Ri oznacza grupę metylową lub etylową,
a R2 oznacza grupę metylową.
Sposób charakteryzuje się tym, że asymetryczne y-glikole acetylenowe poddaje się działaniu chlorku tionylu, w roz
tworze bezwodnego eteru diety lowego, w obecności pirydyny,
w temperaturze od -10 do -30°C, przy stosunku molowym y-glikolu acetylenowego do chlorku tionylu od 1:1 do 1:4.

(1 zastrzeżenie)

W2iJ(?2

*

A1(21) 316688

(22)95 03 01 6(51) C07D 401/14
A61K 31/40
(31) 94 227860
(32) 94 0415 (33) US
94 311780
94 0923
US
(86) 95 03 01 PCT/US95/02166
(87) 95 10 26 W095/28398 PCT Gazette nr 46/95
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,
Kalamazoo, US
(72) Havens Jeffrey L., Smith Donald P., Bergren
Michael S., Lyster Mark A.
(54) Nowe formy krystaliczne
1 - [5-metanosulfonamidoindolilo-2-karbonyIo]
-4- [3- (l-metyloetyloamino)-2-pirydynylo] pipe
razyny

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy dwóch nowych form krystalicznych
znanego związku soli monometanosulfonianu 1-[5-metanosurfonamidoindolilo-2-karbonylo]-4 -[3-(1 -metyloetyloamino)-2pirydynyio] piperazyny znanych powszechnie jako formy "3" i
"T\ które identyfikuje się metodą rentgenograficznej dyfrakcji
preparatów proszkowych.
Związek ten jest przydatny w leczeniu osób wykazują
cych pozytywny test na HIV.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 309717

(22)95 07 20 6(5Í) C07D 403/04

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Krajewski Krzysztof, Chilmończyk Zdzisław,
Cybulski Jacek, Roszczyński Jacek
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(54) Sposób wytwarzania l-(2-pirymidynylo)
piperazyny
(57) Sposób wytwarzania 1-(2-pirymidynylo)piperazyny w
reakcji piperazyny z 2-chłoropirymidyną w rozpuszczalniku cha
rakteryzuje się tym, że do piperazyny dodaje się 2-chioropirymidynę, korzytsnie porcjami, Korzystnie reakcję prowadzi się w
roztworze wodnym, w temperaturze wrzenia mieszaniny re
akcyjnej. 1-(2-pirymidynylo) piperazyna znajduje zastosowanie
jako półprodukt do wytwarzania leków, w tym buspironu i pirybedilu.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 315423

(22)96 07 26 6(51) C07D 487/06
C07F5/02
(31)95 9501512
(32)95 07 27
(33) ES
(71) QUIMICA SINTETICA S.A., Barcelona, ES
(72) Darder Carlos Picornell, Hernandez Pedro
Gonzalez, Gomez Antonio Cosme, Gonzalez
Maria Luisa Salas
(54) Sposób wytwarzania kwasów
naftyrydynokarboksylowych i ich soli

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasów naftyry
dynokarboksylowych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza
grupę 3-amino-1-pirolidynylową o wzorze 2 (tosufloksacyny) lub
grupę (1er, 5a, 6a) -6-amino-3-azabicyklo[3.1.0]-heks-3-ylową o
wzorze 3 (trowafloksacyny) oraz ich odpowiednich hydratów i
soli, które są związkami syntetycznymi o korzystnych właściwo
ściach terapeutycznych, należących do rodziny fluorochinolonów o działaniu przeciwbakteryjnym.
Sposób polega na tym, że 7-chloro-6-fluoro-1-(2,4 -difluorofenylo)-1,4-dihydro-4-keto-1,8-naftyrydyno-3 -karboksylan
Ci-C4alkilu poddaje się działaniu kwasu ortoborowego w obe
cności bezwodnika octowego i katalitycznej ilości cynku, po
czym otrzymany produkt poddaje się działaniu (RS)-3-acetyloaminopirolidyny lub (1<z, 5a, 6a)-6-tert-butoksykarbonyloaminc-3-azabicyklo [3.1.0]-heksanu albo soli addycyjnych tych
związków z kwasem, ewentualnie w obecności zasady i otrzy
muje się związek pośredni, który hydrolizuje się i otrzymuje
pożądany produkt o wzorze 1, który wyodrębnia się ze środowi
ska reakcji znanymi sposobami.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 315422

(22)96 07 26 6(51) C07D 491/04
C07D 495/04
A61K 31/34
AóiK3i/38
A61K 31/435
(31) 95 19527568
(32)95 07 28 (33) DE
(71) Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Darmstadt, DE
(72) Osswald Mathias, Dorsch Dieter, Mederski
Werner, Wilm Claudia, Schmitges Claus J.,
Christadler Maria
(54) Nowe związki i ich sole, sposób ich
wytwarzania oraz preparat farmaceutyczny i
sposób jego wytwarzania
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(54) Synteza cefalosporyny
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy w szczególności produktów przej
ściowych przy wytwarzaniu cef alosporyn, o wzorze 1 A, w którym
a) R* oznacza wodór lub grupę siliicwą, R6 oznacza grupę o
wzorze -OR", gdzie R* oznacza wodór iub alki!, a Ff i R3 razem
oznaczają wiązanie lub ß) P? i R* oznaczają wodór lub grupę
sililową, a Rb i Rř razem oznaczają grupę iminową o wzorze N-Y, w którym Y oznacza alkil, ary) lub heterocyklil lub y) R0
oznacza wodór lub grupę sililową, R* oznacza wodór, jeżeli P?
oznacza wodór lub Ra oznacza wodór lub grupę sililową, jeżeli
Př oznacza grupę sililową, a Rb i R° razem oznaczają grupę 0x0,
w postaci nie związanej łub w postaci soli.

(15 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Nowe związki i ich fizjologicznie dopuszczalne sole
obejmuje wzór 1, w którym -Y-Z- oznacza-NR7-CO-, -N=C(OR7)lub - N ^ R 8 - , R1 oznacza Ar, R2 oznacza COOR6, CN, 1 H-tetrazolil-5 lub CONHSOîîAr. każdy z symboli R3. R4, R5 niezależnie
od siebie oznacza R8, OR6, SpimR8, Hal, NO2, NR 6 ^', NHCOR8,
NHSO2R6, OCOR6, COOR6 lub CN, każdy z symboli R6, R6'
niezależnie od siebie oznacza H, alkii o 1-6 atomach węgla,
benzyl lub fenyl, R7 oznacza (ChfeJnAr, R8 oznacza Ar lub OAr,
Ar oznacza niepodstawiony albo jedno-, dwu- lub trzykrotnie
przez R9, R10, R podstawiony fenyl albo niepodstawiony naftyl
albo niepodstawioną lub w części fenylowej jedno- lub dwukrot
nie przez R9 lub R10 podstawioną grupę o wzorze 7 albo niepod
stawioną lub w części cykloheksadienylowej jedno- lub dwukrotnie
przez Fr lub R10 podstawioną grupę o wzorze 8. każdy z symboli
R9, R10, R11 niezależnie od siebie oznacza PT, OR , Hal, CF3,
OCF3, OCHF2, OCH2F, NÛ2, NR6R8', NHCOR6, CN, NHSO2R8,
COOR6 COR6, CONHS02Är, OfCH^nR2, OíCH^nOR6 lub
S(0)mR^, E oznacza CH2, S lub O, D oznacza karbonyl lub
[C(R6R6']n, Hal oznacza F, Cl, Br lub J, X oznacza O lub S, m
oznacza liczbę 0,1 lub 2, n oznacza liczbę 1 lub 2.
W/w związki wykazują właściwości antagonistyczne
względem receptora endoteliny.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 316633

(22)95 03 29 6(51) C07D 501/59
A61K 31/545
(31)94 222262
(32)94 04 01
(33) US
95 369798
95 0106
US
(86)95 03 29 PCT/US95/03976
(87) 95 10 12 W095/26966 PCT Gazette nr 43/95
(71) MICROCIDE
PHARMACEUTICALS, INC.,
Mountainview, US
(72) Christensen Burton G., Cho In-Seop, Glinka
Tomasz W., Hecker Scott J., Lee Ving J.,
Zhang Zhijia J.
(54) Antybiotyki cefalosporynowe

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku są nowe kwasy (7R)-7-(acylamino)-3 -(arylotio)-3-cefemo-4-karboksylowe I ich farmakologi
cznie dopuszczalne sole, wykazujące działanie antybiotykowe
wobec szerokiej gamy organizmów, w tym organizmów opor
nych na antybiolyki^-laktamowe, przydatne jako środki przeciwbakteryjne. Przedmiotem wynalazku są też m.in. nowe związki
pośrednie do wytwarzania w/w związków i związków pośred
nich.

(46 zastrzeżeń)
A1(21) 309827
A1(21) 316661
(31)

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

(22)95 04 24 6(51) C07D 501/18
C07D 501/62
94
857
(32)94 04 25
(33) AT
94
858
94 04 25
*
AT
94 1066
9405 25
AT
95 04 24 PCT/EP95/01538
95 1102 W095/29182 PCT Gazette nr 47/95
BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.,
Kundl, AT
Ascher Gerd, Ludescher Johannes, Sturm
Hubert, Wieser Josef

(22)95 07 27 6(51) C08F 218/08

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych, Oświęcim
(72) Sporysz Wanda, Siarzak Marian, Mańkowski
Zdzisław, Cuber Antoni, Kozieł Józef
(54) Sposób wytwarzania wodnych dyspersji
kopolimerów octanu winylu i estrów kwasu
akrylowego
( 5 7 ) Sposób wytwarzania wodnych dyspersji kopolimerów
octanu winylu i estrów kwasu akrylowego o bardzo małej
zawartości resztkowych monomerów, rzędu tysięcznych czę
ści procenta, polega na emulsyjnej polimeryzacji mieszaniny
octanu winylu i estrów kwasu akrylowego w obecności niejonowe
go środka powierzchniowo czynnego i koloidów ochronnych,
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inicjatora polimeryzacji i buforu, przy czym mieszaninę mono
merów dozuje się do wody emulsyjnej o pH 6-7 i przewodnictwie
elektrolitycznym 1,9-2,1 mS, zawierającej koloid ochronny w
postaci mieszaniny o 0-50% udziale małocząsteczkowego poiiaikohoiu winylu o lepkości 4 procentowego roztworu wodnego
4-6 mPa.s i 50-100% udziale sredniocząsteczkowego polialko
holu winylu o lepkości 4 procentowego roztworu wodnego
17-1 SmPa.s, a szybkość dozowania monomerów do wody emul
syjnej jest taka, że chwilowe przereagowanie monomerów wy
nosi powyżej 98 procent

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316736
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 95 03 31

6(51) C08G 18/00
C08J9/14
94 4412639
(32)94 0413
(33) DE
94 4416623
94 0511
DE
9503 31 PCT/EP95/Ü1207
95 10 26 WO95/28430 PCT Gazette nr 46/95
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
Gruss Peter, Kapps Manfred, Vehlewald
Peter, Rettig Rainer

(54) Mieszaniny prowadzące do sztywnych
poliuretanowych materiałów piankowych
( 5 7 ) Ujawniono m.in. mieszaniny prowadzące do sztywnych
poliuretanowych materiałów piankowych, które to mieszaniny
korzystnie umieszczone są w pojemniku ciśnieniowym i które
zawierają: a) prepolimery z grupami izocyjanianowymi, otrzy
mywane na drodze reakcji poliizocyjanianów z grupami izocyjanuranowymi i ewentualnie uretanowymi ze związkami zawie
rającymi co najmniej dwa atomy wodoru reaktywne w stosunku
do grup izocyjanianowych i mającymi ciężar cząsteczkowy od
62 do 10000, przy czym prepolimer zawiera mniej niż 2% maso
we monomerycznego poliizocyjanianu, b) środki pomocnicze i
substancje dodatkowe znane ze stanu techniki oraz c) środki
spieniające o temperaturze wrzenia niższej niż 0°C/0,1 MPa/760
mm Hg/.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 315409 (22)96 07 25 6(51) C08G 77/24
C08G 77/06
(31) 95 9509269
(32) 95 07 25 (33) FR
(71) RHONE POULENC CHIMIE, Courbevoie,
FR
(72) Jost Philippe, Karrer Philippe, Mignani
Gérard, Olier Philippe
(54) Poliorganosiioksany perhalogenowane i
sposoby ich wytwarzania
( 5 7 ) Poliorganosiioksany (POS) (per)-halogenowane - ko
rzystnie (per)fluorowane-, znamienne tym, że składają się z
fragmentów o wzorach ogólnych 4 i 5, w których to wzorach: *
a1 + b1=3, a2 + b2=3; a,a2=2 lub 3; b1,b2=0 lub 1;
1 âp£200, korzystnie, 1 á p £ 90; 0 £ yi s 10, korzystnie, 0 â
yi 5 5 ; 0 ś y s 100, korzystnie, 0 ^ y s 5 0 ; z 5 s p J - y i +y
s 200, korzystnie, 10 s p + yi +y s 100i [p/(p+y+yi+2)]100
£ 3, korzystnie, ž 5; * 1 < p' i 9, korzystnie, 1 s p' s 4,5; * 0
^ yi ^ 1, korzystnie, 0 s yi 5 0,25; * 0 < y' s 5, korzystnie, 0
s y ' a 0,5; * każdy z rodników R1, R2, z jednej strony, jest
identyczny lub różni się od sobie podobnych o tym samym
indeksie i innego rodnika o różnym indeksie, a z drugiej strony
oznacza grupę (cykio) alkilową, liniową lub rozgałęzioną C1-C12,
korzystnie Ci-Ce, • ugrupowanie węglowodorowe, a korzystnie
aryl, aryloalkil, alkiloaryl, przy czym ugrupowania te są ewentu
alnie podstawione, * Gf oznacza jednowartościową resztę, ewen
tualnie halogenowaną- korzystnie (per) fluorowaną- identyczną

1
%

A1(21) 316758

(22)95 0412

(31)94 4413177
94 4429089

6(51) C08G 69/48
C08K 5/3435
(32)94 0415
(33) DE
94 0817
DE

(86) 95 0412 PCT/EP95/Ö1349
(87) 9510 26 W095/28443 PCT Gazette nr 46/95
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) Weinerth Klaus, Meli Karlheinz, Matthies
Paul, Beer Ludwig
(54) Poliamidy wewnętrznie foto- i
termostabilizowane
( 5 7 ) Sposób wytwarzania wewnętrznie foto- i termostabilizowanych poliamidów obejmuje polimeryzację w obecności co
najmniej jednego związku triacetonodiaminowego o wzorze 1,
w którym R oznacza atom wodoru lub grupę węglowodorową
zawierającą 1-20 atomów węgla, korzystnie aikil zawierający
1-18 atomów węgla albo benzyl.

(U zastrzeżeń)

vi-

i/ł

o
</>

*•-

o

CM

CC

O

<7>
«4-

i2
_S
lx.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 3 (603) 1997

lub różną w p-krotnych lub p'-krotnych grupach siloksylowych
0 i/lub dwóch grupach siloksylowych M, kiedy występuje. W/w
POS stosuje się m.in. jako środki przeciwpieniące, smary, środki
przeciwprzyczepne, środki obniżające napięcie powierzchnio
we, środki przeciw zaburzeniom, środki oleo- i/lub hydrofobo
we, jako materiał wyjściowy do wytwarzania elastomerów lub
folii odpornych na agresywne chemikalia i rozpuszczalniki.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 315410

(22) % 07 25

6(51) C08G 77/24
C08G 77/06
(31)95 9509268
(32)95 07 25 (33) FR
(71) RHONE POULENC CHIMIE, Courbevoie,
FR
(72) Jost Philippe, Karrer Philippe, Mignani
Gérard, Olier Philippe
(54) Perhalogenowane, polifunkcyjne
poliorganosiloksany i sposoby ich
wytwarzania

( 5 7 ) Poliorganosiloksany (POS) (per) halogenowane - korzy
stnie (per) fluorowane-, znamienne tym, że mają wzory ogólne
4 i 5, w których to wzorach: * a + b + p = 3 , a = 2 , 3 ; b,p=0,1 ; przy
czym z, zawiera się pomiędzy 0 a 200, korzystnie, pomiędzy
1-90, przy czym yi, zawiera pomiędzy 0 a 10, korzystnie, pomię
dzy 0-5, przy czym y, zawiera się pomiędzy 0 a 50, korzystnie,
pomiędzy 0-25, przy czym e, zawiera się pomiędzy 1 a 200,
korzystnie, pomiędzy 1-90, pod warunkiem, że A jeśli z * 0,
wówczas 5 < z + y + y i + e á 200, korzystnie, 10 i z + y i + y + e
< 100, a [ z / ( z + y + y i + e + 2 ) ] . 1 0 0 ž 3, korzystnie 5, A jeśli z = 0 ,
wówczas 5 s y + y i + e <, 100, przy czym b * 0 w co najmniej
jednej z grup siloksylowych kończących jednowartościowe M,
A jeśli e * 0, wówczas 5 <, z + y i + y + e s 200, korzystnie, 10 s;
z + y i + y + e s 100, a [ z / ( z + y + y i + e + 2 ] . 1 0 0 > 3 korzystnie 5,
A i jeśli e = 0 , wówczas 5 < y + y i + z s 100, przy czym p * 0 w
co najmniej jednej z grup M, * 1 s z' s 9, korzystnie, 1 s z' s
4,5; 0 < y! < 0,5, korzystnie, * 0 <, yi < 0,25; * 0 á y' < 5,
korzystnie, 0 < y' s 0,5; * każdy z rodników R1, R2, z jednej
strony, jest identyczny lub różni się od sobie podobnych o tym
samym indeksie i innego rodnika o rożnym indeksie, a z drugiej
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strony oznacza grupę (cykio) alkilową, Kniową lub rozgałęzioną
C1-C12, korzystnie Ci-Ce-arylową, aryloalkiłową, alkiloarylową,
przy czym grupy te są ewentualnie podstawione, * Gf oznacza
jednowartościową resztę z grupą funkcyjną, ewentualnie heJogenowaną. korzystnie (p*i) flucoweną, która jest taka sama !ub
inna w z-krotnych lub z'-krotnych grupach siloksylowych 0 i/lub
dwóch grupach siloksylowych M, kiedy tam występuje; * E
oznacza resztę grupy funkcyjnej jednowartościowej, różnią od Gf
zdefiniowanej powyżej, identyczną lub rożną w e-krotnych łub
e'-krotnych grupach siloksylowych D i/lub dwóch grupach siloksy
lowych M, kiedy tam występuje i wybraną, korzystnie, spośród
grup mających co najmniej jedną grupę funkcyjną E1-E13.
W/w POS stosuje się m.in. jako środki przeciwpieniące,
smary, środki przeciwprzyczepne, środki obniżające napięcie
powierzchniowe, środki przeciw zabrudzeniom, środki oieoi/lub hydrofobowe, jako materiał wyjściowy do wytwarzania
elastomerów lub folii odpornych na agresywne chemikalia i
rozpuszczalniki.

(19 zastrzeżeń)
Al(21) 315165

(22)96 07 09

6(51) C09K17/00

(31) 95 19527135
(32)95 07 25 (33) DE
95 19537616
951009
DE
(71) DyckerhoffAG, Wiesbaden, DE
(72) Teichert Horst-Dieter, Umlauf Reinhard
(54) Środek iniekcyjny i zawiesina iniekcyjna
(57) Środek iniekcyjny, w postaci suchej mieszaniny do spo
rządzania zawiesiny iniekcyjnej do uszczelniania i/lub zmniej
szania przepuszczalności gruntów (luźnych skał klastycznych)
i/lub skał i/lub murów w odniesieniu do przenikania płynów,
zwłaszcza wosy i/lub gazów, zawiera co najmniej jeden mineral
ny środek wiążący, zwłaszcza drobnoziarnisty środek wiążący,
co najmniej jeden stabilizator, co najmniej jeden fluidyzator oraz
inne typowe dodatki, jak na przykład co najmniej jeden przy
spieszacz utwardzania, pomocniczy środek iniekcyjny oraz śro
dek zatrzymujący wodę, przy czym stabilizator stanowi co naj
mniej jeden zagęszczacz organiczny, a mieszanina zawiera co
najmniej jeden, w zasadzie obojętny, wypełniacz drobnoziarnisty.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 309731

(22)95 0721

6(51) C10G 73/02

(71) Rafineria Nafty TRZEBINIA, Trzebinia
(72) Moskal Maria, Trębacz Kazimierz, Cieślak
Roman, Glijer Teresa, Wąchał Tomasz
(54) Sposób otrzymywania surowca dla wosków
ochronnych do gumy
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania su
rowca dla wosków ochronnych do gumy, na bazie stałych
węglowodorów naftowych krystalizujących z frakcji olejowych,
polegający na tym, że mikrowosk o zawartości oleju do 3%
stapia się w temperaturze od 100 do 110°C z mieszaniną stałych
węglowodorów naftowych, krystalizujących z uprzednio odasfaitowanej frakcji pozostałościowej o temperaturze wrzenia od
560 do 620°C w ilości do 3% wagowych. Tak otrzymaną masę
podgrzewa się do temperatury od 140 do 150°C dodając do niej
do 3% wagowych polietylenu. Po całkowitym rozpuszczeniu w
masie polietylenu i obniżeniu jej temperatury do wartości od 100
do 110°C dodaje się do niej do 3% wagowych antyutleniacza.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316690

(22)9503 29

(31) 94 222477

6(51) C10L1/10

(32) 94 04 04 (33) US

(86) 95 03 29 PCT/US95/Ö3912
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(87) 95 10 12 WO95/27021 PCT Gazette nr 43/95
(75) Gunnerman Rudolf W., Reno, US
(54) Wodne paliwo dla silnika wewnętrznego
spalania i sposób jego wytwarzania
( 5 7 ) Wodne paliwo o co najmniej dwu fazach, do silnika
wewnętrznego spalania, zawiera 20-80% objętościowych wody,
paliwo węglowe, od około 2 do poniżej 20% objętościowych
alkoholu, około 0,3-1 % objętościowych niejonowego emulgato
ra oraz ewentualnie środek polepszający »marność paliwa i
dodatek polepszający odporność na rozdzielanie się faz w
wyższej temperaturze. Paliwo zawiera zewnętrzną wodną fazę i
jest zasadniczo niepalne poza silnikiem. Ujawniono także spo
sób wytwarzania paliwa, polegający na mieszaniu paliwa węglo
wego i emulgatora ze sobą przed zmieszaniem z wodą i innymi
składnikami.

(35 zastrzeżeń)
A1(21) 309774

(22)95 07 24 6(51) C10M 169/04

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO
Chemical Production Spółka z o.o.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko
Halina, Kupiec Andrzej, Bogacki Edward,
Jałowiecki Tadeusz
(54) Sposób wytwarzania komponentu do płynów
hydraulicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kom
ponentu do płynów hydraulicznych, a w szczególności do pły
nów hamulcowych. Komponent ten stosowany w płynach
hamulcowych ma za zadanie chronienie płynu przed pochłania
niem wilgoci, podwyższeniem temperatury wrzenia i poprawę
własności smarnych płynu.
Sposób polega na tym, że 3-6 moli mieszaniny zawiera
jącej 50-75% wagowych eteru metylowego glikolu trietylenowego, 15-30% wagowych eteru metylowego glikolu tetraetylenowego,3-15%wagowycheterumeVłowego glikolu pentaetylenowego
i 0-5% wagowych eteru metylowego glikolu heksaetylenowego
poddaje się estryf ikacji 1 molem kwasu borowego w temperatu
rze 150-170°C, pod ciśnieniem 13-20 kPa, przy wspomaganiu
azotem, bez udziału katalizatora, wydzielając wodę bez udziału
czynnika azeotropowego. Następnie produkt syntezy rozcień
cza się 30-50% wagowymi, w stosunku do uzyskanego estru,
mieszaniną eterów metylowych glikoli polietylenowych o wyżej
zaprezentowanym składzie do uzyskania komponentu o wyma
ganych własnościach.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315594

(22)96 08 08 6(51) C10M 169/04

(71) Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
NAFTOTECH Spółka z o.o., Katowice
(72) Bednarski Alfred, Jagodziński Zdzisław,
Jagodziński Janusz, Steinmec Franciszek
(54) Olej smarowy
( 5 7 ) Olej smarowy składa się z 60 do 90% masowych rafino
wanego furfurolem, odparafinowanego rozpuszczalnikowo i dorafinowanego wodorem destylatu próżniowego z rozdestylowania
parafinowej ropy naftowej, 5 do 40% masowych odasfaltowanej
propanem, rafinowanej furfurolem, odparafinowanej rozpusz
czalnikowo i dorafinowanej wodorem pozostałości próżniowej,
0,5 do 2,5% masowych dodatku siarkowo-fosforowego zawie
rającego 12 do 25% siarki i 1,5 do 2,3% fosforu, 0,03 do 0,5%
masowych alkoholu alifatycznego zawierającego 10 do 18, korzytsnie 12 do 14 atomów węgla w cząsteczce, 0,001 do 0,006%
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masowych polimetyiosiloksanu o lepkości kinematycznej 220
do 450 mm /s w temperaturze 20°C.

(1 zastrzeżenie)
Al(21) 316652

(22)95 03 22

(31)94 9406825
94 9406826
94 9406832

6(51) CUD 1/94

(32)94 04 07
940407
9404 07

(33) GB
GB
GB

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

95 03 22 PCT/EP95/01085
951019 W095/27771 PCT Gazette nr 45/95
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Haq Ziya, Khan-Lodhi Abid Nadim, Sams
Philip John
(54) Kompozycja do zmiękczania tkanin

(57) Kompozycja do zmiękczania tkanin, zawiera 0 w zasa
dzie nierozpuszczalny w wodzie, zmiękczający tkaninę związek,
stanowiący związek mający dwie grupy C12-22 alkilowe łub alkenylowe, połączone z główną czwartorzędową grupą amoniową
poprzez co najmniej jedno połączenie estrowe Sub czwartorzę
dowy związek amoniowy zawierający pojedynczy łańcuch o
średniej długości łańcucha równej lub większej niż C20 oraz ii)
środek solubilizujący zawierający amfoteryczny środek powie
rzchniowo czynny i ewentualnie nie będący środkiem powie
rzchniowo czynnym kosurfaktant, znamienna tym, że jeśli kom
pozycję zmiękczającą tkaninę rozcieńczy się w wodzie do stężenia
5% wagowych (i) i (ii), co najmniej 70% związku zmiękczającego
tkaninę znajduje się w roztworze.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 316653

(22) 95 03 22 6(51) Cl ID 1/835

(31) 94 9406827
94 9406831
94 9406832

(32)94 0407
940407
94 0407

(33) GB
GB
GB

(86)95 03 22 PCT/EP95/01087
(87) 951019 W095/27769 PCT Gazette nr 45/95
HI) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Haq Ziya, Khan-Lodhi Abid Nadim, Sams
Philip John
(54) Kompozycja do zmiękczania tkanin
(57) Kompozycja do zmiękczaniatkanin zawiera: (1) związek
zmiękczający tkaninę, zasadniczo nierozpuszczalny w wodzie,
zawierający grupę czołową i dwa liniowe łańcuchy alkilowe lub
alkenylowe, każdy o średniej długości łańcucha równej lub
większej niż C14 lub pojedynczy łańcuch alkilowy lub alkenylowy o średniej długości łańcucha równej lub większej niż C20 i (2)
środek zwiększający rozpuszczalność, zawierający niejonowy
środek powierzchniowo czynny i ewentualnie nie powierzchnio
wo czynny dodatkowy środek ułatwiający rozpuszczanie, zna
mienny tym, że gdy kompozycję do zmiękczania tkanin rozcień
czyć wodą do stężenia 5% wagowych (1) + (2), to co najmniej
70% wagowych związku do zmiękczania tkanin przechodzi do
roztworu.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 315446

(22)9607 29

(31) 95 19528059

6(51) CUD 3/37

(32)95 07 31

(33) DE

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Groth Torsten, Joentgen Winfried,
Traenckner Hans-Joachim
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(54) Kompozycja i środek piorący lub czyszczący
(57) Kompozycja znamienna tym, że zawiera co najmniej
jeden polimer z powtarzalnymi jednostkami sukcynylowymi i/lub
j ô y û íoípusžčZaifta «ai ùitiZ jêuêfi iminOuiuüröZty rtUui, kûÎZySt-

nie Ô wzorze 2, w którym R i ni nienależnie od siebie oznaczają
H lub OH, Rg, Ra, FU i Rs niezależnie od siebie oznaczają kation,
atom wodoru, jon metalu alkalicznego albo jon amonowy lub
amoniowy.

(6 zastrzeżeń)
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materiału nieorganicznego, a proces zarodnikowania jest
przyspieszany i synchronizowany poprzez zwiększenie ciś
nienia osmotycznego w warstwie pożywki i/lub zmiany składu
pożywki. W odmianie wynalazku równocześnie z hodowlą
grzyba produkuje się enzymy.

(32 zastrzeżenia)
A1(21) 309751

(22) 95 07 24

6(51) C12P 7/48

(71) Akademia Ekonomiczna im.Oskara
Langego, Wrocław
(72) Leśniak Władysław, Pietkiewicz Jerzy Jan,
Podgórski Waldemar
(54) Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego
bezpośrednio z miazgi ziemniaczanej
Al(21) 309838

(22)95 07 28

6(51) C12N 1/00
C12N 1/22

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Grajek Włodzimierz
(54) Sposób wytwarzania białka paszowego i/lub
enzymów metodą mikrobiologiczną

(57) Wynalazek dotyczy otrzymywania białka paszowego
i/lub enzymów w drodze hodowli mikroorganizmów w napowie
trzanym podłożu utworzonym z organicznych substratów sta
łych, poddanym uprzednio nawilżaniu oraz sterylizacji i/lub
pasteryzacji.
Hodowlę prowadzi się w złożu o grubości nie mniejszej
niż 20 cm i przez cały czas hodowli utrzymuje się w złożu
aktywność wody na poziomie optymalnym dla danego mikro
organizmu, zawsze powyżej 0,90. W odmianie wynalazku do
złoża wprowadza się materiał nieorganiczny, korzystnie w po
staci inertnych kształtek.

(21 zastrzeżeń)
Al(21) 309837

(22) 95 07 28

(57) Ziemniaki rozdrabnia się do postaci miazgi, odwirowuje
lub odfiltrowuje do wilgotności od 30 do 80%, najkorzystniej do
60%. Miazgę sterylizuje się i następnie szczepi konidiami pleśni
najkorzystniej Aspergiiius niger S. Całość dokładnie miesza się
i prowadzi fermentację w czasie od 2 do 8 dób, najkorzystniej
ok. 4 dni, w temperaturze 30°, z zastosowaniem aeracji i okreso
wego mieszania. Z kolei całość przefermontowanego podłoża
poddaje się ekstrakcji, na przykład ciepłą wodą, oddziela się
roztwór kwasu cytrynowego od resztek miazgi i grzybni. Uzy
skany roztwór kwasu oczyszcza się, zagęszcza i krystalizuje w
znany sposób, natomiast pozostałe po ekstrakcji części stałe
przeznacza się na cele paszowe.
Sposób odznacza się krótkim czasem fermentacji, zna
cznym obniżeniem kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do zuży
cia energii elektrycznej i cieplnej oraz proekologicznym chara
kterem (minimum odpadów).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309839

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Głownia Jan, Kalandyk Barbara, Młynarczyk
Lech, Wychota Edmund, Dzieją Antoni
(54) Staliwo konstrukcyjne z mikrododatkami

6(51) C12N 1/14

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Grajek Włodzimierz
(54) Sposób otrzymywania konidiów
powietrznych grzybów strzępkowych i/lub
enzymów
(57) Wynalazek dotyczy sposobu produkcji i separacji spor
grzybów syrzępkowych, zwłaszcza grzybów stosowanych m.in.
do produkcji spor grzybów entomopatogennych, grzybów sto
sowanych do produkcji biopestycydów oraz grzybów stosowa
nych w produkcji serów.
Istotą wynalazku jest to, że grzyby są hodowane w
złożu głębokim utworzonym z nośnika stałego, korzystnie z

(22)95 07 28 6(51) C22C 38/04

(57) Staliwo konstrukcyjne z mikrododatkami, zawierające
wagowo 0,3-0,65% krzemu, max. 0,035% siarki, max. 0,035%
fosforu, max. 0,15% chromu, max. 0,15% miedzi oraz węgiel,
mangan, molibden, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszcze
nia, charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo 0,07-0,12%
węgla, 1,2-1,8% manganu, max. 0,4% molibdenu oraz 0,040,20% co najmniej jednego pierwiastka z grupy obejmującej
wanad i niob.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 309718 (22) 95 07 20 6(51) D01F 2/10
(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź
(72) Struszczyk Henryk, Mikołajczyk
Włodzimierz, Wawro Dariusz, Urbanowski
Alojzy, Starostka Paweł

(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych
włókien wiskozowych o podwyższonej sorpcji

(57) Sposób wytwarzania modyfikowanych włókien wiskozo
wych o podwyższonej sorpcji polega na tym, że do roztworu
przędzalniczego stanowiącego mieszaninę składającą się z
alkalicznego roztworu karbaminianu celulozy oraz alkalicznego
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roztworu ksantogenianu celulozy i zawierającego w otrzymanej
mieszaninie polimerów 0,1 - 99,9% wagowych karbaminianu
celulozy, wprowadza się związek lub związki powierzchniowo
czynne, jak alkiloaminopolioksyetylenoglikole, w ilości 0,01 10% wagowych w stosunku do łącznej masy polimerów zawar
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tych w roztworze. Z tak przygotowanego roztworu przędzalni
czego formuje się włókna znanymi sposobami.

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 309750

(22)95 07 21

6(51) E04B 2/86

(75) Strzelecki Tadeusz, Dąbrowa Górnicza;
Marzec Ireneusz, Sosnowiec
(54) Sposób wykonania i zabezpieczania
elementów żelbetowych

(13). Krawędzie powłoki (1) są zaopatrzone w zaczepowe listwy
(14) mające w przekroju kształt zbliżony do klina, które podczas
napinania powłoki (1) przesuwają się po kolejnych zaczepach
uzębienia (2) aż do uzyskania maksymalnego naprężenia przy
oparciu listwy o występ (13).

(4 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Sposób wykonania elementów żelbetowych polega na
tym, że w koronie (2) fundamentu wykonuje się szczeliny (3,4),
w które następnie wkłada się elementy cienkościenne fałdowa
ne (5) układając je na zakładkę i łącząc między sobą przy
pomocy elementów (7) oraz utwierdzając je w szczelinach (3,4)
od stron zewnętrznych przy pomocy klinów (8), a od góry na
elementy cienkościenne fałdowane nakłada się wkładki dystan
sowe (9) i zamki szalunkowe (11), w które wkłada się belki
usztywniające (13) utwierdzając je klinami (14) i w tak przygoto
wany szalunek wlewa się stopniowo masę betonową (15).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309833

6(51) E04C 1/00
E04B2/08
(75) Pypłacz Jan, Dąbrowa Górnicza
(54) Elementy budowlane, zwłaszcza dla niskiego
budownictwa

A1(21) 315605

(22)96 0809

6(51) E04B 9/22

(75) Przybylski Krzysztof, Piekary Śląskie;
Mazurek Zbigniew, Katowice; Mazurek
Adam, Katowice
(54) Sufit napinany
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sufitu napinanego składającego się
z powłoki (1) zaczepionej do ramy (2) w postaci kątownika z
podwójnymi pionowymi ramionami (6, 7). Jedno z ramion (6) w
części dolnej jest przegięte do wewnątrz tworząc odcinek (9) o
zewnętrznej powierzchni (10) przesuniętej o odległość (a) wzglę
dem górnej powierzchni (11). Drugostronnie, na wewnętrznej po
wierzchni odcinka (9) jest wykonane uzębienie (12) z występem

(22)95 07 28

( 5 7 ) Elementy budowlane według wynalazku, stanowią słu
py narożne, które wzdłuż swej wysokości posiadają co najmniej
jeden rowek przelotowy boczny (5) i jeden rowek przelotowy
wewnętrzny (7) o profilu jaskółczego ogona, które usytuowane
są względem siebie w zakresie od kąta a = 90° do kąta a = 120°.
W rowkach przelotowych bocznych (5) usytuowane są odsądze
nia wypustowe (26) ścian zewnętrznych (25). Słup narożny
utworzony jest z warstw zespolonych segmentów A, B. Zespo
lony segment A składa się dwóch identycznych kształtek osadczych i jednej kształtki wnękowej. Zespolony segment B składa
się z jednej kształtki pełnej i dwóch identycznych kształtek
rowkowych. Szerokość kształtki pełnej równa jest 1/2 długości.
Długość kształtki rowkowej równa jest dwukrotnej szerokości
rowka przelotowego wewnętrznego (7). Słupy pośrednie (10)
utworzone są z na przemian osadzonych warstw zespolonych
segmentów C i warstw zespolonych segmentów D. Zespolony
segment D składa się z zestawienia dwóch identycznych kształ
tek kabłąkowych.

(1 zastrzeżenie)
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Al (21) 315411 (22) 96 07 25 6(51) E04C 5/18
(31) 95 19528022

(32) 95 07 31

(33) DE

(71) Bau- und Maschincnschlosserei Friedrich
Hoffmann, Riesa, DE
(72) Hoffmann Friedrich
(54) Urządzenie przenośne do łączenia
elementów zbrojeniowych

A1(21) 316732

(22) 95 04 11

6(51) E04C 2/36
E04B 1/78
(31)94
427
(32)94 0413
(33) DK
(86)95 0411 PCT/DK95/00153
(87) 9510 26 W095/28533 PCT Gazette nr 46/95
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK
(72) Ras müssen Jeppe, Norgaard Luis
(54) Element izolacyjny i sposób wytwarzania
tego elementu

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy urządzenia przenośnego do łącze
nia elementów zbrojeniowych do stosowania na placu budowy.
Zespół podający (11) drut składa się z dwu umieszczonych
jedna za drugą w układzie pochyłym kalibrowanych rolek (15)
napędzanych w tym samym kierunku, które za pomocą silnika
ciągną drut z zasobnika (14) drutu i wprowadzają go do rowka
(3a, 3b, 3c) prowadzącego w zespole formującym pętle. Zasto
sowanie pochyłego układu rolek zapewnia pewne podawanie
miękkiego drutu bez odkształceń.
Gdy koniec drutu stalowego (13) po skrzyżowaniu z
podawanym drutem (13) dochodzi do czujnika (9), włącza się
zespół tnący (10) i uruchamia się nóż krążkowy (M), który
przecina drut stalowy (13). Szczęki (7) chwytają i zaciskają
skrzyżowane końce drutu i następuje ruch obrotowy cylindra
(6), co po lekkim napięciu powoduje prawidłowe skręcenie
drutu stalowego (13). Stosuje się drut stalowy taki, jak przy
łączeniu ręcznym.

(4 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Izolacyjny płytowy element zawiera izolującą cieplnie
rdzeniową warstwę (1), umożliwiającą dyfuzję, pokrytą z obu
stron uodpornioną na dyfuzję zewnętrzną warstwą (4, 5), w
którym rdzeniowa warstwa (1) podzielona jest na komórki za
pomocą uodpornionych na dyfuzję rozdzielających warstw (3),
rozciągających się zasadniczo prostopadle względem uodpor
nionych na dyfuzję zewnętrzych warstw (4, 5) i które połączone
są z nimi w sposób odporny na dyfuzję.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 316662

(22) 95 08 24

(31)94 9413970

6(51) E04D 13/02

(32)9408 29

(33) DE

(86) 95 08 24 PCT/EP95/03357
(87) 96 03 07 WO96/06996 PCT Gazette nr 11/96
(75) Klöber Johannes, Ennepetal, DE
(54) Urządzenie uszczelniające
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (V) do uszczel
nienia przejścia między ramą okna, w szczególności okna da
chowego (2), z rozmieszczoną w płaszczyźnie obejmującej ramę
okienną (3) folią uszczelniającą, korzystnie podpinką dachową
(11), w której rama (3) opasana jest kołnierzem foliowym (K)
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połączonym z folią uszczelniającą i wystającym sztorcowo z jej
płaszczyzny. Proponuje się, aby kołnierz foliowy (K) i łączony z
folią uszczelniającą (podpinką dachową (11)) segment przyłą
czeniowy (A) był ukształtowany jako prefabrykowany wykrój
składany nasadzany kołnierzem foiiowym (K) na ramę okienną
(5) i zamknięty na narożnikach załomowych.

(6 zastrzeżeń)
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Al(21) 316731
(22)95 04 07 6(51) E04D 13/02
(31) 94 441
(32) 94 0415 (33) DK
(Ufa 95 04 07 PCT/nKQs/mi5n
\- -s " " - - - -

-

>

'

-

(87) 9510 26 WG95/28536 PCT Gazette nr 40/95
(71) V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S,
Soborg, DK
(72) Andersen Susanne Bjergegaard, SE;
Jacobsen Per, DK
(54) Odkształcalny materiał arkuszowy do
obróbki blacharskiej dachów i sposób
wytwarzania takiego materiału
(57) Odkształcalny materiał arkuszowy składa się co naj
mniej częściowo z cienkiej blachy lub folii metalowej sfałdowanych, np. drogą walcowania, w formę falistą o ciągłym przebie
gu w dwóch kierunkach (A, B) zasadniczo prostopadłych do
siebie. Materiał arkuszowy może stanowić folia aluminowa o
grubości 0,05 - - 0,4 mm w postaci taśmy lub wstęgi, którą przed
operacją walcowania składa się w jej kierunku wzdłużnym, przy
czym pomiędzy dwiema warstwami materiału można umieścić
warstwę pośrednią, np. z aluminium.

(12 zastrzeżeń)

Al (21) 316730 (22) 95 04 07 6(51) E04D 13/02
(31) 94
444
(32) 94 0418 (33) DK
94 319529
9410 07
US
(86) 95 04 07 PCT/DK95/00149
(87) 9510 26 W095/28535 PCT Gazette nr 46/95
(71) V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S,
Soborg, DK
(72) Mortensen Bent Renć, Vedel Ole Michael,
Alkjear Peter
(54) Wykończenie dla elementów dachowych
( 5 7 ) Wykończenie do montowania elementu dachowego do
dachu, posiadającego pokrycie wykonane z cienkich płatów,
zawiera elementy wykończenia do łączenia z członami głównej
ramy, oraz jest wykonane z materiału płatowego. Elementy
wykończenia (10a) przeznaczone do łączenia z bocznymi czło
nami głównej ramy mają przekrój poprzeczny o kształcie litery
L, z pionową częścią (12) kołnierzową do napierania na boczny
człon głównej ramy i częścią kołnierzową wystającą zasadniczo
równolegle do powierzchni dachu. Wystająca część kołnierzo
wa jest tak pozaginana, by formować przynajmniej jedną szczelinę
w swym kierunku wzdłużnym, przy czym wspomniana szczelina
posiada otwór wlotowy skierowany w stronę przeciwną do bo
cznego człona głównej ramy w celu przyjmowania części krawę
dziowej płatowego pokrycia dachowego.

(9 zastrzeżeń)

Al (21) 316733 (22) 95 04 12 6(51) E04D 13/14
(31) 94
94

439
1193

(32) 94 0415 (33) DK
941014
DK

(86) 95 0412 PCT/DK95/00157
(87)9510 26 W095/28537 PCT Gazette nr 46/95
(71) POLYSHEET A/S, Herlev, DK
(72) Soelbeck Peter
(54) Element budowlany i sposób montowania
elementu budowlanego
( 5 7 ) Element budowlany (310) do uszczelnienia otworu w
folii spodniego poszycia konstrukcji dachowej, poprzez który to
otwór zapewniony jest dostęp z otoczenia do przestrzeni we
wnętrznej utworzonej pod konstrukcją dachową, zawiera brze
gową część (322) ze środkowym otworem, którego kształt i
obwód są zasadniczo zgodne z kształtem i obwodem tego
otworu oraz kołnierzową część (324) integralnie dołączoną do
części brzegowej i odchodzącą zasadniczo prostopadle od tej
części brzegowej oraz otaczającą obwodowo otwór. Część brze
gowa (322) i część kołnierzowa (324) są wykonane z materiałów
odpornych na działanie czynników atmosferycznych, a część
brzegowa (322) jest przeznaczona do umieszczenia zasadniczo
współpłaszczyznowo względem folii poszycia spodniego i w
czołowym styku z nią tak, aby środkowy otwór części brzegowej
(322) był usytuowany zgodnie z otworem folii spodniego poszy
cia i tak, aby kołnierzowa część (324) odchodziła do góry od
części brzegowej (322). Część brzegowa (322) i część kołnie
rzowa (324) są korzystnie integralnie odlane z tworzyw sztucz
nych odpornych na działanie czynników atmosferycznych, np.

Nr 3 (603) 1997

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

z polietylenu o dużej gęstości, z polietylenu o małej gęstości, z
polichlorku winylu, polipropylenu itp., albo alternatywnie są
wykonane z metalu odpornego na korozję, takiego jak alumi
nium, lub też z ich kombinacji.

(31 zastrzeżeń *

A1(21) 309851

(22)95 08 01

35
6(51) E06B 11/02

(71) Rożak Piotr, Janikowo
(72) Rożak Piotr, Mazur Zdzisław
(54) Prowadnica rolkowa bramy przesuwanej
( 5 7 ) Płyta regulacyjna (4) prowadnicy rolkowej wyposażona
jest w pionowy wspornik (5), na którym w górnej jego części
umieszczona jest wahliwie w płaszczyźnie pionowej, korzystnie
za pomocą sworznia gwintowanego (6), dźwignia dwuramienna
(7) z kanałami w środku.
Dźwignia dwuramienna (7) zaopatrzona jest na swoich
końcach w dwie pary ułożyskowanych rolek pionowych (9 i 10).
Na dźwigni dwuramiennej (7) między jedną parą rolek piono
wych (9), a punktem obrotu (11) dźwigni (7) we wsporniku (5),
znajduje się ułożyskowana rolka pozioma (12) o średnicy wię
kszej od średnicy zewnętrznej pary rolek pionowych (9 i 10).
Między drugą parą rolek pionowych (10), a punktem obrotu (11),
pod dźwignią dwuramienna (7) jest usytuowana śruba regula
cyjna (13) w płycie regulacyjnej (4), blokowana elementem
kontrującym (14), korzystnie nakrętką.
Prowadnica rolkowa ma szczególnie korzystne zastoso
wanie do ustalania prawidłowego poziomu przesuwu bramy
nad nawierzchnią drogową, bez dynamicznego uderzenia w
momencie przeciążenia w czasie ruchu skrzydła bramy.

A1(21) 315351

(22) 96 07 19

(31) 95 19527964

(1 zastrzeżenie)

6(51) E06B 3/04

(32) 95 07 29

(33) DE

(71) Norsk Hydro a.s., Oslo, NO
(72) Schulz Harald
(54) Rama do okna, drzwi, elewacji lub tym
podobnych
( 5 7 ) Rama przeznaczona jest dla okna, drzwi, fasady lub tym
podobnego i utworzona jest z połączonych ze sobą pustych
profili, zwłaszcza metalowych, w tym również o kształcie rur.
Zagłębiony w pustym profilu element złączny (2), zwłaszcza
łącznik kątowy, posiada na jednej lub więcej ze swoich powie
rzchni złącznych leżących na powierzchni płaszcza wewnętrz
nego do łączenia pustych profili obszary dla kleju. Na każdej z
klejonych powierzchni złącznych przewidziana jest kieszeń przyj
mująca (5) dla kleju, w której umieszczany jest podczas montażu
elementów złącznych (2) klej w zasobniku (6). Element złączny
(2) ma rowek przyłączeniowy (7) do umieszczania zasobnika (6)
lub podtrzymujących zasobnik (6) elementów nośnych. Zasob
nik (6) jest wykonany jako zasobnik głęboko tłoczony, który
zawiera jedną lub więcej misek dla kleju. Ponadto przewidziana
jest część wytaczająca (9), przykrywająca miski przestawna
względem nich i odpowiadająca swoimi zewnętrznymi wymia
rami w przybliżeniu kieszeni przyjmującej (5). Na zasobniku (6)
i części wytłaczającej (9) są przy ich obrzeżu umieszczone
elementy przyłączeniowe, które wciśnięte są kształtowo w rowek
przyłączeniowy (7).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 316630 (22) 95 03 24 6(51) E21B 43/16
(31)94 222743
(32)94 0401
(33) US
94 226454
940412
US
(86)
(87)
(71)
(72)

95 03 24 PCT/US95/03689
95 10 12 W095/27123 PCT Gazette nr 42/95
AMOCO CORPORATION, Chicago, US
Chaback Joseph J., Yee Dan, Volz Richard
F.,Jr, Seidle John P., Puri Rajen
(54) Sposób rozmieszczania dwutlenku węgla w
złożu węglowym i równoczesnego
odzyskiwania metanu z tego złoża

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest sposób uzdatniania mie
szaniny płynów gazowych wewnątrz stałej, węglowej formacji
podziemnej. Wynalazek obejmuje w szczególności sposób roz
mieszczania silnie adsorbowanych płynów gazowych wewnątrz
formacji, sposób frakcjonowania mieszaniny płynów gazowych
wewnątrz formacji, sposób odzyskiwania z formacji rafinatu
wzbogaconego we względnie słabiej adsorbowane płyny gazo
we oraz sposób odzyskiwania metanu z formacji.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 315164

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22)96 07 09

6(51) E21D U/38

(31) 95 19527927
(32)95 07 29 (33) DE
(71) F. Willich Berg- und Bautechnik GmbH &
Co., Dortmund, DE
(72) Hahn Peter, Eigemann Ernst August
(54) Urządzenie zasilające dla ciekłego
wieloskładnikowego materiału do iniekcji,
zwłaszcza w górnictwie i budowie tuneli
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia zasilającego dla ciekłe
go wieloskładnikowego materiału do iniekcji, zwłaszcza w gór
nictwie i budowie tuneli, które to urządzenie jest wyposażone w
co najmniej dwa zbiorniki (2, 3) dla różnych składników mate
riału z dołączonymi do nich pompami centralnymi (12, 13),
pzyłączami dla przewodów prowadzących do miejsca użytko
wania oraz przewodami (8) łączącymi do podłączenia mniej
szych pojemników wielokrotnego użytku (5, 6), za pomocą
których znacznie zwiększa się objętość magazynowa takiego
urządzenia zasilającego (1). Pojemniki wielokrotnego użytku (5,
6) układa się w stosy na ramie transportowej (7), dzięki czemu
łatwo je transportować, a więc są one dobrze przystosowane do
prac podziemnych. Eksploatacja urządzenia zasilającego (1)
jest bezpieczna, zwłaszcza z tego powodu, że pompy centralne
(12, 13), stanowiące pompy wysokociśnieniowe, są wyposażo
ne w silniki napędowe (14,15), które są podłączane przełączalnie za pośrednictwem umieszczonego w dołączonym zbiorniku
(2, 3) wskaźnika (19) minimalnego poziomu, a przy tym za
pośrednictwem przekaźnika czasowego są połączone z silni
kiem napędowym (14,15) innego zbiornika (2,3). Jeśli jedna z
pomp centralnych (12 albo 13) zostanie wyłączona za pomocą
wskaźnika (19) poziomu minimalnego napełniania, to druga
pompa centralna (12 lub 13) pracuje tak długo, aż w znajdują
cym się na końcu mieszalniku (26) i członie doprowadzającym
(27) pozostanie tylko ten składnik. Dzięki temu unika się zatkania
mieszalnika (26) i członu doprowadzającego (27), a ty m samym
awarii całego urządzenia.

Nr 3 (603) 1997

Al(21) 315468 (22)96 07 31 6(51) E21D 23/16
(31) 95 19528378
(32)95 08 02 (33) DE
(71) DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH.
Wuppertal, DE
(72) Gottschlich Georg
(54) Hydrauliczny zestaw obudowy osłonowej
( 5 7 ) Zestaw obudowy osłonowej w obszarze od strony pod
sadzki jest zestawiony ze spągnicy głównej (5), hydraulicznych
stojaków (6) podpierających stropnicę (7) oraz osłonę odzawałową (8), prowadzoną na wodzikach (10). Od strony przodka
wybierkowego stojak wyprzedzający (23) jest umieszczany od
strony podsadzkowej przenośnika, ułożonego w przodku wy
bierkowym, na spągnicy wysuwnej (21), która przez poziomy
przegub (22) jest połączona z przenośnikiem (13) i jest przesuw
na względem spągnicy głównej (5). Spągnica wysuwna (21)
przy cofnięciu stojaka wyprzedzającego (23) jest wychylna za
pomocą siłownika (29), zamocowanego w odstępie od osi wy
chylania (22).

(5 zastrzeżeń)

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 309747 (22)95 07 21 6(51) E21F15/00
(71) Łukasik Bogdan, Katowice; Musioł Zofia,
Katowice; Kaczmarczyk Janina, Katowice
(72) Kaczmarczyk Andrzej, Łukasik Bogdan,
Musioł Stefan, Uziębło Aldona, Baniel
Bernard
(54) Sposób lokowania popiołów lotnych w
pustkach poeksploatacyjnych, zawodnionych
lub trudnodostępnych
(57) Podsadzenie wyrobiska górniczego rozpoczyna się od
dolnych rejonów wyrobiska i rurociągami wtłacza się pod ciś
nieniem, co najmniej o 1 atmosferę większym niż ciśnienie
panujące u wylotu rurociągu, materiał drobnofrakcyjny, zwłasz
cza popioły lotne, które miesza się z wodą. Zasoloną wodę
pobiera się z zawodnionych zrobów kopalnianych, natomiast
nadmiar wody odprowadza się z odwiertów wykonanych w
górnych rejonach podsadzanego wyrobiska. W końcowym eta
pie podsadzania do mieszaniny podsadzkowej dodaje się sub
stancje wiążące.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 315700 (22) 96 08 13 6(51) E21F15/04
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS Spółka Akcyjna,
Tarnowskie Góry
(72) Parkietny Kazimierz, Banczyk Krzysztof,
Woszek Tadeusz, Nowaczyk Stefan, Bąk
Marian, Bojdoł Jan
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(54) Mechanizm doszczelniający wierzch
górniczej tamy podsadzkowej
( 5 7 ) Mechanizm wyposażony jest w charakterystyczny za
czep (3) umieszczony przesuwnie w stropnicy (1). Zaczep (3)
uruchamiany jest siłownikiem (6), awrazznim uruchamiana jest
tama (9), której elastyczna krawędź (10) uszczelnia wierzch
komory podsadzkowej. Mechanizm wyposażony jest w elemen
ty (12,14,15) ustalające dolne położenie zaczepu (3).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIA
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 309825 (22)95 07 26 6(51) F01M 11/00
(75) Jarowicz Tadeusz, Zielona Góra
(54) Urządzenie smarujące w silniku spalinowym

(54) Sposób zasilania silnika paliwem, zwłaszcza
alkoholem lub jego mieszaninami oraz układ
do zasilania silnika paliwem, zwłaszcza
alkoholem lub jego mieszaninami

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy urządzenia smarującego w silniku
spalinowym, w którym środek smarujący jest dostarczany do
części wymagających olejenia przed rozpoczęciem jego pracy.
Olejowa pompa (3) ponadto, że jest sprzęgnięta z wa
łem korbowym lub wałem rozrządu poprzez zębaty pierścień (9),
czynny człon (10) i bierny człon (12) jednokierunkowego sprzęg
ła (11), sprzęgnięta jest z dodatkowym silnikiem (18). Napęd z
silnika (18) przenoszony jest poprzez zespół jednokierunko
wych sprzęgieł (11,15).

( 5 7 ) Sposób zasilania silnika paliwem polega na tym, że
alkohol lub jego mieszniny o temperaturze otoczenia dostarcza
ny jest do urządzenia przetwarzającego, które rozgrzane jest
przy wykorzystaniu ciepła produktów spalania silnika do tempe
ratury wrzenia alkoholu lub jego mieszanin, korzystnie do tem
peratury 140°C, skąd powstały z alkoholu gaz poprzez przewo
dy, korzystnie izolowane cieplnie i regulacyjny zawór sprzężony
funkcjolanie z przepustnicą powietrza atmosferycznego, dostar
czany jest po optymalnym zmieszaniu z powietrzem do komory
spalania silnika. Układ zasilania silnika paliwem składa się ze
zbiornika (1) połączonego przewodami paliwowymi (2) z zasila
jącym urządzeniem (3) dostarczającym paliwo do przetwarzają
cego urządzenia (4). W wyniku podgrzania płynnego paliwa w
przetwarzającym urządzeniu (4) powstaje gaz, który izolowany
mi cieplnie przewodami (5) dostaje się do mieszającego urzą
dzenia (6), skąd po odpowiednim zmieszaniu z powietrzem
dostarczany jest do silnika (7), gdzie następuje jego zapłon.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 309716 (22) 95 07 20
6(51) F02F 5/00
(75) Stelmasik Zdzisław, Łódź
(54) Pierścień tłokowy uszczelniający
( 5 7 ) Pierścień tłokowy uszczelniający charakteryzuje się tym,
że ma własności mechaniczne i postać śruby, a nie posiada
zamka prześwitu. Wykonany jest z żeliwa metodą skrawania i
stalowy wykonany metodą nawijania z drutu o przekroju prosto
kątnym.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315726

(22) 96 08 14

6(51) F02M 21/06
F02M 31/02
(75) Jakubowski Edward, Mikołów; Jakubowski
Zenon, Mikołów; Socha Adam, Mikołów
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A1(21) 309738

(22)95 07 20

6(51) P02M 57/02
P02M 59/14
F02M 61/02
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna
im.M.Oczapowskiego, Olsztyn-Kortowo
(72) Klious Oleg
(54) Wtryskiwacz paliwa

(57) Wtryskiwacz paliwa wyposażony w obudowę, w której
znajduje się komora paliwowa zwężająca się w stronę otworu
rozpylającego oraz w elementy elastomerowe ma w obudowie
(1) wtryskiwacza, pomiędzy otworem rozpylającym (6) a pier
ścieniem elastomerowym (5) otwory (7).

(1 zastrzeżenie)

Nr 3 (603) 1997

(54) Turbina parowa zasilana ciepłem wody
Morza Arktycznego
(57) Turbina parowa zasilana ciepłem wody Morza Arktycz
nego wykorzystuje ciepło wody o niskiej jakości energetycznej
tzw. ciepło odpadowe do zasilania turbiny parą cieczy niekowrzącej w obwodzie zamkniętym jako czynnika napędowego.
Turbina (20,41) sprzęgnięta z prądnicą (22,39) jest umieszczo
na wewnątrz komory (17,37) zanurzonej w cieczy niskowrzącej
wypełniającej częściowo pojemnik (16, 36), który znajduje siew
środowisku lodowatej wody Morza Arktycznego. Ciecz niskowrząca jest podgrzewana ciepłem tej wody oraz ciepłem wydzie
lanym przez wimik prądnicy (22, 39). Para tej niskowrzącej
cieczy obraca turbinę (20,41 ) po czym skrapla się w skraplaczu
(5) zamontowanym na powierzchni lodu w środowisku bardzo
mroźnego powietrza i spływa z powrotem do macierzystego
pojemnika (16, 36) rozpoczynając nowy cykl roboczy.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 309739

(22) 95 07 20

6(51) F02M 57/02
F02M 59/14
F02M 61/02
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna
im.M.Oczapowskiego, Olsztyn-Kortowo
(72) Klious Oleg, Niziński Stanislaw, Wierzbicki
Sławomir
(54) Wtryskiwacz paliwa

(57) Wtryskiwacz paliwa wyposażony w korpus, rozpylacz
paliwowy oraz kanary cWodzące ma w kanałach chłodzących (7)
lub (8) lub (5) zamontowany zawór termobimetaliczny (9).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 309804

(22)95 07 27

6(51) F04B 43/02

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Wargocki Marian, Mężyński Jan, Kuskowski
Krzysztof, Przykorski Andrzej
(54) Pneumatyczna pompa przeponowa

A1(21) 315593

(22)96 08 06

6(51) F03G 7/04

(75) Żytkiewicz Aleksander, Bydgoszcz

(57) Pompa uruchamiana cieczą ściśliwą pod ciśnieniem za
pomocą zaworu sterującego (8) posiada przeponę (4) w postaci
elastycznego pojemnika z otworem (5), która jest umieszczona
wewnątrz szczelnej i sztywnej obudowy (1), przy czym objętość
sztywnej obudowy (1) jest odpowiednio większa niż objętość
przepony (4) nie wypełnionej cieczą ściśliwą pod ciśnieniem,
tworząc pomiędzy sobą komorę pompującą (9). Obudowa (1)
posiada przepuszczalną ściankę (3) połączoną z przepływo
wym kanałem (10) zaopatrzonym w zawór wlotowy (11) i zawór
wylotowy (12). Ponadto otwór (2) w obudowie (1) jest zamknięty
nakrętką (13) dociskającą króciec (6) poprzez przeponę (4) do
obudowy (1).

(2 zastrzeżenia)
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Al(21) 315407 (22)96 07 25 6(51) F16D 33A)8
(31) 95 19527292 (32)95 07 26 (33) DE
(71) Tuschen und Zimmermann, Lennestadt-Saalhausen, DE

(72) Tuschen Alfred
(54) Sprzęgło hydrauliczne hydrodynamiczne z
urządzeniem przełączającym
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sprzęgło hydrauliczne hy
drodynamiczne z urządzeniem przełączającym, sprzęgające
silnik z maszyną roboczą, zwłaszcza sprzęgło hydrokinetyczne
o zmiennym lub stałym napełnieniu, którego wał napędowy jest
za pomocą, zawierającego urządzenie transmisyjne (11) urzą
dzenia przełączającego (0) sprzęgany z jego wałem biernym (9)
celem podwyższenia sprawności transmisji.
Urządzenie transmisyjne (11), w które zaopatrzone jest
urządzenie przełączające (D), jest odłączone od obrotowego
ruchu sprzęgła hydraulicznego i sterowane za pomocą, umiesz
czonego poza korpusem sprzęgła, urządzenia sterującego, przy
czym urządzenie przełączające (D) jest sterowane za pomocą
płynu.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 309860

(22)95 08 02

6(51) F04C 27/00
P04D 29/08
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Jędral Waldemar, Jackowski Kazimierz
(54) Zespół uszczelniający pompy wirowej

(57) Zespół uszczelniający jest wyposażony w pierścień śliz
gowy (4), złożony z warstwy elastycznej i warstwy trwałej, osa
dzony w gnieździe pomiędzy wybraniem w szyi wirnika (3) a
wybraniem w korpusie pompy (1). Pierścień ślizgowy (4) osa
dzony jest powierzchniami bocznymi warstwy elastycznej po
między pierścieniem oporowym (5), stanowiącym element kor
pusu pompy (1) umieszczony bezstykowo w wybraniu w szyi
wirnika (3), a pierścieniem dociskowym (6) z kołnierzem oporo
wym ustalającym szerokość gniazda, przy czym kołnierz oporo
wy pierścienia dociskowego (6) umieszczony jest pomiędzy
czołowymi powierzchniami korpusu pompy (1) i korpusu króćca
ssawnego (2), zaś warstwa trwała pierścienia ślizgowego (4),
wykonana z tworzywa o większej sztywności i przylegająca z
iuzem promieniowym do wybrania w szyi wirnika (3), ma szero
kość mniejszą od szerokości gniazda.

{3 zastrzelenia)

A1(21) 309844

(22)95 07 31

6(51) F16H 1/00
F16H 13/00
(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Gawrysiak Marek
(54) Przekładnia precesyjna

(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia precesyjna
o bardzo dużym przełożeniu (reduktor wysokoprzełożeniowy).
Przekładnia zbudowana jest z wału (7) z trzema czopami - dwoma
procesyjnymi (2 i 6) i jednym centralnym (1) i osadzonych na nich
łożyskach kulkowych (3, 4, 5), których pierścienie zewnętrzne
spełniają funkcję kół przekładniowych. Sprzężenie pierścieni
łożysk (3 i 4) oraz (4 i 5) może być sprzężeniem ciernym
(punktowe, liniowe) lub zębate. Wejściem przekładni jest wał (7),
wyjściem - zewnętrzny pierścień łożyska centralnego (4).

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 316634 (22) 95 10 31 6(51) F16H 39/10
(31)95 380276

(32)95 0130

(33) US

(86)951031 PCT/US95/14036
(87)960808 W096/23992 PCT Gazeüe m 36/96
(71) LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
Bethesda, US
(72) Folsom Lawrence Ray, Larkin Robert
Francis
(54) Przekładnia hydrostatyczna o przełożeniu
zmienianym w sposób ciągły, mająca
elementy regulacyjne regulatora przełożenia
umieszczone w wale wyjściowym
(57) Dla regulacji przełożenia w przekładni hydrostatycznej
o przełożeniu zmienianym w sposób ciągły, zawierającej wał
(14) wejściowy, wał (16) wyjściowy, układ (18) pompy, napędza
ny przez wał wejściowy, unieruchomiony układ (20) silnika i
klinową tarczę (22) skośną, napędowo i przegubowo połączoną
z wałem wyjściowym w torze przepływu płynu hydraulicznego
między układem pompy a układem silnika, opracowany jest
regulator przełożenia, mający tłok przesuwany hydraulicznie,
umieszczony wewnątrz wału wyjściowego. Zawór (150) sterują
cy, również umieszczony wewnątrz wału wyjściowego, powodu
je wytwarzanie różnicy ciśnień płynu po przeciwnych stronach
tłoka, wymuszając ruch osiowy tłoka i zmieniający przełożenie,
przegubowy ruch tarczy skośnej, połączonej z tłokiem.

A1(21) 309793 (22) 95 07 25 6(51) F16H 1/38

(18 zastrzeżeń)

(75) Sobolewski Wiesław, Brzeźno
(54) Reduktor obrotów
(57) Reduktor obrotów ma zastosowanie do przenoszenia
napędu o dużym współczynniku przełożenia w granicach 1:3O00
i dużych momentach w maszynach obróbczych, pojazdach oraz
tam, gdzie wymagane są małe gabaryty reduktora. Reduktor
obrotów w postaci korpusu z kołami zębatymi i mechanizmem
napędzającym oraz wałkiem napędzanym maw korpusie (1), na
osiach (2) osadzone co najmniej dwa koła zębate (3), zazębione
stale z kołem zębatym (4), osadzonym na tulei mającej prędkość
kątową względem obudowy (7) obrabiarki równą zero i z kołem
zębatym (10), osadzonym na wałku napędzanym (12), przy
czym koła zębate (4, 10), o jednakowym module, mają różną
ilość zębów, w zakresie błędu modułu, natomiast mechanizmem
napędowym jest przekładnia (15), korzystnie pasowa.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 316635 (22) 95 10 31 6(51) F16H 39/10
(31)95 380268

(32)95 0130

(33) US

(86)951031 PCT/US95/14039
(87) 96 0808 W096/23993 PCT Gazette nr 36/%
(71) LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
Bethesda, US
(72) Folsom Lawrence Ray
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(54) Ulepszony regulator przełożenia do
przekładni hydrostatycznej o przełożeniu
zmienianym w sposób ciągły
( 5 7 ) Przekładnia hydrostatyczna o reguiowanym w sposób
ciągły przełożeniu, zawiera waj (14) wejściowy, połączony dia
napędzania układu (18) pompy hydraulicznej, przymocowany
do obudowy układ (20) silnika i wał (16) wyjściowy. Tarcza (22)
skośna w kształcie klina jest przegubowo przymocowana do
wału wyjściowego w połączeniu, umożliwiającym przekaz napędu dia odbioru wyjściowego momentu obrotowego, powstają
cego przy wymianie sprężonego płynu hydraulicznego miedzy
układami pompy i silnika przez szczeliny w tarczy skośnej.
Poruszany hydraulicznie regulator przesuwa osiowe pozycje
łożysk sferycznych, na których są zamontowane płyta z otwo
rami w układzie pompy hydraulicznej i płyta z otworami w
układzie silnika hydraulicznego dla dobrania ustawienia kąta
nachylenia tarczy skośnej względem osi wału (14) wyjściowego,
a przez to, dla zmiany przełożenia przekładni.

(16 zastrzeżeń)

Al(21) 315374

(22)96 07 22

6(51) F16K1/22

(31) 95 19527656
(32)95 07 28 (33) DE
( 7 1 ) ERHARD GMBH & CO., Heidenheim, DE
(72) Forster Siegmar
(54) Klapa zaporowa
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest klapa zaporowa z mimośrodowo uiożyskowaną płytą klapy i co najmniej jednym gumo
wym elastycznym pierścieniem uszczelniającym, charakteryzu
jąca się tym, że pierścień uszczelniający (1) jest ułożyskowany
w pierścieniowym rowku (2) obudowy (3) i w promieniu wychy
lenia (4) płyty klapy (5) przylega do osadzenia klapy (6), a
pomiędzy rowkiem (2) a osadzeniem klapy (6), przed i za
pierścieniem uszczelniającym (1), są pozostawione klinowopierścieniowe woine przestrzenie (7,8).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 309861 (22) 95 08 02 6(51) F16J 15/453
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Ochoński Włodzimierz
(54) Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie z cieczą
ferromagnetyczną stosowane do uszczelnień wałów obro
towych.
Uszczelnienie według wynalazku zawiera pierścieniowe
nabiegunniki (8) i (9) oraz magnes trwały (10), które umieszczo
ne są suwliwie w wydrążeniu (7) usytuowanym wewnątrz wału
(1). Nabiegunniki (8) i (9) są tak ustalone, że ich zewnętrzne
cylindryczne powierzchnie znajdują się pod wieiokrawędziowymi występami (5) wykonanymi na wale (1) albo pod występami
wykonanymi w obudowie (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316727

(22)95 0411 6(51) F16K 11/052

(31)94 9400373

(32)94 0411

(33) BE

(86)95 0411 PCT/BE95/Ü0035
(87) 95 1019 W095/27863 PCT Gazette nr 45/95
(71) COCKERILL MECHANICAL
INDUSTRIES S.A., Seraing, BE
(72) Dethier Alfred
(54) Przepustnica odchylająca dymy w instalacji
elektrowni z obiegiem kombinowanym
( 5 7 ) Przepustnica jest utworzona z drzwi (10) zamocowanych
przegubowo nawale (11) przeznaczonym jedynie do podpierania
drzwi (10), przy czym obrót drzwi (10) jest dokonany za pomocą
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ściągów (13) zamocowanych przegubowo do dołu drzwi (10),
korzystnie za pośrednictwem przegubów kulowych (15) i prze
chodzących przez nachyloną ściankę boczną (22) przewodu
dymowego (21), stanowiącą korpus przepustnicy (2).

(11 zastrzeżeń)

Nr 3 (603) 1997

Siłownik jest to kubek (1) w środku zaopatrzony w tuleję
(2), ma której umieszczona jest cewka (3) elektromagnetyczna.
Wewnątrz tulei (2) umieszczony jest suwiiwie rdzeń (4), który na
górnym końcu ma zamocowaną krążkową zworę (5). Nazworze
(5) osadzony jest centrycznie pierścieniowy magnes (6). Na
górnej części kubka (1) znajduje się kaptur (7).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 314866

(22)96 0619

6(51) F23D 1AX)

(31) 95 19527083
(32) 95 07 25 (33) DE
(71) Babcock Lentjes Kraftwerkstechnik GmbH,
Oberhausen, DE
(72) Leisse Alfons, Streffing Michael
(54) Sposób i palnik do spalania pyłu węglowego
ze zmniejszoną ilością powstających NOx

A1(21) 309767 (22) 95 07 24 6(51) F16K 31/02
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji
IN WETS. A, Chorzów
(72) Kulawik Piotr
(54) Siłownik elektromagnetyczny, zwłaszcza do
termoelektromagnetycznego
przeciwwypływowego zaworu gazowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest siłownik ełekfromagnetyczny, zwłaszcza do termoelektromagnetycznego przeciwwypływo
wego zaworu gazowego mający zastosowanie w promiennikach
gazowych, które mieszczą się na dużych wysokościch oraz w
koliach gazowych z automatycznym uruchamianiem.

( 5 7 ) Przy spalaniu pyłu węglowego z udziałem powietrza w
palnikach, do których pył węglowy doprowadza się za pomocą
powietrza pierwotnego w postaci mieszaniny pyłu węglowego i
powietrza pierwotnego, w obszarze zapłonu palnika w wyniku
pirolizy pyłu węglowego, pochodzącego z mieszaniny pyłu wę
glowego i powietrza pierwotnego, powstaje gaz pierwotny za
wierający palne składniki gazowe. Aby obniżyć przy tym ilość
powstającego NOx, średni iloraz udziałów tlenu w gazie pierwot
nym i zapotrzebowania na tlen do spalania palnych składników
lotnych w gazie pierwotnym obniża się w obszarze zapłonu
poprzez obniżenie zawartości tlenu w gazie pierwotnym i/lub
zasilenie gazu pierwotnego w obcy gaz palny.
Palnik do spalania pyłu węglowego ze zmniejszoną
ilością powstających NOx za pomocą, podzielonego na współ
osiowe strumienie częściowe, powietrza do spalania, zawierający,
prowadzącą mieszaninę powietrza pierwotnego i pyłu węglowe
go i połączoną z przewodem (7) pyłu, rurę (6) pyłu pierwotnego,
która jest otoczona prowadzącą powietrze drugorzędowe rurą
(10) powietrza drugorzędowego i prowadzącą powietrze trze
ciorzędowe rurą (11) powietrza trzeciorzędowego, przy czym
rura (10) powietrza drugorzędowego i rura (11) powietrza trze
ciorzędowego są zakończone rozszerzającym się rowkiem oddchylającym i gardzielą (14,15), przy czym w rurze (10) powie
trza drugorzędowego i rurze (11) powietrza trzeciorzędowego
umieszczone są aparaty zawirowujące (22,23) oraz
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rura (10) powietrza drugorzędowego i rura (11) powietrza trze
ciorzędowego palnika są połączone ze spiralnymi korpusami
wiotcwymi (16, 17), a na wylocie rury (6) pyłu pierwotnego
umieszczony jest pierścień stabilizujący (8), odznacza się tym,
że rura (6) pyłu pierwotnego, do przepływu bogatej w pył części
strumienia mieszaniny, jest otoczona, tworzącą pierścieniowy
kanał, rurą (9) gazu pierwotnego do przepływu ubogiej w pył
części strumienia mieszaniny.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 315420

(22)% 07 26

(31) 95 19527885

6(51) F23M 9/00

(32)95 07 29

(33) DE

(71) EVT Energie- und Verfahrenstechnik
GmbH, Stuttgart, DE
(72) Hackmaier Richard, Stumpf Maximilian
(54) Ściana rurowa
(57) ściana rurowa stanowiąca ekran komory spalania, szcze
gólnie komory z palnikami pyłowymi lub ze złożem fluidalnym,
stosowanej w wytwornicach pary i urządzeniach do termicznej
obróbki odpadów, w których spalane są paliwa kopalne, zwła
szcza stałe, względnie odpady, charakteryzuje się tym, że wy
konana jest ze specjalnie ukształtowanych, usytuowanych obok
siebie i pospawanych profili rurowych, przy czym wewnętrzna
powierzchnia ściany, narażona na zużycie jest płaska.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 309872

(22) 95 08 01

6(51) F23Q 9/08

(71) POLSIN-KARBID Sp. z o.o.., Chorzów
(72) Gazda Henryk, Kopyt Stanisław, Łój
Andrzej, Setnik Andrzej
(54) Palnik gazowy do zapalania oraz urządzenie
do wytwarzania iskry w palniku gazowym do
zapalania
(57) Palnik gazowy zawiera główny przewód gazowy (9)
zakończony u góry palnikiem rozruchowym (3). W dolnej części
przewodu (9) usytuowane są dwa przewody zasilające palniki
pomocnicze dolny (7) i górny (2). Palniki pomocnicze wyposa
żone są na wylotach w dysze (6). W górnej części przewodu
gazowego (9) poniżej palnika rozruchowego (3) zamocowany
jest ekran palników (13), do którego przytwierdzone są iskrow
niki (4) wraz z izolatorami.

Urządzenie do wytwarzania iskry stanowi układ elektro
niczny, którego faza R zasilania połączona jest poprzez rezystor
(R1), diodę (D1) i kondensator (C) z uzwojeniem cewki (CE).
Ujemny biegun kondensatora (C) połączony jest poprzez pier
wotne uzwojenie cewki (CE) do masy układu. Sterowanie tyry
stora (T) składa się z transformatora (Tr), którego wtórne uzwo
jenie połączone jest z bramką tyrystora (T), poprzez diodę (D2)
i dzielnik oporowy składający się z dwóch rezystorów (R2) i (R3).
Anoda tyrystora (T) połączona jest z dodatnim biegunem kon
densatora (C). Punktem wspólnym układu jest uzwojenie trans
formatora (Tr), rezystor (R3) dzielnika oporowego, katoda tyry
stora (T), cewka zapłonowa (CE) i masa układu.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 309853

(22)95 0731

6(51) F41C 3/00

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Wieciński Włodzimierz, Grula Andrzej,
Olejniczak Edward, Wilk Karol, Szymczyk
Andrzej, Starek Wiesław
(54) Pistolet
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest pistolet wyposażony w
mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym strzałem,
umożliwiający strzelanie ogniem tylko pojedynczym, wyrzuca
nie łusek po strzale, utrzymanie zaczepu zamka (10) po ostatnim
strzale i sprężyny (29) szyny spustowej (22) oraz prowadzenie
zamka (10) i szyny spustowej (22).
Pistolet wyposażony jest we wkładkę (1) zamontowaną
rozłącznie na szkielecie (2), w tylnej, górnej jego części. Wkład
ka (1) składa się z czterech ścianek połączonych ze sobą kra
wędziami bocznymi. Wkładka (1) wyposażona jest w: prowad
nice, po których przemieszcza się zamek (10), występ pełniący
rolęwyrzutnikałusek, przerywacz ognia (18) będący sprężystym
fragmentem prawej ścianki wkładki (1 ), współpracującym z krzy
wką zamka (10), gniazda, zabezpieczające szynę spustową (22)
i iglicę (26) przed ich przypadkowym rozłączeniem. O zaczep
tylnej ścianki wkładki (1) zaczepiona jest sprężyna (29) szyny
spustowej (22). Wcięcie przedniej ścianki prowadzi szynę spu
stową (22), zaś przez okienko ścianki przechodzi zaczep zamka
(10), który jest prowadzony w poprzecznym kanale osi, za po
mocą której wkładka (1) jest zamocowana do szkieletu (2).
Wkładka (1) stanowi uniwersalny w sensie funkcjonalnym, element
spełniający funkcje w/w mechanizmów, przyczyniając się do
uproszczenia konstrukcji pistoletu poprzez zmniejszenie ilości
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jego części składowych, przy zachowaniu niezawodności dzia
łania broni.

(2 zastrzeżenia)
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wkładać do broni zamiast jej zamka, przy czym rura ta jest
zakończona stożkiem (4) ściętym tak, że można ją przystosować
do kalibru otworu komory i jest wyposażona w zewnętrzną tuleję
o średnicy zewnętrznej odpowiadającej miejscu wprowadzania
zamka tak, że jest wycentrowana. Wewnątrz tego urządzenia
znajduje się układ emitujący wiązkę laserową z zasilaczem i
przełącznikiem, przy czym wspomniana wiązka wychodzi przez
obszar w kształcie stożka ściętego z odpowiednim otworem, jak
również opcjonalnie, przez inną stopniowaną powierzchnię do
pasowaną do otworu wylotowego, również z osiowym otworem
przelotowym tak, że przechodzi przez niego wiązka padająca
następnie na ceł znajdujący się w odpowiedniej odległości i
reprezentująca punkt uderzenia w postaci plamki świetlnej.
Urządzenie to umożliwia skorygowanie celownika względem
plamki świetlnej poprzez działanie na odpowiedni mechanizm
regulacji celownika.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 316672

(22) 96 02 02

(31) 95 9500221
(86)
(87)
(75)
(54)

6(51) F41G 1/54

(32)95 0206

(33) ES

96 02 02 PCT/ES96/00020
96 08 15 W096/24815 PCT Gazette nr 37/96
Baschwitz Rubio Javier, Madrid, ES
Urządzenie do korygowania położenia
elementów układu celowniczego, zwłaszcza
celowników do broni, względem osi
przewodu lufy

( 5 7 ) Urządzenie i sposób korygowania położenia elementów
celowniczych broni, zwłaszcza celowników, względem osi prze
wodu lufy wspomnianej broni, w którego skład wchodzi wydrą
żona rura (1) o odpowiedniej długości takiej, że można ją

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 316637 (22)96 0202 6(51) GOI F 1/34
(31)95 383343

(32)95 02 03

(33) US

(86) 96 0202 PCT/US96/01521
(87) 96 0808 WO96/24028 PCT Gazette nr 36/96
(71) LOCKHEED IDAHO TECHNOLOGIES
COMPANY, Idaho Falls, US
(72) Ortiz Marcos G., Boucher Timothy J.,
Goodrich Lorenzo D., Kidd Terrel G.
(54) System i sposób pomiaru i kontroli
dwukierunkowego przepływu wielofazowego
płynu w przewodzie
( 5 7 ) Przedmiotem zgłoszenia jest system do pomiaru dwu
kierunkowego przepływu płynu w przewodzie (10) mającym
zakrzywienie (18) lub wewnętrzny występ. System zawiera prze

tworniki ciśnienia, jeden (22) umieszczony jest w przewodzie
przy zakrzywieniu (18) i jeden lub kilka (26,30,34) umieszczone
są w przewodzie (10) na zewnątrz zakrzywienia (18) w pewnej
odległości od niego. Przetworniki ciśnienia (22, 26, 30, 34)
mierzą ciśnienie płynu w przewodzie (10) w miejscach swojego
położenia, a ta informacja jest wykorzystywana przez urządze
nie komputerowe (38) do obliczania natężenia przepływu płynu
w przewodzie (10). Dla przepływu wielofazowego, gęstość płynu
jest mierzona przez inną parę przetworników ciśnienia (46, 50),
przy czym jeden z nich jest umieszczony w elewacji powyżej
drugiego. Urządzenie komputerowe (38) wykorzystuje nastę
pnie pomiar gęstości razem z pomiarami ciśnienia płynu do
obliczania przepływu płynu. Urządzenie komputerowe może
także wytwarzać sygnały sterujące dla sterowania zaworami (44)
umieszczonymi w przewodzie (10), aby sterować przepływem
cieczy.

(55 zastrzeżeń)
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(22) 96 07 30

6(51) G01K 11/02
G05D 23/00
(31)95 9515782
(32)95 08 01 (33) GB
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB
(72) Waldron Stephen Norman
(54) Urządzenie do kontroli temperatury oraz
sposób uruchamiania tego urządzenia

(57) Urządzenie do kontroli temperatury w budynku prze
znaczonym dla ludzi albo zwierząt zawiera źródło ciekłego tlenu
i azotu (20) i środki dozujące (22) dla dozowania odparowanej
mgły nadającego się do oddychania gazu podtrzymującego
życie wewnątrz budynku. Dozowana mgła o tempraturze znacz*
nie niższej niż temperatura powietrza otoczenia powoduje chło
dzenie powietrza wewnątrz budynku szybko i skutecznie.
(12 zastrzeżeń)

A1(21) 309745 (22)95 07 21 6(51) GO IG 9/00
G01G 3/142
(71) Cementownia CHEŁM, Chełm
(72) Jonak Jerzy, Majkut Bogusław, Galek
Tadeusz, Bojarczuk Adam
(54) Sposób dozowania pyłów do młyna
(57) Sposób dozowania pyłów do młyna polega na tym, że
ilość pyłów wybieranych ze zbiornika (1) ustala się podawaczem
celkowym górnym (2), którego wydajność płynnie reguluje się,
a następnie podaje się do komory inercyjnej (3), skąd wybiera
się je podawaczem celkowym dolnym (4) i równomiernie dozuje
się do aparatu wydmuchowego (5), a stąd dalej transportuje się
je rurociągiem (6) transportu pneumatycznego do młyna, przy
czym aktualną ilość pyłów znajdujących się w zbiorniku (1)
poprzez czujniki tensonometryczne, na których jest on posado
wiony, ciągle waży się i na podstawie wskazań pomiaru ubytku
pyłów w zbiorniku (1) koryguje się i ustala ilość dozowanych
pyłów do młyna zmieniając wydajność podawacza całkowego
górnego (2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316680 (22) % 01 29 6(51) G01N 1/12
(31) 95 384985

(32) 95 02 06

(33) US

(86) 96 0129 PCT/IB96/00235
(87) 96 0815 W096/24829 PCT Gazette nr 37/96
(71) HERAEUS ELECTRO-NITE
INTERNATIONAL N. V., Houthalen, BE
(72) Wall Christopher
(54) Sonda zanurzeniowa do roztopionego metalu
(57) Sonda zanurzeniowa (10) do określania temperatury
likwidusu próbki roztopionego metalu w czasie krzepnięcia
posiada pierwszy korpus ogniotrwały (14) z czołem zanurzenio
wym (24), wewnętrzną komorę próbki (26) oraz przewód (30)
pomiędzy czołem zanurzeniowym (24), a ścianką końcową (28)
komory (26). Pochłaniacz ciepła (46) umieszczony jest wewnątrz
komory (26) w sąsiedztwie ścianki końcowej (28), a tarcza
izolująca (50) umieszczona jest wewnątrz komory (26) w sąsie
dztwie pochłaniacza ciepła (46), z których każde ma otwór
odpowiadający rurze wlotowej (36). Tarcza izolująca (50) po
chłania energię cieplną z wnętrza komory (26) z drugą prędko
ścią Ffc, mniejszą niż pierwsza prędkość Ri wewnętrznych ścian
komory (26). Czujnik temperatury likwidusu (56) umieszczony
jest wewnątrz komory (26), z dala od tarczy izolacyjnej (50). W
celu określenia temperatury likwidusu, sondę (10) zanurza się
w roztopionym metalu, a próbka roztopionego metalu wpływa
do komory przez przewód (30). Gdy przepływ ustanie, pochła
niacz ciepła (46) powoduje krzepnięcie sąsiedniej części rozto
pionego metalu i uszczelnia próbkę wewnątrz komory (26).
Uszczelniona próbka krzepnie wzdłuż czoła krzepnięcia, które
postępuje w kierunku tarczy izolacyjnej (50). Dzięki temu, zapo
biega się tworzeniu gazowych pustych przestrzeni w sąsie
dztwie czujnika (56) w czasie określania temperatury likwidusu.
(19 zastrzeżeń)
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(54) Stanowisko do badań technicznych
elementów obudów zmechanizowanych
(57) Stanowisko do badań technicznych elementów obudów
zmechanizowanych rozwiązuje zagadnienie prowadzenia ba
dan i pomiarów wszelkich elementów z różnych typów obudów
zmechanizowanych, w sposób ekonomiczny przy zmniejszonej
pracochłonności i uciążliwości.
Stanowisko według wynalazku ma na górniczej platfor
mie (1) ułożone przesuwnie dwie belki poprzeczne (2), na któ
rych ułożone są przesuwnie dwie belki podłużne (3), a na
betkach (3) ułożone są również przesuwnie dwie górne belki
poprzeczne (4), przy czym belki (2) i (4) mają blokadę w okre
ślonych położeniach. Na belkach górnych (4) zabudowane są
przesuwnie cztery głowice podporowe (5) i cztery głowice pod
porowe (5a) na belkach podłużnych (3) oraz blokowane w
miejscach (6). Wzdłuż jednej belki podłużnej (3) osadzone są
przesuwnie dwie pryzmy (7) do badania sworzni oraz zabudo
wana jest przegubowo (8) zębatka (9) oraz wózek (11) z wysięg
nikiem (12) i czujnikiem, przemieszczany za pomocą koła (10)
wzdłuż zębatki (9). Ponadto w platformie (1) wbudowane są w
położeniach rogowych cztery mechanizmy poziomujące (13)
oraz jeden mechanizm poziomujący (14) zębatkę (9).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316657 (22) 95 04 05 6(51) G01N 33/50
(31)94 9406698
(32)94 04 05 (33) GB
94 9413558
94 07 05
GB
(86) 95 04 05 PCT/EP95/01259
(87) 951012 WO95/27203 PCT Gazette nr 43/95
(71) NORTHERN GENERAL HOSPITAL
N.H.S. TRUST, Hemes Road, GB
(72) Granger Vivian, Barnett David
(54) Sposób otrzymywania i stabilizacji zawiesin
krwinek
(57) Stabilizowane zawiesiny krwinek otrzymuje się przez
traktowanie krwinek 1) wodnym roztworem związku metalu cięż
kiego i 2) paraf ormaldehydem. Stabilizowane zawiesiny krwinek
mogą to być preparaty stabilizowanej zdrowej krwi stosowane
w procedurach kontroli jakościowej.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 309869

(22) 95 08 01

6(51) G01X

(71) Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia
Węgla Kamiennego KATOWICE, Katowice
(72) Bochenek Władysław, Białoń Zbigniew,
Olszak Leszek, Gruchała Stefan, Hau
Ryszard, Lenard Jan

A1(21) 315469

(22)% 07 31

(31) 95MI 1699

6(51) G02B 6/14

(32) 95 08 02

(33) IT

(71) PIRELLI CAVIS.p.A., Mediolan, IT
(72) Schmid Steffen
(54) Falowodowe urządzenie akiistooptyczne z
możliwością strojenia, odpowiedzią
niezależną od polaryzacji i sposób
akustooptycznego przetwarzania sygnałów
optycznych
( 5 7 ) Falowodowe urządzenie akustooptyczne, z możliwo
ścią strojenia, odpowiedzią niezależną od polaryzacji, obejmuje
podłoże (1) w dwójłomnym i fotoelastycznym materiale, w któ
rym znajduje się co najmniej jeden stopień (20) przetwarzania
rodzaju polaryzacji dwóch oddzielnych składowych polaryzacji
sygnału optycznego, pierwszy i drugi element polaryzacyjnie
selektywny (18, 19), umieszczone odpowiednio przed i za sto
pniem przetwarzającym (20) oraz co najmniej jeden stopień
kompensacyjny (10) dla zmiany rodzaju polaryzacji, przy czym
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co najmniej jeden falowód optyczny (11) przenosi dwie składo
we polaryzacji w postaci sprzężonej.
Sposób akustooptycznego przełączania sygnałów op
tycznych jest oparty na dwóch przemianach składowych pola
ryzacyjnych sygnału optycznego przenoszonych odpowiednio
rozdzielnie i nierozdzielnie z wykorzystaniem interakcji akustooptycznej z dwoma falami akustycznymi.

(16 zastrzeżeń)

(54) Osłona z tworzywa sztucznego dla włókna
światłowodowego
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy niskokurczliwej, co najmniej jedno
warstwowej osłony z Tworzywa sztucznego dia włókien światło
wodowych. Tworzywo sztuczne zastosowane na osłonę jest
mieszanką polimerów nadającą się do formowania przez wytła
czanie. Zawiera ona 5 do 95 części wagowych co najmniej
jednego składnika a) 95 do 5 części wagowych co najmniej
jednego składnika b) oraz ewentualnie dalsze dodatkowe skład
niki związane z przetwarzaniem lub wytwarzaniem. Składnik a)
jest wybrany z grupy obejmującej poliamid 11, poliamid 12,
poliamid 1212, poliamid 1012 oraz ich mieszaniny, zaś składnik
b) wybrany jest z grupy obejmującej tlenek polřfenylenu, siar
czek polrfenylenu oraz mieszaniny, przy czym suma składników
mieszanki wynosi 100 części wagowych. Wynalazek obejmuje
również światłowód z luźną osłoną z tworzywa sztucznego ota
czającą włókno światłowodowe ze wszystkich stron.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 309813

A1(21) 309797

(22)95 07 25

6(51) G02B 6/24

(71) Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe
ASCOMP S.A, Kraków
(72) Krzanowski Wacław
(54) Mechaniczny łącznik włókien
światłowodowych
( 5 7 ) Gniazda wtykowe (2) mają kształt z prostopadłym ukła
dem powierzchni górnej i obu powierzchni bocznych oraz dolną
powierzchnią sytułującą światłowód równolegle do powierzchni
górnej. Elementy dociskowe światłowodów, na odcinku z powło
ką ochronną, stanowią dwa zestawy wsuniętych z zewnątrz:
podkładki (4) i klina (5). W dnie jednostronnie otwartej strefy
środkowej (B) wykonany jest rowek centrujący (3), do którego
powierzchni dociskane są przez element zamykający (7) odizo
lowane końcówki światłowodów. Kliny (5) oraz element zamyka
jący (7) mają współpracujące ze sobą powierzchnie pochyłe
(11), wznoszące się w stronę środka korpusu (1). Podkładki (4)
mają długość roboczą (a) nie większą od długości strefy bocznej (A),
a na końcach wystających z korpusu (1) mają ząb zaczepowy (8).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 315481 (22) 96 08 01 6(51) G02B 6/44
(31)95 19528439
96 96108963

(32)95 08 02
96 06 04

(33) DE
EP

(71) EMS-INVENTA AG, Zürich, CH
(72) Hochuli Martin, Buehler Friedrich, Dalla
Torre Hans

(22)95 07 26

6(51) G02B 26/02
G02B 5/20
(75) Jarosz Zdzisław, Gliwice; Jarosz Kazimierz,
Gliwice
(54) Sposób przeciwdziałania oślepianiu kierowcy
podczas jazdy nocnej i czujnik
optoelektryczny do analizy obrazu oraz
urządzenie zabezpieczające kierowcę przed
oślepianiem podczas jazdy nocnej

( 5 7 ) Sposób przeciwdziałania oślepianiu kierowcy szczegól
nie podczas jazdy nocnej z zastosowaniem czujnika optoeiektrycznego do analizy obrazu (1) i urządzenia zabezpieczające
go kierowcę przed oślepianiem znamienny tym, że w polu
widzenia kierowcy (12) zostają umieszczone przesłony optoelektryczne (3) automatycznie, selektywnie zasłaniające źródła ośle
piającego światła (11), przy czym czujniki optoelektryczne do
analizy obrazu (1 ), składające się z jednego, punktowego fotodete
ktora (5) i przesłony optoelektrycznej (6) sterują pracą optoelektrycznej przesłony pola widzenia kierowcy (3) i są wykonane i zamocowane
w taki sposób aby pole widzenia czujnika optoelektrycznego (1 )
pokrywało się z polem widzenia kierowcy (12).

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 315741 (22) 96 08 16
6(51) G05D7/00
(75) Smycz Leszek, Bielsko-Biała; Seredyniecki
Tadeusz, Bielsko-Biała; Pona Jerzy,
Bielsko-Biała
(54) Układ sterowania napędem urządzeń
wyporowych
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komputer osobisty (3) współdziała z powyższymi jednostkami
funkcjonalnymi poprzez odpowiednie połączenia.

(1 zastrzeżenie)

( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania napę
dem urządzeń wyporowych, stosowany do płynnej regulacji
wydatku medium w układach zawierających pompę lub dmu
chawę, wykorzystywanych zwłaszcza w oczyszczalniach ście
ków i systemach wodociągowych. Układ wyposażony w pompę
(1 ) ma ssący przewód (2) umieszczony w dolnej części zbiornika
(3) oraz wylotowy przewód (4) z dwoma przewodami (5, 6).
Przewód (6) połączony jest z regulacyjnym urządzeniem (7)
oraz ujściem (8) umieszczonym wewnątrz zbiornika (3).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316693

(22)94 09 23

6(51) G06F19/00
G06F 17/30
G06T1AX)
(31) 93 4334782
(32) 93 10 13 (33) DE
94 4415818
94 05 05
DE
(86) 9409 23 PCT/DE94/01124
(87) 95 04 20 WO95/10816 PCT Gazette nr 17/95
(71) CSB-SYSTEM
SOFTWARE-ENTWICKLUNG &
UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH,
Geilenkirchen, DE
(72) Sehimitzek Peter
(54) Wyposażenie do integracji urządzeń
diagnostyki wizualizacyjnej i przetwarzania
danych z komputerowymi systemami
przetwrzania danych

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy wyposażenia do integracji urządzeń
diagnostyki wizualizacyjnej i przetwarzania danych z kompute
rowymi systemami przetwarzania danych, umożliwiającego za
pis obrazów, dźwięku i tekstu oraz przesyłanie danych tego
typu, a także wydruk, archiwowanie i analizę danych.
Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że z wyposaże
niem może zostać połączony dowolny system diagnostyczny z
łączówką analogową lub cyfrową oraz, że cyfrowy system diag
nostyczny (16) obejmujący kombinację rozwiązań zaliczanych
do aktualnego stanu techniki zawiera: specjalną kartę interfej
sową w komputerze osobistym (3) do obsługi drukarki (17),
-dodatkowy moduł dla karty przechwytywania obrazów (18),
dodatkowy przełącznik nożny (19), -kartę interfejsową zabudo
waną w drukarce (4) do obsługi drukarki (20), -specjalny auto
matyczny system sterujący (21) oraz -złącze zabudowane w
komputerze osobistym (3) dla sieci o dużych szybkościach
przesyłania danych (23), system wyzwalający oraz wyposażenie
zapisu dźwięku (27) i wyposażenie odtwarzania dźwięku (28), a

A1(21) 309819

(22)95 07 28

6(51) G06G 7/48
G09B 9/16
(75) Słodownik Andrzej, Warszawa; Malawko
Jan, Warszawa
(54) Metodyka modelowania niezawodności
realizacji rozkładu lotów za pomocą
symulacji komputerowej

( 5 7 ) Metodyka modelowania niezawodności realizacji roz
kładu lotów za pomocą symulacji komputerowej, polega na
opracowaniu algorytmu modułu poprawy niezawodności, jako
czynnika wspomagania planowania lotów w którym system
analizy opóźnień opiera się o analizę czasu postoju i czasu lotu.
Prognozowanie poprawy punktualności lotu, polega na kore
kcie założonych godzin operacji lotniczych ze skróceniem czasu
lotu włącznie. Określenie modułu sprzęgającego, który określa
listę lotów krytycznych lub możliwych cykli operacyjnych wyzna
cza się metodą prognozowania liniowego oraz określa się zmniej
szenie kosztów zakłóceń.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 309746

(22)95 0721

6(51) G07D 3/10

(75) Lewandowski Kazimierz, Świecie;
Malinowski Mirosław, Chełmno; Sas Roman,
Chełmno
(54) Sortownik do przedmiotów w postaci krążków
( 5 7 ) Sortownik składa się z zestawu tac (1 ), które posiadają część
górną (5) i dołną (8). Część górna (5) tacy (1) posiada z zewnątrz
najkorzystniej postać walca (6), a wewnątrz najkorzystniej postać
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stożka (7). Część dolna (8) tacy (1) posiada wewnątrz najkorzy
stniej postać walca (9), a z zewnątrz najkorzystniej postać stożka
(10). Obie części tacy (1) górna (5) i dolna (8) połączone są
progiem (11) umieszczonym w przekroju poprzecznym tak, że
wewnętrzna część stożkowa (7) górnej części (5) tacy (1) jestwyższa
od zewnętrznej części stożkowej (10) dolnej części (8) tacy (1), a
pomiędzy ściankami (7) i (10) występuje luz.

49

warstwy blachy oddzielone są przy tym od siebie zawsze za
pomocą warstwy wiskozowej masy plastycznej (4). Blacha z
siatki jednolitej (2) w obrębie tłumika (1) zastąpiona być może
przez siatkę metalową.

\ *. zastrzelenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316761

6(51) G10K11/18

(31)94 4414081
(32)94 04 22
(33) DE
94 349880
941206
US
(86) 95 0419 PCT/EP95/01465
(87) 95 11 02 W095/29478 PCT Gazette nr 47/95
(71) SONIDENT ANSTALT
LIECHTENSTEINISCHEN RECHTS,
Vaduz, LI
(72) Bicz Wiesław
(54) Sposób i urządzenie do analizowania pola
ultradźwiękowego

A1(21) 316649 (22) 95 04 06 6(51) G10K 11/16
B32B 15/08
(31) 94
792
(32) 94 04 06 (33) CZ
(86) 95 04 06 PCT/CZ95/00004
(87) 951019 W095/27975 PCT Gazette nr 45/95
(71) ŻDB A.S., Bohumin, CZ
(72) Volf Bohumil, Valient Gunter
(54) Tłumik drgań i dźwięku
(57) Wynalazek dotyczy tłumika drgań i dźwięku, zmniejsza
jącego dynamiczne i dźwiękowe efekty w obrębie kół pojazdów
szynowych, do których przymocowany jest za pomocą pierście
ni osadczych sprężynujących i sztywnych śrub, nitów lub po
przez klejenie. Tłumik (1) charakteryzuje się tym, że wykonany
jest z połączonych ze sobą warstw, a mianowicie: z więcej niż
jednej warstwy wiskozowej masy plastycznej (4), przynajmniej
jednej warstwy blachy z siatki jednolitej (2) oraz jednej lub
dwóch warstw zwyczajnej blachy (3), stanowiącej jedną lub obie
zewnętrzne powierzchnie tłumika (1). Poszczególne metalowe

(22) 95 04 19

(57) Wynalazek odnosi się do sposobu i urządzenia do
analizowania pola ultradźwiękowego. Znane dotychczas meto
dy wymagają dużej liczby przetworników, aby móc odbierać fale
ultradźwiękowe wysyłane ze wszystkich kierunków. Według wy
nalazku liczba przetworników ultradźwiękowych jest ograniczo
na do jednego lub kilku dzięki temu, że fale, dochodzące z
różnych kierunków, poddaje się działaniu różnych środków,
przedłużających drogę przebiegu.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 316650

(22)95 04 05

(31) 94 941213
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) H01B 7/28
H01B 9/02
(32) 94 04 05 (33) NO

95 0405 PCT/DK95/00146
95 1012 WO95/27290 PCT Gazette nr 43/95
NKT CABLES A/S, Brondby.DK
Dahl Flemming
Kabel elektroenergetyczny mający osiowe i
promieniowe uszczelnienie wodne

(57) Kabel elektroenergetyczny zawiera co najmniej jeden prze
wód elektryczny (1), wzdłużny metalowy ekran (6) i promieniową

metalową osłonę (8) do uszczelniania przed penetracją wody.
Pomiędzy wzdłużnym metalowym ekranem (6) i metalową osło
ną (8) jest umieszczona warstwa zaporowa (7) dla wody z
materiału higroskopijnego, zabezpieczająca przed rozchodze
niem się wody w kierunku wzdłużnym kabla. Warstwa zaporowa
(7) dla wody z higroskopijnego materiału ma postać nawinię
tej spiralnie taśmy.
Elektrycznie przewodzący człon (10) połączony jest z
nawiniętą higroskopijną taśmą tworząc dobre elektryczne połą
czenie pomiędzy wzdłużnym metalowym ekranem (6) i promie
niową metalową osłoną (8).

(7 zastrzeżeń)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

50

A1(21) 315563
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(22) 96 08 05

6(51) H01H 3/00
H01H 33/46
(71) ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice
(72) Hetman Zbigniew, Lewandowski Antoni,
Łopuski Stanisław, Wapniarski Stanisław
(54) Mechanizm do blokowania napędu
odłącznika bloku funkcjonalnego
rozdzielnicy jednoczłonowej

( 5 7 ) Mechanizm charakteryzuje się tym, że umieszczony jest
na wewnętrznej stronie drzwi (15) przedziału obwodu głównego
błoku funkcjonalnego i wyposażony jest w zasuwkę (17) napę
dowego gniazda połączoną obrotowo z poprzecznie do niej
usytuowanym suwakiem (22) za pośrednictwem obrotowego
łącznika (20) a suwak ma wycięcie (29), w którym umieszczony
jest przełotowo popychacz do współpracy ze sterującym przyci
skiem zaączająco-wyłączającego mechanizmu wyłącznika obwo
du głównego bloku funkcjonalnego rozdzielnicy jednoczłonowej,
zwłaszcza rozdzielnicy wysokiego napięcia o podwyższonej
ochronie przeciwłukowej i porażeniowej.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 309830

(22) 95 07 27

6(51) H01F1/375

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Bednarek Stanisław
(54) Magnetodielektryk i sposób jego wytwarzania
( 5 7 ) Magnetodielektryk, stanowiący ciało stałe elastyczne o
właściwościach ferromagnetycznych, składa się z cząstek ferro
magnetycznych magnetycznie miękkich z żelaza korzystnie che
micznie czystego lub stali krzemowej o rozmiarach ziaren od 0,1
do 10/zm i nieferromagnetycznego lepiszcza w postaci elasto
meru korzystnie polichloroprenu lub silikonu. Struktura ciała ma
mikropory o wielkości od 50/* m do 1 mm oraz średnia grubość
ścianek rozdzielających mikropory wynosi od 20/<m do 1 mm.
Względna przenikalność magnetyczna początkowa wynosi od
51 do 380, względna przenikalność magnetyczna maksymalna
wynosi od 700 do 8200, a współczynnik ściśliwości wynosi od
0,6 • 10"5 m3/N do 1,5 • 10~5 m3/N.
Sposób wytwarzania polega na zmieszaniu ze sobą
ferromagnetycznych ziaren sproszkowanych metali i spojeniu
ich ze sobą lepiszczem organicznym nieferromagnetycznym.
Cząstki metali ferromagnetycznych magnetyeznje-miękkich ko
rzystnie żelaza lub stali krzemowej poddaje się zmieszaniu z
lepiszczem w postaci elastomeru stanowiącego korzystnie polichloropren lub silikon oraz z chlorkiem sodu. Otrzymaną masę
poddaje się polimeryzacji, a następnie wypłukiwaniu z niej soli
wodą przy równoczesnym jej ugniataniu. Także zamiast soli,
dodaje się do masy mieszaniny proforowej składającej się z
kwaśnego węglanu sodu oraz kwaśnego fosforanu sodu. Ca
łość podgrzewa się do temperatury od 50 do 95°C w czasie od
3 do 6 godzin dla spolimeryzowania masy i jej odgazowania dla
powstania porów.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316755

(22)95 0404

6(51) H01H 3/30

(31)94 4413191
(32)94 0412
(33) DE
95 19503679
95 0130
DE
(86)95 04 04 PCT/EP95/01232
(87) 951019 W095/27992 PCT Gazette nr 45/95
(71) HOLEC HOLLAND N.V., Hengelo, NL
(72) Mücksch Dietmar
(54) Urządzenie do napinania sprężyny
załączającej urządzeń napędowych do
elektrycznych wyłączników mocy, zwłaszcza
próżniowych wyłączników mocy
( 5 7 ) Wynalazek dotyczy urządzenia do napinania załączają
cej sprężyny urządzeń napędowych do elektrycznych wyłączni
ków mocy, zwłaszcza próżniowych wyłączników mocy, w których
załączająca sprężyna (7), wykonana jako sprężyna naciągowa,
jest połączona z mimośrodem (2) umieszczonym na załączają
cym wałku (5) i jest napinana zarówno przez elektryczny silnik,
jak i przez wałek ręcznego napinania za pośrednictwem czoło
wej przekładni zębatej, której ostatnie czołowe koło zębate (1)
jest umieszczone również na załączającym wałku (5). Celem
wynalazku było opracowanie urządzenia w którym czołowa
przekładnia zębata pracuje bez biegu jałowego, a wsteczny
obrót mimośrodu (2) jest uniemożliwiony lub ograniczony przez
załączającą sprężynę (7). Odbywa się to dzięki temu, że ostat
nie czołowe koło zębate (1) czołowej przekładni zębatej jest
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umieszczone na załączającym wałku (5) poprzez jednokierun
kowe łożysko (6) tak, że na początku napinania załączającej
sprężyny (7), gdy mimosród wykonuje obrót w górę, mimosród
(2), a ty m samym załączający wałek (5) są zabierane bezpośred
nio przez to ostatnie czołowe koło zębate (1) z położenia, w
którym się znajdują, poza dolnym punktem martwym (9) załą
czającego wałka (5), natomiast w fazie operacji załączania, przy
obrocie załączającego wałka (5) poza jego dolny punkt martwy
(9), ostatnie czołowe koło zębate (1) jest unieruchomione w
swym położeniu przez jednokierunkowe łożyska (6) oraz przez
funkcjonalne połączenie z innymi czołowymi kołami zębatymi
czołowej przekładni zębatej.

Mechanizm przesuwu przesuwa przynajmniej jedną z
palet względem drugiej palety w kierunku bocznym, a następnie
w kierunku prostopadłym do kierunku bocznego. Mechanizm
przesuwu można połączyć z pokrywą komputera, aby automa
tycznie sterować ruchem palet (26, 27) zależnie od położenia
pokrywy względem podstawy (14) komputera. Tak więc palety
można przesuwać automatycznie ze złożonego położenia zsu
niętego, gdy pokrywa jest zamnkięta, do rozsuniętego położe
nia roboczego, gdy pokrywa jest otwarta. Przy przesuwaniu
pokrywy z położenia otwartego do położenia zamkniętego, pa
lety są przesuwane automatycznie z rozsuniętego położenia
roboczego do złożonego położenia zsuniętego.

(17 zastrzeżeń)

(40 zastrzeżeń)
A1(21) 316654

(22)95 03 23

(31) 94 4411596

6(51) H01H 33/66

(32)9403 30

(33) DE

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

9503 23 PCT/EP95/01098
95 1012 W095/27296 PCT Gazette nr 45/95
HOLEC HOLLAND N.V., Hengelo,NL
Mucksch Dietmar, Gran Wolfgang, Milk
Dieter
(54) Urządzenie napędowe próżniowego
wyłącznika mocy, zwłaszcza w wykonaniu
trój biegunowym

A1(21) 316678

(22) 95 03 20 6(51) H01H 13/70

(31) 94 216984

(32) 94 03 23

(33) US

(86) 95 03 20 PCT/IB95/00274
(87) 95 09 28 WO95/26034 PCT Gazette nr 41/95
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Kandis John P., US; Goldowsky Michael P.,
US; McVicker Gerard, US; Agata Hiroaki,
JP; Nakada Kazuo, JP
(54) Klawiatura z przesuwanymi sekcjami
( 5 7 ) Przedstawiono zespół klawiatury dla komputera z ru
chomymi paletami (26, 27} klawiatury. Palety (26,27) są rucho
me względem siebie między złożonym położeniem zsuniętym a
rozsuniętym położeniem roboczym.

(57) W znanym urządzeniu napędowym, w którym operacja
wyłączania rozpoczyna się po uruchomieniu np. elektromagne
su przez kołek przymocowany do wałka wyzwalającego wyłą
czanie w rezultacie obrotu tego wałka, przez co umożliwione
jest mijanie wałka wyzwalającego wyłączanie przez krążek
dźwigni włączającej, operacja wyłączania następuje wtedy,
gdy dźwignia włączająca zostanie obrócona z powrotem, a
układy dźwigni przegubowych zostaną wyprowadzone z poło
żenia rozciągniętego. Jednakże przy przechodzeniu dźwigni
włączającej uderza ona w wałek wyzwalający wyłączanie.
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Aby zmniejszyć powodowane przez to zużycie wałka (6)
wyzwalającego wyłączanie i uruchamiać pomocniczy łącznik
przyporządkowany wałkowi (6) wyzwalającemu wyłączanie tyl
ko podczas operacji wyłączania tak, aby osiągnąć jeszcze wię
kszą liczbę cykli przełączania, włączająca dźwignia (1) ma od
cinek (7) koła, z którego obwodową powierzchniową (9) jest
połączony funkcjonalnie wałek (6) wyzwalający wyłączanie przy
każdym położeniu włączającej dźwigni (1). Na wałku (6) wyzwa
lającym wyłączanie zamontowany jest rozłączalnie wyzwalający
drążek (11) do załączania i wyłączania pomocniczego łącznika
(11'). To urządzenie napędowe może być również stosowane w
niewielkich olejowych wyłącznikach mocy.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 309862 (22)95 0802 6(51) HO 1H 85/32
(75) Szpotkowski Roman B., Levittown, US
(54) Elektryczne bezpieczniki topikowe z
indykatorem świetlnym lub
zmienno-barwnym - świecące bezpieczniki
(57) Bezpieczniki z indykatorem świetlnym charakteryzują
się tym, że w obudowę bezpiecznika (1 ) wbudowany jest minia
turowy indykator świetlny (4) podłączony do obu elektrod (2)
równolegle do włókna topikowego (3), który z chwilą przepale
nia włókna topikowego zaczyna świecić. Przestrzeń między
włóknem topikowym (3) a indykatorem (4) osłonięta jest prze
grodą termiczną (5) chroniącą indykator przed uszkodzeniem
od przepalanego (topionego) włókna.
Bezpiecznik w odmianie charakteryzuje się tym, że w
elektrodach kołpakowych znajdują się otwory wziernikowe umo
żliwiające wypromieniowanie światfa na zewnątrz bezpiecznika
wzdłuż jego osi podłużnej.
Bezpieczniki z indykatorem zmienno-barwnym charakte
ryzują się tym, że zamiast indykatora (4) i przegrody (5) na powie
rzchni obudowy bezpiecznika między elektrodami napylona jest
ścieżka indykatorowa, która pod wpływem napięcia elektrycznego
zmienia swój kolor, sygnalizując przepalenie włókna

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 316674

(22)95 03 24

(31) 94 9407048

6(51) H01M 2A)2

(32)94 04 08

(33) GB

(86) 95 03 24 PCT/GB95/Ö0667
(87) 95 1019 W095/27751 PCT Gazette nr 45/95
(71) NATIONAL POWER PLC, Swindon, GB
(72) Cooley Graham Edward, Nix Kevin John
(54) Sposób wytwarzania ogniwa
elektrochemicznego
(57) Sposób wytwarzania ogniwa elektrochemicznego o dłu
gotrwałej odporności i trwałości na działanie roztworów anolitu
i katolitu o wartości pH mniejszej niż 2 i powyżej 12, obejmuje
etapy: i) termicznego przetwarzania materiału polimerycznego
wykazującego zdolność do zeszklenia i/lub zdolność do topnie
nia pod wpływem temperatury, z utworzeniem struktury ogniwa
lub składników struktury ogniwa, i ii) poddawania powierzchni
struktury ogniwa lub składników struktury ogniwa, które pod
czas pracy będą stykać się z roztworami anolitu i katolitu,
procesowi późniejszego chlorowcowania, podczas którego ma
teriał polimeryczny tworząc te powierzchnie podlega podstawie
niu chlorowcem, tworząc trwały chemicznie modyfikowany chlo
rowcem materiał polimery czny.

(11 zastrzeżeń)
A3(21) 309794 (22) 95 07 25 6(51) H01M 4/00
(61) 305382
(75) Sołopa Waldemar, Przedkowice
(54) Sposób eksploatacji ogniw aluminium powietrze /tlen/

A1(21) 315470

(22) 96 07 31

6(51) H01L 27/01

(31) 95 9509427
(32)95 0802
(33) FR
(71) SAT (Société Anonyme de
Télécommunications), Paryż, FR
(72) Legeay Gérard, Ferrand Henri
(54) Płytka układu elektronicznego w technologii
grubowarstwowej
( 5 7 ) Płytka układu elektronicznego w technologii grubowar
stwowej zawiera kondensator (2,3, 4) z warstwą (3) stanowiącą
masę dielektryczną i warstwę (5) chroniącą warstwę dielektryka
(3), wykonaną na bazie benzocyklobutenu. Wynalazek umożli
wia realizację układów o bardzo szybkim działaniu.

(4 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Wynalazek jest przewidziany do stosowania w ogni
wach A1 - powietrze, wyposażonych w urządzenie zmieniające
powierzchnię aktywną anod w ogniwach A1 - powietrze (tlen).
Nieodłączną cechą ogniw wyposażonych w wyżej wspo
mniane urządzenie jest fakt, że podczas ich pracy przy napię
ciu ekonomicznym, (napięciu, przy którym gęstość energii
jest najwyższa), jest uwalniany wodór. Tak produkowany wodór
można wykorzystać dwojako: 1) spalanie lub utlenianie katality
czne z produkcją dodatkowej energii cieplnej; 2) utlenianie w
uzupełniającym ogniwie H2 • powietrze z produkcją dodatkowej
energii elektrycznej.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 309729 (22)95 07 20 6(51) H01M 14/00
(75) Pełczyński Tadeusz, Warszawa; Pełczyński
Jerzy, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania elementów czynnych
ogniw słonecznych
(57) Sposób wytwarzania elementów czynnych ogniw sło
necznych polega na nanoszeniu na cienką płytkę materiału
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podłożowego, w określonych warunkach ciśnienia i temperatu
ry, w określonym typie przewodnictwa n i p, bardzo cienkich
warstw półprzewodników i charakteryzuje się tym, że cienkie
płytki materiału podłożowego wykonuje się z materiałów nieorga
nicznych, takich jak szkło sodowo -potasowe, kwarc, alund,
korund, rutyl lub mieszanin tlenków alkalicznych. Na wewnętrz
ną warstwę płytki podłożowej napyla się bardzo cienką warstwę
filtru promieniowania UV z T1O2 lub 0 2 0 3 aibo dwie kolejne
warstwy filtrów promieniowania UV z T1O2 i CrzQj. Warstwę
+
kontaktu elektrycznego z warstwą półprzewodnika typu p da
nego półprzewodnika wykonuje się z tlenku przewodzącego,
dwutlenku cyny lub trójtlenku antymonu.
Sposób zapewnia wysoką sprawność energetyczną ele
mentów czynnych ogniw słonecznych, dzięki występowaniu
efektu tunelowego.

(8 zastrzeżeń)
Al(21) 315355

(22) % 07 19

6(51) HOIS 3/10
HOI J 9/42
(31) 95 505071
(32)95 07 21
(33) US
(71) BMC Industries Inc., Minneapolis, US
(72) Fendley James R., Zimmerman Bruce H.
(54) Eliptyczna laserowa sonda do masek
kineskopowych i sposób pomiaru masek

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest laserowa sonda do pomia
ru wielkości apertur w arkuszach materiału, która ma wiązkę
laserową i system detekcyjny.
Wiązka laserowa ma wielką oś znacznie większą niż
mniejsza oś. Wymiary apertur wyznaczane są przy pomocy
części wiązki laserowej, która przechodzi przez arkusz materiału.
Szerokości szczelin mierzone są poprzez identyfikację względ
nie stałych ilości światła przechodzących przez arkusz, gdy
arkusz przesuwa się względem wiązki laserowej.

(22 zastrzeżenia)

Al(21) 315418

(22) 96 07 26

6(51) H02G 15/08
G02B6/00
(31) 95 29512268
(32) 95 07 29 (33) DE
(71) Alcatel Kabel AG und Co., Hannover, DE
(72) Grajewski Franz, Stieb Werner, Wielgolaski
Zbigniew, Jansen Ulrich, Buchwald Rudolf
(54) Urządzenie do łączenia dwóch kabli
nadziemnych

(57) Opisane urządzenie do łączenia dwóch elektrycznych
kabli nadziemnych za pomocą rurek, zawiera elementy światło
wodowe z włókien optycznych, umieszczone w ośrodku kabla z
przewodów elektrycznych i wytrzymałych na rozciąganie ele
mentów nośnych.
Posiada ono elementy do mechanicznego i przewodzą
cego prąd elektryczny łączenia przewodów elektrycznych i wy
trzymałych na rozciąganie elementów nośnych kabla nadziemne
go oraz uszczelnioną obudowę (5) do umieszczania splotów
włókien optycznych.
Obudowa (5) składa się z dwóch współosiowych, rozmie
szczonych w odstępie względem siebie, rur (7, 9), których pier
ścieniowa szczelina jest uszczelniona na obu końcach. Włókna
optyczne są wprowadzone poprzez otwory (12) w końcowym
uszczelnieniu (8) do szczeliny pierścieniowej.
Splot oraz zapasowa długość włókien optycznych są
ułożone w szczelinie pierścieniowej, a obudowa (5) otacza
środki (3) do mechanicznego i przewodzącego prąd elektryczny
łączenia i jest zamocowana na elementach (3) lub kablach nad
ziemnych (1).

(10 zastrzeżeń)

Al(21) 309748 (22)95 07 21
6(51) H02H 3/08
(71) Politechnika Wrocławska, Wroclaw
(72) Miedzinski Bogdan, Szkółka Stanisław,
Szymański Andrzej, Bąkowski Piotr,
Kowalski Zbigniew
(54) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
(57) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zawiera ferromagne
tyczny rdzeń (1) ze szczeliną, obejmujący kabel (2) oraz prze
twornik Halla (3). Pierwszy obwód przetwornika Halla (3), który
jest usytuowany w szczelinie powietrznej ferromagnetycznej
rdzenia (1), jest przyłączony do źródła napięcia kolejności zero
wej przez przesuwnik fazowy (5). Drugi obwód przetwornika
Halla (3) jest przyłączony do układu pomiarowo-wykonawczego
(4). W drugim wariancie zabezpieczenia pierwszy obwód prze
twornika Halla (3) jest podłączony do uzwojenia, nawiniętego na
ekranie ferromagnetycznym. W trzecim wariancie zabezpiecze
nia pierwszy obwód przetwornika Halla (3) jest podłączony do
uzwojenia, nawiniętego na dodatkowym ferromagnetycznym
rdzeniu, obejmującym kabel (2).

(3 zastrzeżenia)
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stałym napięciu DC. Przetwornik (41) napięcia wybrany jako
funkcja miejscowego napięcia międzyprzewodowego przetwa
rza zmienne napięcie międzyprzewodowe AC na wymagane
stałe napięcie DC.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 309856

(22) 95 07 31

6(51) H03K 5/156

(71) Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A.,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Pałosz Ryszard, Dyrszka Krystian, Smiatek
Bernard
(54) Regulator o sterowanej szerokości ciągu
impulsów
( 5 7 ) Urządzenie posiada czujnik pomiarowy w postaci mo
stka (1) z czujnikiem oporowym, z którego sygnał uchybu jest
podawany na wzmacniacz pomiarowy (2), a następnie do ukła
du porównania (3), gdzie następuje porównanie z sygnałem
piłokształtnym generowanym w układzie generatora (4), zaś z
układu porównania (3) sygnał podawany jest na bramkę kluczu
jącą (5) gdzie jest przełączany w takt napięcia uzyskanego z dete
ktora "zero' (6). Z bramki kluczującej (5) sygnał jest podawany
poprzez układ sterowania (7) na układ wykonawczy (8) zrealizo
wany na triaku, w którego obwodzie głównym znajduje się
grzałka (9).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316636

(22) 95 12 05

(31) 94 366283

6(51) H04B 7/02

(32) 9412 29

(33) US

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

9512 05 PCT/US95/17117
96 07 11 W096/21288 PCT Gazette nr 31/96
MOTOROLA INC., Schaumburg, US
Smith Paul Fielding, Smith John M.,
Rottinghaus Alan P., Rader Shelia Marie,
PinckJey Danny Thomas, Luz Yuda Yehuda,
Lurey Daniel Morris, Laird Kevin Michael,
Kobrinetz Tony, Elder Robert C, Bailey
Donald E.
(54) Wielokanałowy nadbiornik cyfrowy i sposób

( 5 7 ) Wielokanałowy cyfrowy nadbiornik (400) odbiera wstę
pujące sygnały częstotliwości radiowej i przetwarza te sygnały w
cyfrowe sygnały pośredniej częstotliwości. Zastosowano prze
twarzanie sygnału cyfrowego obejmujące moduł (426) przetwor
nika cyfrowego, aby wybierać cyfrowe sygnały pośredniej czę
stotliwości odbierane za pomocą wielu anten (412) i przetwarzać

A1(21) 315482

(22)9608 01

(31)95 510426

6(51) H03L 7/00
B01D 17/12
(32)95 0802
(33) US

(71) Amway Corporation, Ada, US
(72) Markham Ronald C.
(54) Elektroniczny stopień sterujący dla lampy
UV układu uzdatniania wody oraz układ
uzdatniania wody
( 5 7 ) Stopień sterujący przeznaczony jest dla lampy nadfio
letowej układu (30) uzdatniania wody. Stopień sterujący zawiera
transformator podwyższający napięcie oraz oscylator ze sprzę
żeniem zwrotnym połączony pomiędzy uzwojeniem wtórnym i
uzwojeniem pierwotnym transformatora Uzwojenie wtórne trans
formatora jest również wybieralnie dołączone do jednego z
dwóch kompensatorów rożnej pojemności, w zależności od
przepływu wody przez układ. W trybie niskiego natężenia, prąd
i współczynnik mocy na wyjściu stopnia sterującego są stosun
kowo niskie tak, aby utrzymywać włókna żarzenia wzbudzone.
W trybie wysokiego natężenia, prąd i współczynnik mocy są
stosunkowo wysokie, aby zasilać lampę przy stosunkowo wysokiej
skuteczności. Układ sterujący działa przy stosunkowo niskim
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te sygnały w sygnały pasma podstawowego. Sygnały pasma
podstawowego są przetwarzane w celu odtworzenia z nich
kanału telekomunikacyjnego. Zstępujące sygnały pasma pod
stawowego są również przetwarzane cyfrowo w module (426)
przetwornika cyfrowego, który przetwarza podwyzszajaco i mo
duluje zstępujące sygnały pasma podstawowego do cyfrowych
sygnałów pośredniej częstotliwości. Te cyfrowe sygnały pośredniej
częstotliwości są przetwarzane w analogowe sygnały częstotli
wości radiowej wzmacniane i wypromieniowywane z nadaw
czych anten (420).

(10zastrzeżeń)
A1(21) 316631

(22)95 03 27

(31) 94 221019
95 408010

6(51) H04H 9/00
H04N7/08
(32) 94 03 31
(33) US
95 03 24
US

(86) 95 03 27 PCT/US95/03797
(87) 951012 W095/27349 PCT Gazette nr 45/95
(71) THE ARBITRON COMPANY, Columbia,
US
(72) Jensen James M., Lynch Wendell D.,
Perelshteyn Michael M., Graybill Robert B.,
Hassan Sayed, Sabin Wayne
(54) Urządzenie i sposoby do włączania kodów do
sygnałów dźwiękowych, oraz do dekodowania
(57) Zaprezentowane jest urządzenie i sposoby włącza
nia kodu (68), posiadającego przynajmniej jedną składową
częstotliwości kodu, do sygnału dźwiękowego (60). Szacowane
są w bloku (64) zdolności różnych składowych częstotliwości w
sygnale dźwiękowym do maskowania składowej częstotliwości
kodu, ze względu na słyszalność ludzkiego ucha oraz na pod
stawie tych obliczeń przypisywana jest w bloku (76) amplituda
dla składowej częstotliwości kodu. Zaprezentowane są również
sposoby i urządzenie do detekcji kodu w zakodowanym sygnale
dźwiękowym.
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Składowa częstotliwości kodu w zakodowanym sygnale
dźwiękowym jest wykrywana na podstawie spodziewanej am
plitudy kodu lub amplitudy szumu w zakresie częstotliwości
zawiAraiaçvni częstotliwość składowej kcdu.
(95

A1(21) 315445
(31) 95MI

( 2 2 ) 9 6 07 29
1676

zastrzeżeń)

6(51) H 0 4 J 14/00

( 3 2 ) 9 5 07 31

(33) IT

( 7 1 ) P I R E L L I C A V I S.p.A, Mediolan, I T
(72) Meli F a u s t o
(54) Układ telekomunikacyjny i sposób
przesyłania sygnału multipleksowanego z
podziałem długości fal zapewniający
sterowane rozdzielenie kanałów wyjściowych
(57) Sposób telekomunikacji światiowodowej wielu długości
fal obejmuje generowanie co najmniej dwóch optycznych syg
nałów transmisyjnych o różnych od siebie długościach fal, multipleksję sygnałów optycznych w pojedynczym włóknie transmi
syjnym, utworzenie sygnału optycznego o wielu długościach fal,
przesłanie sygnału optycznego o wielu długościach fal, zawie
rającego przenoszone sygnały optyczne, przez świattowód do
odpowiedniej stacji odbiorczej oraz rozdzielenie przenoszonych
sygnałów optycznych.
Etap rozdzielenia przenoszonych sygnałów optycznych
obejmuje rozdzielenie odebranego sygnału optycznego, zawie
rającego wiele długości fal, między co najmniej dwa włókna
wyjściowe; selektywne odbicie pasma sygnału zawierającego
wiele długości fal i obejmującego co najmniej jeden z przeno
szonych sygnałów w taki sposób, aby pasmo odbite przenosiło
się we włóknie wyjściowym w kierunku przeciwnym do sygnału
optycznego zawierającego wiele długości fal; wydzielenie pas
ma odbitego z włókna wyjściowego i doprowadzenie go, przez
włókno odbiorcze, do odpowiedniego odbiornika.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 316670

(22)95 0908

6(51) H04L12/28
H04B 1/713
(31)94 313516
(32)940926
(33) US
(86) 95 09 08 PCT/EP95/03533
(87) 96 04 04 WO96/10306 PCT Gazette nr 15/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Fleek Arthur Edwin, LaMaire Richard
Orville
(54) Bezbłędne zarządzenie częstotliwością i jej
uzyskiwanie w bezprzewodowej sieci lokalnej
wykorzystującej urządzenia radiowe ze
skokami częstotliwości

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób do zastosowania
w pojedynczej komórce bezprzewodowego systemu łączności
typu posiadającego stację prowadzącą, która koordynuje łącz
ność pomiędzy wieloma stacjami oddalonymi znajdującymi się
w komórce.
Sposób odnosi się do systemów wykorzystujących urzą
dzenia radiowe z wolnymi skokami częstotliwości oraz protokół
typu CSMA (wielokrotny dostęp z wykrywaniem sygnału nośne
go). W tym znaczeniu, sposób umożliwia stacji oddalonej, wstę
pne uzyskanie wzorca skoków częstotliwości i podstawy czasu
stacji prowadzącej oraz utrzymanie synchronizacji częstotliwo
ści w obliczu utraty danych sterujących na skutek efektów trans
misji radiowej (na przykład interferencją szum albo wiełościeżkowy
zanik sygnału).
W fazie uzyskiwania stacja oddalona aktywnie generuje
komunikaty sondujące, które wysyła się do stacji prowadzącej,
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aby szybko uzyskać synchronizacje częstotliwości ze stacją
prowadzącą.

(3 zastrzeżenia)
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kodowania, pobiera zakodowane dane, dane kodowania dru
giego rodzaju oraz sygnał różnicy. Następnie dekoder wyzna
cza dane kodowania pierwszego rodzaju na podstawie sygnału
kodowania drugiego rodzaju i sygnału różnicy, co pozwala na
rozkodowanie zakodowanego sygnału.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 316671 (22)95 0908 6(51) H04L 12/28
H04L 12/56
(31)94 314554
(32)94 09 28
(33) US
(86) 95 09 08 PCT/EP95/03534
(87) 96 04 04 WO96/10307 PCT Gazette nr 15/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Baker Murray Charles, CA; Bhattacharya
Partha Pratim, US; Chen Jeane Shu - Chun,
US; Cheung Roger Yiu Ming, CA; Krishna
Arvind, US; Reissner Peter Eric, CA;
Naghshineh Mahmoud, US
(54) Umożliwiająca poruszanie się architektura
punktów dostępu dla bezprzewodowego
dołączania się do sieci trasujących
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kierowania pa
czek przez stałą, trasującą sieć telekomunikacyjną od i do
urządzeń ruchomych.
W niniejszym wynalazku, początkowy punkt dostępu
jest określany, kiedy inicjowana jest sesja łączności do lub z
urządzenia ruchomego poprzez sieć. Informacja o położeniu
jest uaktualniana za każdym razem, kiedy urządzenie ruchome
przesuwa się z zasięgu jednego punktu dostępu w zasięg inne
go punktu dostępu sieci.
Kiedy mają być podczas sesji przesłane paczki do urzą
dzenia ruchomego z przewodowej sieci, paczki są kierowane z
początkowego punktu dostępu do bieżącego punktu dostępu,
który z definicji jest w zasięgu urządzenia ruchomego.
Kiedy paczki podczas sesji mają być przesłane od urzą
dzenia ruchomego i do sieci przewodowej, punkt dostępu prze
chwytuje paczki i kieruje je do ich punktu docelowego i/lub
inicjuje wykrywanie trasy do punktu docelowego.
Kiedy paczki mają być przesłane między urządzeniami
ruchomymi, między bieżącymi punktami dostępu, a nie przez
wyjściowe punkty dostępu.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316673

(22)94 0929

(31) 94 9407038

6(51) H04N 7/16
H04N 7/169
( 3 2 ) 9 4 04 08
(33) GB

(86) 94 09 29 PCT/GB94/02116
(87) 9 5 1 0 1 9 WO95/28057 PCT Gazette nr 45/95
(71) A M S T R A D PUBLIC LIMITED
C O M P A N Y , Brentwood, GB
(72) Davies Donald Watts
(54) Sposób i urządzenie do transmisji i odbioru
zakodowanych sygnałów
(57) Zakodowany sygnał zgodny z pierwszym i drugim sy
stemem kodowania tworzony jest poprzez wyznaczanie odpo
wiednich dla każdego systemu danych kodowania.
Na podstawie dwóch rodzajów danych kodowania wy
znaczany jest sygnał różnicy, po czym sygnał telewizyjny jest
kodowany zgodnie z jednym z systemów kodowania.
W efekcie na wyjściu urządzenia pojawia się zakodowa
ny sygnał telewizyjny, dwa sygnały kodowania oraz sygnał
różnicy. Dekoder zgodny na przykład z pierwszym systemem

A1(21) 316679

(22) 96 01 26

6(51) H04N 11/04
H04N7/32
(31)95 9502172
(32)95 0203
(33) GB
95 9503063
95 0216
GB
(86) 960126 PCT/IB96AXX)62
(87) 96 0815 WO96/25010 PCT Gazette nr 37/%
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven,
NL
(72) Penna David Edward, Hoskins Asher John
(54) Kodowanie kolorowego obrazu video

(57) Opisany jest sposób kodowania wartości koloru pikseli
dla ramki cyfrowego obrazu video, w którym każdy różny kolor
w obrazie ma przypisaną wartość koloru.
Wyznacza się kolor przeważający dla ramki i w pier
wszym przykładzie wykonania, każdy piksel o kolorze innym niż
kolor przeważający jest kodowany oddzielnie jako odpowiednia
wartość koloru (od 0010 do 1111), z szeregami trzech iub więcej
kolejnych pikseli koloru przeważającego kodowanymi długo
ścią szeregu.
Dostarcza się kolejny kod, podobny w układzie do wska
zującego szeregu, aby umożliwić zmianę określonego koloru
przeważającego podczas czasu trwania ramki.
W kolejnym przykładzie wykonania, szeregi wszystkich
kolorów są kodowane dugością szeregu, ale z krótszym schematem
kodowania dla szeregów koloru przeważającego, lub w jeszcze
jednym przykładzie wykonania, małego zakresu kolorów prze
ważających.
Zasadniczym zastosowaniem tych schematów kodowa
nia jest poprawa wydajności kodowania dla pewnych klas ma
teriału obrazu.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 311050 (22) 95 10 20 6(51) H04Q 7/34
(31)95 505868

(32)95 07 24

(33) US

(71) TELULAR INTERNATIONAL INC,
Puerto Rico, US
(72) Ortiz Luis R., Torres Alexis
(54) System autodiagnostyczny do
nadawczo-odbiorczego systemu łączności
komórkowej z możliwością zdalnego
meldowania
(57) Ujawniono autodiagnostyczny system do sprawdzania
wszystkich funkcji komórkowego systemu nadawczo-odbior
czego, zaopatrzonego w blok interfejsu komórkowego, który
sprzęga standardowy aparat telefoniczny z komórkowym urzą
dzeniem nadawczo-odbiorczym, przy czym blok interfejsu prze
twarza sygnały wybierania DTMF lub wybierania impulsowego
na format cyfrowy w celu przekazania do nadajnika komórkowe
go, w którym numer wybrany w telefonie lądowym może być
wykorzystany do wywołania numeru przez system komórkowy.
Według niniejszego wynalazku możliwe jest nie tylko monitoro
wanie i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania urządzenia
nadawczo-odbiorczego i przyporządkowanego mu zasilacza,
lecz również monitorowanie i sprawdzanie bloku interfejsu i mel
dowanie wyników do znajdującego się poza miejscem zainstalo
wania ośrodka monitorującego za pomocą sieci komórkowej.

(26 zastrzeżeń)
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A1(21) 309749

(22)95 07 21

6(51) H05B 6/02

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Miedziński Bogdan, Szkółka Stanisław,
Szymański Andrzej, Mączka Bronisław,
Wasylkowski Marian
(54) Elektryczna podgrzewarka cieczy
(57) Elektryczna podgrzewarka składa się z pojemnika (1) z
cieczą i elementu grzewczego. Ferromagnetyczny element
grzewczy (2) jest usytuowany wewnątrz pojemnika (1) z cieczą.
Natomiast na zewnątrz pojemnika (1) jest osadzony wzbudnik
(3) pola magnetycznego wraz z uzwojeniem (4).

(1 zastrzeżenie)
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II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 103123 (22) 95 07 24 6(51) A01B 33/02
(71) MONROL Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.,
Mońki
(72) Podgórski Witold, Gołko Edmund, Suchocki
Henryk, Klim Andrzej, Zawadzki Franciszek,
Chodkowski Andrzej, Tabor Andrzej
(54) Glebogryzarka ciągnikowa do uprawy gleby
(57) Glebogryzarka ciągnikowa do uprawy gleby posiada
układ zawieszenia, którym jest rama samonośna (1) z zaczepem
środkowym (31) i dwoma bocznymi (32) przyspawanymi do
wyprofilowanych blach (33). Do ramy zamocowana jest prze
kładnia kątowa napędu (26), która na wejściu ma sprzęgło
przeciążeniowe (27), zaś na wyjściu połączona jest wałkiem
napędowym (5) z przekładnią łańcuchową (6), która napędza
bęben roboczy (9) z nożami. Glebogryzarka oparta jest od dołu
na płozach ślizgowych (16 i 17) z regulowaną wysokością wspo
rników (14 i 18) co pozwala na regulowanie zanurzenia noży w
glebie podczas pracy, a w spoczynku na uniesienie bębna
roboczego powyżej poziomu podłoża.

Ul(21) 103166

(22) 95 08 02

6(51) A01C 3/06

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych

AGROMET-BRZEG, Brzeg
(72) Bartoszewski Ryszard, Stokłosa Stefan,
Warchał Kazimierz, Lisowiec Ryszard
(54) Rozrzutnik nawozów
(57) Rozrzutnik nawozów przeznaczony jest do nawożenia
pól uprawnych nawozami organicznymi lub sztucznymi. Roz
rzutnik posiada dwutarczowy adapter (1) umieszczony w kor
pusie (2) i napędzany przez przekładnie (4) z wału (3). Wały
ślimakowe (6) mocowane na wielowpuście (7) posiadają noże
do rozdrabniania nawozu na przykład obornika. Na wspo
rniku (8) pozycjonuje się dyszel (9) w zależności od wiel
kości ciągnika.

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103140

(22) 95 07 26

6(51) A01D 34776

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL
S.A., Słupsk
(72) Bargowski Bogdan, Mielnik Mieczysław
(54) Napęd bębna kosiarki rotacyjnej
górnonapędowej
(57) Napęd bębna kosiarki rotacyjnej górnonapędowej cha
rakteryzuje się tym, że ma nieruchomy wałek pionowy (2), na
którym ułożyskowane są piasta główna (6), piasta (13) talerza
roboczego (8), a także piasta (11) talerza ślizgowego (10). Piasta
główna (6) połączona jest z płaszczem (7) bębna, który połączo
ny jest z talerzem roboczym (8).
(1 zastrzeżenie)
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przesuwnie elastyczna opaska maskująca (6). W gómej wewnę
trznej części zakończenia (2) usytuowana jest dioda (8) połączo
na elektrycznie z akumulatorem (7) i diodą niwelującą (9). Za
kończenie (3) ma otwór (10) służący do zaczepienia spławika do
żyłki wędki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103111

(22) 95 07 22

6(51) A01G 9/12

(75) Kopyłowski Antoni, Mielno
(54) Osłonka na sadzonki drzew
( 5 7 ) Osłonka ma kształt wydrążonego prostopadłościanu (1 ),
który ma w przekroju poprzecznym kształt ośmiokąta foremne
go. Prostopadłościan (1) utworzony jest z dziewięciu ścian (2)
zamykanych w znany sposób na zakładkę. Ściany (2) mają w
górnej części prostokątne ruchome elementy (3), a w dolnej
części dwie pary ścian (2) tworzą trójkątne występy ustalające
(4), przy czym występy te leżą naprzeciw siebie i są lekko zagięte
do środka.
Ponadto stosunek wysokości 'L' prostopadłościanu (1)
do przekątnej jego podstawy wynosi 5 do 10. Tak ukształtowana
osłonka może być stosowana przy nasadzaniu drzew w leśnic
twie oraz w sadownictwie i drogownictwie.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103127

(22) 95 07 26

6(51) A23B 4/03

(75) Myszona Przemysław, Kraków
(54) Komorowa suszarnia aerodynamiczna
( 5 7 ) W komorze suszarni zamocowany jest obudowany we
ntylator (9) z usytuowanym osiowo, regulowanym otworem (10)
ssącym atmosfery. Wentylator (9) połączony jest z biegnącym
pod sufitem w przeciwległy koniec komory (1) kolektorem (12)
tłoczącym, którego wewnętrzna powierzchnia jest rozwinięta.
Przy wylocie (15) kolektorze (12) tłoczącego usytuowany jest w
obudowie (2) komory (1 ) co najmniej jeden otwór (16) wylotowy,
pod którym usytuowany jest co najmniej jeden otwór (17) wlo
towy powietrza. Wentylator zamocowany jest na ścianie (2) na
poziomym wale (8) silnika (6).

(8 zastrzeżeń)

U1(21) 105105

(22) 96 08 05

6(51) A01K 97/12

(75) Górny Romuald, Tarnowo Podgórne
(54) Świecący spławik, zwłaszcza do połowu ryb w
nocy
( 5 7 ) Świecący spławik, zwłaszcza do połowu ryb w nocy
wyposażony jest w jednolity kulisty korpus (1) mający dwa
naprzeciwległe położone cyklindryczne zakończenia, to jest
górne cylindryczne zakończenie (2) oraz dolne cylindryczne
zakończenie (3). Na zakończeniu (2) osadzony jest trwale meta
lowy górny pierścionek (4), a na zakończeniu (3) osadzone są
dwa dolne pierścionki (5). Na pierścionku (4) usytuowana jest

U1(21) 105103

(22) 96 08 05

6(51) A41D 13/00

(75) Kłoskowski Krzysztof, Poznań; Kłoskowski
Roman, Poznań
(54) Zestaw długiej kurtki z podpinanym
bezrękawnikiem
( 5 7 ) Zestaw charakteryzuje się tym, że składa się z długiej
kurtki (1) i z bezrękawnika (2) połączonych wzajemnie za pomo
cą suwaków. Suwaki usytuowane są pod listwą (5) kurtki. Kie
szenie górne (6, 7) mają postać mieszków i są zamocowane na
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zewnątrz kurtki. Przednia listwa (5) kurtki wyposażona w suwak
przedni łączy za pomocą dodatkowo rozmieszczonych nap,
lewą i prawą część przodu długiej kurtki (1). Kołnierz (10) ma
postać kaptura i jest odpinany. Patki (12,13) mają rzepy (14), a
patki (15,16) kieszeni dolnych (17,18) mają rzepy (19). Rękawy
(20) zakończone są ściągaczami (21). Kurtka (1) i bezrękawniki
mają z przodów prostokątne rzepy (22) na dodatkowe odzna
czenie oraz klapki (23) na odznaki służbowe. Długa kurtka (1)
ma ściągacz taliowy (24). Naramienniki (25) wyposażone są w
rzepy (26). Bezrękawnik (2) ma górne (27,28) z patkami (29,30)
oraz dolne kieszenie (31, 32) z patkami (33, 34). Kołnierz (37)
ma postać stójki, a patki wyposażone są w rzepy podwójne (42).

(10 zastrzeżeń)
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bezrękawnika (2) połączonych wzajemnie za pomocą suwaków.
Suwaki usytuowane są pod listwą (5) kurtki. Kieszenie (8 i 9)
kurtki rozmieszczone są w dolnej części kurtki (1). Przednia
listwa (5) łączy za pomocą suwaka przedniego oraz nap lewą i
prawą część przodu kurtki (1 ). Patki (10 i 11) kieszeni mają rzepy
(12 i 13). Kurtka (1) zakończona jest u dołu ściągaczem (14)
mającym szlufki (15). Rękawy (16) mają także ściągacze (17).
Kurtka (1) ma z boku klapkę (18) na odznakę służbową, a
kieszenie (8 i 9) mają kontrafałdy (19). Pod spodnimi częściami
kieszeni (8 i 9) usytuowane są kieszenie poziome (20). Bezrę
kawnik (2) ma kieszenie (21) z patkami (22), kontrafałdami (23)
i rzepami (24), a ponadto ma kołnierz (27) w postaci stójki.
Kurtka (1) wyposażona jest w odpinany kołnierz (31) oraz nara
mienniki (32).
(11 zastrzeżeń)

U1(21) 103113

(22) 95 07 24

6(51) A45C 1/06

(75) Kamiński Krzysztof, Poznań
(54) Portmonetka na monety o różnej wielkości
(57) Portmonetka w kształcie wielocylindrycznego pojemni
ka na monety o różnej wielkości, ma dziewięć rodzajów zasob
ników (4) na monety, ułożone wokół cylindrycznego pojemnika
(8). Zasobniki (4) posiadają sprężynę stożkową (7) i talerzyk (6),
które pozwalają na przechowywanie monet w stosach zawartych
między talerzykiem (6), a pazurami (5). Wyjmowanie monet z
zasobników można dokonywać bezpośrednio lub pośrednio z
cylindrycznego pojemnika (8).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 105104

(22) % 08 05

6(51) A41D 13/00

(75) Kłoskowski Krzysztof, Poznań; Ktoskowski
Roman, Poznań
(54) Zestaw krótkiej kurtki z podpinanym
bezrękawnikiem
(57) Zestaw krótkiej kurtki z podpinanym bezrękawnikiem
charakteryzuje się tym, że składa się z krótkiej kurtki (1) i z

U1(21) 103128

(22) 95 07 26

6(51) A47F 5/08
A47B 47/00
(75) Szadkowski Michał, Warszawa
(54) Wspornik, zwłaszcza do półek

(57) Istotą wspornika jest nierozłączne zespolenie jego ścia
nek mocujących (1,2) ukształtowanych w kątownik ze ściankami
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bocznymi (3). Krawędź jednej z tych ścianek mocujących
zespolona jest z jednym bokiem uchylnej klapki. Wspornik
znajduje zastosowanie do mocowania półek do ściany.
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ultrafioletowych emitowanych przez promienniki (5) promienio
wania ultrafioletowego znajdujące się na wewnętrznych powie
rzchniach obudowy (1).

(1 zastrzeżenie)

\ & ZûSîrZ€Z€fiU2/

Ul(21) 104805 (22) 96 06 04
6(51) A61H 3/04
(31)95 29512141
(32)95 07 27
(33) DE
(71) Meyra Wilhelm Meyer GmbH & Co. KG,
Kalletal-Kalldorf, DE
(72) Schlingmann Rolf
(54) Urządzenie pomagające przy chodzeniu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie poma
gające przy chodzeniu mające szkielet z czterema nogami
wyposażonymi w kola, przy czym przednie koła (1, 2) są
ułożyskowane przestawnie oraz dwa uchwyty (3, 4) z dwoma
dźwigniami (5, 6), które są połączone funkcjonalnie z hamulca
mi kół (7,8), charakteryzujące się tym, że ma zewnętrzną boczną
ramę (10), która jest wykonana w postaci ukształtowanego w
jednej płaszczyźnie elementu, na którego dolnym, wolnym koń
cu (11) umieszczone jest kolo (7,8), a na górnym, skierowanym
do tyłu końcu umieszczony jest uchwyt (3). Wewnątrz tej zew
nętrznej, bocznej ramy (10) jest umieszczona wewnętrzna rama
(12) posiadająca przednie koła (1, 2), a ponadto dźwignie (5, 6)
hamulca są ułożyskowane pod uchwytem (3, 4) wystając swo
bodnie do tyłu i przyporządkowane hamulcom usytuowanym
przy tylnych kołach (7,8).

(10 zastrzeżeń)

U1(21) 103122

(22)95 07 24

6(51) A62B 19/00

(75) Wójcik Dorota, Tarnowskie Góry
(54) Pochłaniacz ćwiczebny tlenowych aparatów
izolujących
(57) Pochłaniacz ćwiczebny tlenowych aparatów izolujących
roboczych przystosowany jest do wielokrotnego użycia.

U1(21) 103154 (22) 95 07 27
6(51) A61L 2/10
(71) Trejnowski Tadeusz, Starogard Gdański;
Sobota Bogdan, Starogard Gdański
(72) Trejnowski Tadeusz, Sobota Bogdan,
Kamiński Grzegorz
(54) Urządzenie bakteriobójcze do wyjaławiania
opakowań trwałych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urzą
dzenia bakteriobójczego zawierającego obudowę (1) współpra
cującą z przenośnikiem (2), na którego przesuwnym elemencie (3)
umieszczone są opakowania (4) poddawane działaniu promieni
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Pochłaniacz składa się z pojemnika (1), w którego gór
nym denku (3) usytuowany jest rozłącznie zespół wylotowo-fiłtracyjny (7), wyposażony w gniazdo wylotowe (8) oraz siatki (9)
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a na niej wlotowy wkład filtracyjny (17). Przestrzeń pomiędzy
siatką (16) a dolnym denkiem (2) wypełniona jest radiatorem (19).

i wylotowy wkład filtracyjny (10). W dolnej części pojemnika (1)
umieszczona jest na rozprężnych wspornikach (15) siatka (16).

(i

ZůSuixŽčnič)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 103160

(22) 95 08 01

6(51) B23K 20/26

(75) Chodacki Julian, Spytkowice
(54) Uchwyt do rur z tworzyw sztucznych
( 5 7 ) Uchwyt posiada zastosowanie jako element urządzeń
przeznaczonych do zgrzewania instalacji wodno-sanitamych i
gazowych. Łańcuch (1) zakończony jest śrubą dociskową (4),
której obudowa (7) ma końcówkę w kształcie owalnych mimośrodowych podpórek (8). Łańcuch (1) przesuwa się w otworach
(10 i 13) wyprofilowanych elementów mocujących (2 i 3). Ele
menty te w górnych częściach na całej długości mają kanały
wzdłużne (9 i 12), w których zamocowana jest kształtka siodeł
kowa (14).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103150

(22) 95 07 31

6(51) B30B 1/32

(71) Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Podstaw
Technologii i Konstrukcji Maszyn
TEKOMA, Warszawa
(72) Lenczewski-Samotyja Jerzy
(54) Siłownik z wbudowanym przetwornikiem
pneumo-hydraulicznym
(57) Słownik z wbudowanym przetwornikiem pneumo-hydrau
licznym służy jako element wykonawczy w urządzeniach technolo
gicznych gdzie wymagana jest stała, stosunkowo duża siła

U1(21) 103135

(22)95 07 25

6(51) B23Q 1/25

(75) Sobolewski Wiesław, Rejowiec
(54) Zespół pionowego przenoszenia stołu
obrabiarki
( 5 7 ) Zespół pionowego przemieszczania stołu obrabiarki w
postaci układu i mechanizmu przesuwu ma zastosowanie w
obrabiarkach ze stołem przemieszczającym się do i od osi
narzędzia obróbczego. Mechanizm prowadzenia z jednej strony
korpusu (1) ma parę prowadnic (4) usytuowanych na wsporniku
(6) o kącie nachylenia w zakresie (5° - 40°), i odpowiadającą im
parę prowadników (5) usytuowanych na wsporniku (6) zamoco
wanym do spodniej strony stołu (2), o kącie nachylenia będą
cym kątem dopełniającym, zaś z drugiej strony korpusu (1) ma
płytę (7) o kącie pochylenia równym kątowi pochylenia prowad
nic (4), mającą wzdłużne wycięcie, będące prowadnicą (8) dla
dwuelementowych prowadników (9), zamocowanych z obu
stron prowadnicy i połączonych trwale osadzonym w dolnej
ścianie stołu (2) trzpieniem (10), natomiast mechanizm przesu
wu stanowi śruba (11) zamocowana do płyty stołu (2) i korzystnie
wspornika (3) na elementach obrotowych (12,13).

(1 zastrzeżenie)
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Siłownik zawiera trzysegmentowy dzielony cylinder
ograniczony pokrywami górną (1) i dolną (2) i związany z nimi
przez łączniki środkowy (3) i dolny (4) za pomocą zespołów śrub
dwustronnych (14) i (15). Tłok pomocniczny (6) ma nurnik (7),
na którym jest tłok pierścieniowy (9). Nurnik (7) jest prowadzony
w łącznikach (3) i (4) i zamyka poprzez zwężkę (13) komorę
hydrauliczną (E) wtłoczysku (12) tłoka roboczego (11).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 105041

(22) 96 07 18

6(51) B60D 1/155

(75) Bączkiewicz Kazimierz, Gorzów Wlkp;
Czyżewski Marek, Poznań
(54) Składany hol sztywny
( 5 7 ) W końcach pierwszego prostego odcinka rurowego (1)
i drugiego prostego odcinka rurowego (2) znajdują się końce
śrub (6), których przeciwległe końce mają obrotowe zderzaki (7)
tworzące, wraz z leżącymi naprzeciw nich powierzchniami we
wnętrznymi pałąka pierwszego (8) i pająka drugiego (3) szczęki.
W leżących po stronie pierwszego prostego odcinka rurowego
(1) końcach drugiego prostego odcinka rurowego (2) oraz pier
wszego łącznika rurowego są unieruchomione oprawy (10),
przy czym wewnątrz każdej z opraw (10) znajduje się zabierak
(11), którego koniec płaski jest oparty na sprężynie (12), nato
miast zukosowane końce zabieraków (11) wchodzą we współ
osiowe otwory w pierwszym prostym odcinku rurowym (1) i
drugim prostym odcinku rurowym (2) oraz w pierwszym łączniku
rurowym. Pałąk pierwszy (8) w rozwinięciu ma kształt pałąka
drugiego (9).
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łącznika rurowego (4) odwzorowuje kształtem pole powierzchni
przekroju poprzecznego pierwszego łącznika rurowego (3).
Przy rozłożonym holu otwory w zachodzących na siebie koń
cach drugiego prostego odcinka rurowego (2) i pierwszego
łącznika rurowego (3) oraz pierwszego prostego odcinka ruro
wego (1) i drugiego łącznika rurowego (4) przechodzą sworznie
zabezpieczone zawleczkami. W końcu pierwszego prostego
odcinka rurowego (1), leżącym po stronie drugiego prostego
odcinka rurowego (2), jest unieruchomiona oprawa (9). We
wnątrz oprawy (9) znajduje się zabierak (10), którego koniec
płaski jest oparty na sprężynie (11). Zukosowanie końca żabieraka (10) wchodzi we współosiowe otwory w pierwszym prostym
odcinku rurowym (1) oraz w drugim łączniku rurowym (2). Zwró
cone do siebie końce pierwszego łącznika rurowego (3) i dru
giego łącznika rurowego (4) są zwieńczone widełkami (14)
połączonymi ze sobą wahliwie poprzez płytkę i sworznie krótkie.
W stanie rozłożonym końce pierwszego łącznika rurowego (3) i
drugiego łącznika rurowego (4) znajdują się wewnątrz mufy.

(2 zastrzeżenia)

-Ą (oj

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103121

(22) 95 07 24

6(51) B60J 11/00
E04H6/02

(75) Mazurczyk Andrzej, Kobiór
(54) Pokrowiec ochronny na pojazdy
jednośladowe, zwłaszcza rowery

U1(21) 105096

(22) 96 08 01

6(51) B60D 1/155

(75) Czyżewski Marek, Poznań; Bączkiewicz
Kazimierz, Gorzów Wlkp
(54) Składany hol sztywny
( 5 7 ) Wolny koniec pierwszego prostego odcinka rurowego
(1) znajduje się wewnątrz drugiego łącznika rurowego (4), przy
czym pole powierzchni przekroju poprzecznego drugiego

( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrowiec ochron
ny na pojazdy jednośladowe, zwłaszcza rowery służące jako
zabezpieczenie pojazdu w transporcie lub jako pokrowiec-garaż.
Pokrowiec składa się z dwóch ścianek (1) wykonanych
z podwójnej warstwy folii polietylenowej, w kształcie zbliżonym
do daszka o spadzistych narożach (2, 3), które są styczne do
równoległych do siebie boków (4, 5) o różnej wysokości, przy
czym obie ścianki (1) są połączone ze sobą trwale na narożach
(2, 3), bokach (4, 5) i u góry z wyłączeniem otworu (6) na
wyprowadzenie kierownicy pojazdu, a od dołu ścianki (1) są
otwarte, ponad to pomiędzy warstwami folii polietylenowej w
obu ściankach (1) są umieszczone zabezpieczające wkładki (7)
z foliowej maty opakowaniowej przypadające na oś przedniego
i tylnego koła pojazdu.

(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

64

U1(21) 103151

(22) 95 08 01

6(51) B60N 3/10

(75) Wasikowski Arkadiusz, Warszawa
(54) Pulpit przenośny
(57) Pulpit przenośny, do wykorzystania zwłaszcza w po
jazdach, składa się z płyty wieszakowej (1) i półki (2) połączo
nych ze sobą za pomocą zawiasy, przy czym płyta wieszako
wa zakończona jest u góry łukowym uchwytem i ma w swojej
górnej części centralnie umieszczony klips (6), zaś w dolnej
części wgłębienie (4), w które wchodzi półka (2) po jej złoże
niu, zaś u dołu pod zawiasą, w płycie wieszakowej (1) umie
szczony jest występ, stanowiący oparcie dla półki (2) w stanie
rozłożonym, przy czym półka (2) ma na swojej powierzchni
okrągłe wgłębienie (3).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 105139 (22) 96 0812 6(53 ) B65B 3/12
B67C3/20
B67D5AX)
A47F9/00
(75) Pyrzyński Kajetan, Mełpin
(54) Dystrybutor cieczy, zwłaszcza produktów
chemicznych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dystrybutor cie
czy, zwłaszcza produktów chemicznych, stosowany w sklepach
oraz innych miejscach sprzedaży.
Dystrybutor posiada szafkową obudowę (1), która w
dolnej części ma komorę (2), wyposażoną w zdejmowalną
pokrywę (3). Wewnątrz komory (2) znajduje się zespół zbior
ników (4) z cieczą, które są usytuowane szeregowo jeden
okok drugiego. W górnej części obudowy (1) jest zamocowa
ny zespół pomp (5), rozmieszczonych szeregowo obok siebie.
Ssawne przewody (6) poszczególnych pomp (5) są wprowa
dzone do odpowiednich zbiorników (4). Wylotowe króćce (7)
pomp (5) mają połączenie z niżej umieszczonymi cylindrami
pomiarowymi (8). Cylindry te są zamknięte u dołu zaworami
spustowymi (10), pod którymi umieszcza się dowolne opako
wania, na przykład butelki (14).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103142 (22) 95 07 27 6(51) B60R 25/06
(75) Langier Leszek, Sosnowiec
(54) Urządzenie do blokowania skrzyni biegów
samochodu
(57) Urządzenie do blokowania skrzyni biegów samocho
du posiada w obudowie osadzony obrotowo hak blokujący
drążek zmiany biegów, osadzoną obrotowo dwuramienną
dźwignię ryglującą hak blokujący i nieobrotowo osadzony na
czopie zamka zabierak dźwigni ryglującej, które ma wyprowa
dzoną w bok w obszarze zagięcia haka (2) blokującego prę
tową dźwignię z owalną gałką na końcu, przy czym dźwignia
skierowana jest w kierunku przeciwnym do kierunku zagięcia
haka (2).
,,.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103134

(22) 95 07 25

(75) Marcinowski Jerzy, Poznań

6(51) B65D 71/28
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(54) Uchwyt transportowy, zwłaszcza do butelek
typu PET
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materiału lub rozdzielacza strugi transportowanego materiału
do odpowiedniego odbiornika.

(2 zastrzeżenia)

( 5 7 ) Uchwyt transportowy, zwłaszcza do butelek typu PET,
ma zastosowanie do indywidualnego przenoszenia pojedyn
czych buieiek z miejsca sprzedaży do miejsca użytkowania.
Uchwyt stanowi pierścień (1), korzystanie z elastyczne
go materiału, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy
zewnętrznej kołnierza (2) butelki (3), mający na obwodzie, po
przeciwległych stronach, zamocowany pałąk (4), korzystnie z
elastycznego materiału.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 103147

(22) 95 07 29

6(51) B65G 53/36

(71) Kooperacja POLKO Spółka z o.o., Mikołów
(72) Homa Damian, Pilarz Andrzej, Szewczyk
Jerzy, Majchrzak Ryszard
(54) Kontener do transportu materiałów sypkich
( 5 7 ) Kontener do transportu materiałów sypkich posiada
konstrukcję nośną wykonaną z profili walcowych tworzących
krawędzie (1) graniastosłupa stanowiącego pojemnik właściwy.
Powierzchnie pomiędzy krawędziami (1) wypełnione są blachą
stalową, tworząc ściany (2) pojemnika. Do górnych krawędzi (7)
blach tworzących ściany (2) przyspawane są boczne ściany (3)
ostrosłupa ściętego, w którego części wierzchołkowej znajduje
się otwór (4) z zasuwą (5). Otwór (4) raz jest otworem zasypo
wym, raz wysypowym, w zależności od położenia otworu (4) w
stosunku do podstawy kontenera. Na bocznych ścianach (2)
kontenera zamontowane są na odpowiedniej wysokości uchwy
ty (6) do zawiesia, umożliwiającego przewrót kontenera i jego
opróżnienie.

U1(21) 103148

(22) 95 07 29

(2 zastrzeżenia)

6(51) B65G 53/34

(71) Kooperacja POLKO Spółka z o.o., Mikołów
(72) Homa Damian, Pilarz Andrzej, Szewczyk
Jerzy, Majchrzak Ryszard
(54) Przesyp dwudrogowy
( 5 7 ) Przesyp dwudrogowy utworzony jest z komory rozdziel
czej (2), w której na osi (3) osadzony jest rozdzielacz (4) strugi
transportowego materiału. Rozdzielacz (4) składa się z dwóch
ścian bocznych (7) w kształcie zbliżonym do wycinka koła.
Ściany boczne (7) oddalone są od siebie o szerokość wewnętrzną
komory rozdzielczej (2), a ich krawędzie zewnętrzne połączone są
trwale z pasem blachy zamykającym przestrzeń pomiędzy ściana
mi bocznymi (7) tworząc w części zewnętrznej powierzchnię wal
cową (8). W zależności od położenia rozdzielacza (4) speł
nia on rolę zasuwy zamykającej wypływ transportowanego

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1 (21) 103110

(22) 95 07 21

6(51) C03B 5/03

(71) KROSNO SA Krośnieńskie Huty Szkła,
Krosno
(72) Polak Piotr

(54) Wannowy piec szklarski
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wannowy piec
szklarski, zwłaszcza do topienia szkła gospodarczego formowa
nego ręcznie.
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Celem wzoru użytkowego jest zapewnienie wysokiej
jakości masy szklanej w warunkach zmiennego wydobycia i
wytwarzania różnorodnych wagowo wyrobów z wysokimi
wydainoéciami. Piec charakteryzuje się tym. że ma prosto
kątny przepust (1) umieszczony bezpośrednio przy ścianie
(2) bocznej części topliwej (3) i ścianie części wyrobowej
(4), przy czym grubość ściany (2) jest taka sama jak grubość
ściany przepustu (1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
U1(21) 103152 (22) 95 08 01 6(51) D06F 67/00
(75) Filip Mirosław, Warszawa
(54) Pojemnik do wytwarzania pary
( 5 7 ) Istotą pojemnika jest to, że średnica jego dna (1) jest
mniejsza od wysokości, a zewnętrzna jego powierzchnia jes nie
rozłącznie zespolona z bolcem (3). Stosunek średnicy dna poje
mnika do jego wysokości jest mniejszy niż 0,6, zaś całkowita
pojemność wewnętrzna zbiornika jest nie większa niż 7 litrów.

Pojemnik znajduje główne zastosowanie do wytwarzania pary
w maszynach do prasowania.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 103153

(22) 95 08 01

6(51) D06F 69/00

(75) Filip Mirosław, Warszawa
(54) Maszyna do prasowania
( 5 7 ) Istotą maszyny do prasowania jest to, że ścianka (2)
korpusu ma otwór (8), który usytuowany jest w odległości nie
mniejszej niż 5 mm od krawędzi ścianki, w której jest wykona
ny. Z otworu tego wystaje na zewnątrz korpusu otwór wlewowy
(9) pompy.
Maszyna znajduje główne zastosowanie do prasowania
różnego rodzaju materiałów włókienniczych.

(2 zastrzeżenia)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 103164

(22)95 08 02

6(51) E01F13/08

(71) Staniek Gustaw, Tychy, Wach Stefan, Tychy
(72) Laskowski Jerzy

(54) Słupek parkingowy
( 5 7 ) Słupek charakteryzuje się tym, że ma wewnątrz obudo
wy (1) umieszczony wodzik (16) wyposażony z jednej strony w
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osadczy element (18) z kołnierzem (17), zaś z drugiej strony
połączony z zasuwką (13) osadzoną przesuwnie w tulei (2), przy
czym osadczy element styka się bezpośrednio ze sprężyną (21)
umieszczoną w pierścieniowym elemencie (20) nakładki (19).

(2 zastrzeżenia)
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Płyta składa się z trwale ze sobą połączonych warstw
gipsowo-kartonowej (2) i styropianu (1) oraz posiada na obrze
żach czołowej powierzchni warstwy gipsowo-kartonowej (2)
płytkie, płaskie wybrania (4). Wybrania te posiadają zaokrąglo
ne krawędzie, nadające im kształt przypominający w przekroju
poprzecznym wydłużoną irrere S S\

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103124

(22) 95 07 24

6(51) E04B 1/80
E04C2/10
(75) Łukomski Jan, Skarżysko Kamienna
(54) Płyta izolacyjna

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji pły
ty izolacyjnej do obudowy ścian zewnętrznych budynków mie
szkalnych i przemysłowych oraz wykonywania ocieplanych
sufitów podwieszanych.
Płyta izolacyjna o strukturze warstwowej charakteryzuje
się tym, że posiada rdzeń (1) wykonany ze styropianu, którego
powierzchnie dolna i górna są pokryte wiórowo-cementowymi
okładzinami (2). Grubość okładzin (2) jest mniejsza niż 1
centymetr.

U1(21) 103114

(22)95 07 24

(1 zastrzeżenie)

6(51) E04B 1/02

(75) Koładczyk Beata, Warszawa; Koładczyk
Tadeusz, Warszawa
(54) Konstrukcja budynku
( 5 7 ) Konstrukcja według wzoru składa się z modułów ram ścien
nych (5), modułów ram podłogowych oraz modułów dżwigaru
dachowego zbudowanych z ceowników zaopatrzonych w otwo
ry montażowe (7) i połączonych wzajemnie ze sobą przy pomo
cy śrub mocujących (19).

(7 zastrzeżeń)

U1(21) 103139

(22) 95 07 26

6(51) E04D 13/08

(71) Spółka z o. o. PROTEC Budowa Prototypów
i Technika Wytłaczania, Chróścice
(72) Perez Jose Luis
(54) Spust rynnowy
(57) Spust rynnowy przeznaczony jest do montażu pio
nowych rur spustowych do półokrągłych poziomych rynien

U1 (21) 103109 (22) 95 07 21
(75) Matysiak Edwin, Poznań
(54) Płyta termoizolacyjna

6(51) E04B 1/80
E04F 13/18

(57) Przedmiotem wzoru użytkowogo jest płyta termoizola
cyjna, stosowana w budownictwie do montowania na ścianach,
zwłaszcza wewnętrznych oraz na sufitach.
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odwodnień dachowych. Wytłoczony z jednego arkusza blachy,
nierozłącznie zespolony spust rynnowy, wykonany jest w kształ
cie stożka (1) z przewężeniem (2) oraz dwoma ujęciami rynno
wymi (3). Spust posiada dla ułatwienia montażu nos (4) i dwa
skrzydełka (5).

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 105152

(22) 96 08 16

6(51) E05B 55/00

(75) Chaja Stanisław, Kielce; Sieradz Grzegorz,
Kielce
(54) Zamek do wielowpustowego ryglowania drzwi
( 5 7 ) Zamek do ryglowania drzwi, zwłaszcza wejściowych
składa się z napędowego kołka (4) mocowanego do zasuwy (17)
zamka wpuszczanego (12) i odrębnej, nawierzniej płyty (1), w
której mieści się podłużny otwór (3) i trwale mocowany sworzeń
(5). Na sworzniu (5) osadzony jest obrotowo krzyżak (6) mający
napędowe wycięcie (8) i dwa przeciwległe, podłużne wycięcia
(7), w których umieszczone są bolce (10) mocowane do kolan
kowych popychaczy (9), przesuwających się w występach pro
wadzących (11) mieszczących się wzdłuż ich ramion.
W skrzynce zamka (12) są dwa otwory (13), po obu
stronach skrzynki, leżące w osi podłużnego otworu (3). Płyta (1)
ma pokrywę (2) z prowadzącymi wybraniami (14).

(3 zastrzeżenia)
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(54) Aluminiowy profil dolnej belki skrzydła drzwi
(57) Aluminiowy profil dolnej belki skrzydła drzwi składa się
z kształtownika (1) o prostokątnym przekroju poprzecznym z
wkięoią krawędzią utworzoną ze ściany (2) i ściany (3) usytuo
wany eh do »iebie pod kątem prostym, natomiast na krawę
dziach jednego dłuższego boku (4) osadzono występy (5) z
uzębionymi wybraniami (6), a na jednym krótszym boku (7)
kształtownika osadzono jeden występ (8) w kształcie litery T i
jeden występ (9) w kształcie odwróconej litery U zaś kształtow
nik (10) o prostokątnym przekroju ma jeden dłuższy bok (11)
przedłużony obustronnie ściankami (12) zakończonymi wystę
pami (13) z wybraniami (14) w kształcie litery C. Drugi dłuższy
bok (11) ma na krawędziach występy (5) z uzębionymi wybra
niami (6), w których osadzono jedną stronę elementów dystan
sowych (15), a ich drugie strony osadzono w takich samych
naprzeciwległych występach (5) kształtownika (1). Dolna cześć
profilu tworzy kształtownik (16) o kształcie leżącej litery T, której
daszek osadzony jest we wklęsłej krawędzi kształtownika (1),
natomiast poziomo usytuowane ramię (17) ma na dolnej swej
powierzchni pary występów kątowych (18) z ramionami skiero
wanymi do siebie, w których osadzono elastyczne elementy
szczotkowe. Pomiędzy ramionami (17), a kształtownikami (1,9)
osadzono podkładkę (20) mającą uskok (21) najednej powierz
chni. Na części górnych boków (7, 22) kształtowników (1, 10)
osadzono element wsporczy (23) szyby (24) osadzonej pomię
dzy uszczelką (25) umieszczoną w występie (12) i uszczelką (26)
osadzoną na występie (27) listwy zatrzaskowej (28), której wy
stępy (29) zatrzaśnięte są w występach (7, 8) kształtownika (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103157 (22) 95 07 31
6(51) E06B 1/14
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa
(54) Aluminiowe profile drzwi dwuskrzydłowych

U1(21) 103156 (22) 95 07 31
6(51) E06B 1/14
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Ruśniok Dariusz, Duda Teresa

( 5 7 ) Aluminiowe profile drzwi dwuskrzydłowych składają się z
zestawu kształtowników skrzydła lewego i kształtowników skrzydła
prawego. Skrzydło lewe składa się z kształtownika (1) o prosto
kątnym przekroju poprzecznym, którego jeden dłuższy bok (2)
jest przedłużony jednostronnie ścianką (3) zakończoną wystę
pem (4) z wybraniem (5) w kształcie litery C. Na krótszym boku
(6) kształtownika (1) osadzono występ (7) w kształcie litery T i
występ (8) w kształcie odwróconej litery L, pomiędzy którymi to
występami osadzona jest listwa przyszybowa (9). Drugi dłuższy
bok (2) kształtownika (1) ma dwa występy (10), w których
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wybraniach (11) osadzono elementy dystansowe (12), które
osadzone w takich samych występach (10) kształtownika (13),
łączą oba kształtowniki. Występy (10) kształtownika (13) osa
dzone są na jednym przedłużonym dłuższym boku (14), nato
miast drugi dłuższy bok (14) jest przedłużony jednostronnie
ścianką (3) zakończoną występem (4) mającym wybranie (5)
w kształcie litery C.
Skrzydło prawe składa się z kształtownika (16) o prze
kroju prostokątnym, którego jedną wklęsłą krawędź tworzą usy
tuowane do siebie pod kątem prostym ściana (17) i ściana (18).
Na jednym krótszym boku (19) osadzono występ (7) w kształcie
litery T i występ (8) w kształcie odwróconej litery L Pomiędzy
, tymi występami osadzona jest listwa przyszybowa (9). Kształ
townik (16) z kształtownikiem (20) połączony jest elementami
dystansowymi (12), które osadzone są w naprzeciw siebie usy
tuowanych występach (10) kształtowników (16, 20). Kształtow
nik (20) o przekroju prostokątnym ma jeden dłuższy bok obu
stronnie przedłużony ściankami (3) zakończonymi występami
(4) mające wybrania (5) w kształcie litery C.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103143 (22) 95 07 28 6(51) E21C 35/187
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Szkudlarek Zbigniew, Skolik Wojciech,
Turejko Wiesław
(54) Uchwyt nożowy

U1(21) 103104 (22) 95 07 21 6(51) E21B 12/06
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
(72) Szwej Stefan, Waszkiewicz Andrzej
(54) Zgarniak gruntu ze świdra ślimakowego
( 5 7 ) Zgarniak gruntu ze świdra ślimakowego, zainstalowany
do wieży wiertniczej składa się z konstrukcji wsporczej i rucho
mego zespołu czyszczącego, który jest zaopatrzony w skrobak
(14) oddzielający grunt Skrobak (14), dopasowany kształtem
do przestrzeni międzyzwojowej świdra ślimakowego ma w do
lnej części pazur (17) i jest zamocowany przy pomocy bezpiecz
nikowych śrub (16) na płytce (15) połączonej z ramką (11), która
jest zaopatrzona w rolkę sterującą (22), ograniczoną w ruchach
bocznych prowadnicą rolki (18) iw przesuwno-obrotową tuleję
(12), osadzoną na równoległej do osi świdra prowadnicy (3),
zaopatrzonej u dołu w zderzak (13), umożliwiającej odchylanie
i zbliżanie zespołu czyszczącego do osi świdra oraz na przesu
wanie tego zespołu wzdłuż osi świdra w wyniku oddziaływania
obracającej się powierzchni śrubowej (19), na skrobak (14), a
za jego pośrednictwem na cały zespół czyszczący, aż do mo
mentu wyłączenia skrobaka (14) z pracy, co następuje po zetk
nięciu, a następnie określonym kinematyką urządzenia prze
mieszczeniu rolki sterującej (22) po górnej belce odchylającej
(8). Zgarniak może być wyposażony w listwę sterującą (28) ze
zwrotnicami (33 i 34), zamocowaną do prowadnicy (18) rolki
sterującej (22), służącą do automatycznego sterowania położe
nia zespołu czyszczącego.

(5 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Uchwyt nożowy organu urabiającego z przelotowym
otworem pod nóż jest wyposażony w zespół rozprowadzający
ciecz do dysz zraszających.
Uchwyt charakteryzuje się tym, że ciecz do dysz zrasza
jących jest doprowadzana z obszaru znajdującego się poniżej
otworu przelotowego pod nóż do obszaru znajdującego się
powyżej tego otworu poprzez obwodnicę (5, 6, 7) usytuowaną
wewnątrz uchwytu, wokół części obwodu przelotowego otworu
pod nóż urabiający.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 105125 (22) 96 08 08
6(51) E21F1/14
(71) Rybnicka Spółka Węglowa SA Kopalnia
Węgla Kamiennego ANNA, Pszów
(72) Gaszka Franciszek, Zając Bogdan, Nosiadek
Roman, Weiner Eugeniusz
(54) Przenośna tama wentylacyjna
( 5 7 ) Przenośna tama służy do nagłej regulacji przepływu
powietrza w górniczych wyrobiskach podziemnych.
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Przenośna tama złożona jest z rozsuwanych telesko
powo rurek. Posiada na wysokości nadproży drzwi rozporową
belkę, zakończoną z obu stron złączami, dopasowanymi do
zawieszania na profilach obudowy łukami (4). Belka ma na całej
długości zamocowano przy pomocy obejm pionowe słupki,
mocowane do spągu i łuków obudowy (4). Słupki połączone są
rozłącznie poprzez dociskające rozpory (18) ze sprężynowymi
zaciskami (3), wykonanymi z prętów i płaskowników, mocujący
mi wentylacyjne płótno (2) do łuków obudowy (4), dopasowany
mi do obejmowanych przekrojów.
Przenośna tama zapewnia możliwość szybkiej zmiany
w rozpływach lub stabilizację prądów powietrza dla układu
wentylacyjnego. Posiada konstrukcję pozwalającą na jej wielo
krotne wykorzystanie w podobnych wyrobiskach.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 103107

(22) 95 07 21

6(51) F16J 15/46
F15B 15/08
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Zakład Doświadczalny Uszczelnień
Technicznych DOZUT, Zabrze
(72) Wencel Henryk, Szopka Hubert, Barański
Mirosław, Mielczarek Tomasz, Zielski
Stanisław
(54) Węzeł uszczelniający podporowy

(54) Olejowy wkład świecowy z palnikiem
( 5 7 ) Przedmiotem wzoru użytkowego jest olejowy wkład
świecowy z palnikiem z możliwością wielokrotnego uzupełnia
nia medium palnego i wymiany knota.
Olejowy wkład świecowy z palnikiem składa się ze zbior
nika (C), nasadki (B), palnika (A) i knota (5). Palnik (A) ma postać
krótkiej rurki metalowej (1) przechodzącej w wąski krążek (2), a
następnie w krótki walec (3) z zewnętrznym gwintem o średnicy
pośredniej średnic rurki (1) i walca (3). Nasadka (B) posiada odpo
wiedni walcowi (3) gwintowany otwór przelotowy (4).

(1 zastrzeżenie)

( 5 7 ) Węzeł uszczelniający podporowy charakteryzuje się
tym, że ma w gnieździe (3a) dławnicy (1 a) lub tłoka współpracu
jący z pierścieniem podpierającym typu "0* (4a) cylindryczny
pierścień ślizgowy (5a) z rowkami wewnętrznymi (8a) lub zew
nętrznymi na powierzchni roboczej (7a) i z symetrycznym płyt
kim rowkiem (9a) od strony styku z pierścieniem podpierającym
*0" (4a) o przekroju trapezu, którego mniejsza podstawa wyzna
cza z dwoma jego bokami punkty, leżące w osiach (13a) tych
rowków wewnętrznych (8a) lub zewnętrznych.
Pomiędzy czołowymi powierzchniami (14a) i cylindry
cznymi powierzchniami roboczymi (7a) pierścienia ślizgowego
(5a) znajdują się jednostronne lub dwustronne zatoczenia lub
stażowania.

(1 zastrzeżenie)
la

U1(21) 103155

(22) 95 07 31

6(51) F23G 7/00

(75) Dejnowicz Michał, Łódź
(54) Piec do spalania zanieczyszczeń

U1(21) 103161

(22)95 0801

(75) Hessel Beata, Kraków

6(51) F21V 35/00

( 5 7 ) Piec do spalania zanieczyszczeń, szczególnie pocho
dzenia organicznego, stanowi metalowy, wydrążony walec (1),
z jednym perforowanym dnem, usytuowany pionowo na pręto
wych wspornikach (3) trwale z nim złączonych.

(1 zastrzeżenie)

Nr 3 (603) 1997

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

71

w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie ośmiokąta nieforemnego, zamkniętej od dołu podłogą (2) w postaci blachy ryflowej usztywnionej ceownikiem długim (3) i czterema ceownikami
krótkimi (5). Wewnątrz podstawy głównej (1) na podłodze (2)
umieszczone są dwa akumulatory (6), z których każdy wyposa
żony jest w elastyczny przewód (7) połączony z otworem odpo
wietrzającym (8). W ściance bocznej (9) podstawy głównej (1)
wykonany jest właz (10) zamykany drzwiczkami (11), na ściance
skośnej przedniej lewej (12) zainstalowane jest gniazdo zasila
nia elektrycznego (13) oraz w ściankach skośnych, przedniej
prawej i tylnej lewej (15) wykonane są otwory wentylacyjne (16).
Podstawa wieżyczki (17) zamocowana jest do podstawy głównej
(1) za pomocą śrub (19) osadzonych w tulejach (20).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 103159

(22) 95 08 01

6(51) F41H 5/20

(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
Wrocław
(72) Goliszewski Antoni, Zdziarski Janusz,
Zaradny Zbigniew
(54) Stanowisko ogniowe
( 5 7 ) Stanowisko składa sie z wieżyczki strzelniczej (18) i pod
stawy wieżyczki (17), które osadzone są na podstawie głównej (1),

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 105147 (22) 96 08 14 6(51) GOI V 3/00
(75) Pałasz Zygmunt, Rumia
(54) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna
( 5 7 ) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna ma postać elastycz
nego, jednowarstwowego pasa (1) wykonanego z tworzywa
sztucznego. Wzdłuż tego pasa i na połowie jego szerokości jest
zatopiony i oblany ze wszystkich stron tym samym tworzywern
sztucznym pasek (2) metalowy. Pasek (2) metalowy jest usytuo
wany w połowie grubości pasa (1) wykonanego z tworzywa
sztucznego.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103137 (22)95 07 25
(75) Polit Roman, Mielec
(54) Regulator temperatury

6(51) G05D 23/02

( 5 7 ) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie możliwości
automatycznego utrzymania stałej temperatury w pomieszcze
niu poprzez samoczynne zamykanie zaworu grzejnikowego
instalacji lub jego samoczynne otwieranie w przypadku nad
miernego wzrostu lub spadku temperatury.
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Regulator temperatury ma siłownik (6) wypełniony cie
czą o wysokim współczynniku roszerzalności objętości, z tłocz
kiem (20), który naciska poprzez amortyzator (7) na zawór
grzejnikowy. Ograniczenie zakresu temperatury otoczenia do
konywane jest przez dwa kołki (11), zabudowane w tuiei (2) w
otworach tulei (10) oraz pokrętło (3), które ma występ stabiliza
cyjny, zazębiający się z pierścieniem (4) z zębatką poprzez
zębatkę, przy czym zazębienie to daje możliwość zmiany poło
żenia ocechowania skali względem wskaźnika (30).

powierzchni walcowej. Mikrotelefon (1) ma kształt wycinka pier
ścienia z zagłębieniem tworzącym jego uchwyt Na czołowej
ścianie korpusu (2) jest przycisk (3), sterujący elektromagne
tycznym zamkiem, zaczep (4) mikrotelefonu (1) oraz wylot (5)
kanału akustycznego.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 103162 (22)9508 01 6(51) G09F13/12
(75) Jankowski Sławomir, Bydgoszcz;
Cyrankowski Leszek, Bydgoszcz
(54) Tablica informacyjna

U1(21) 103167

(22) 95 08 02

(71) MIWISp.zo.o.,Łódź
(72) Michalak Janusz
(54) Aparat domofonowy

6(51) G08B 13/22
H04M 11/04

(57) Aparat domofonowy jest złożony z mikrotelefonu (1)
oraz korpusu (2) w kształcie prostopadłościanu, którego naj
mniejsze ściany oraz części ściany czołowej stanowią wycinki

(1 zastrzeżenie)

(57) Tablica informacyjna jest przeznaczona szczególnie do
oznaczania symbolami cyfrowymi bądź literowymi środków ko
munikacji masowej. Tablica jest wyposażona w moduł alfa
numeryczny złożony z siedmiu elektromagnetycznych elementów
wskaźnikowych (1) pokrytych z jednej strony farbą fluorescen
cyjną zaś z drugiej strony czarną, usytuowanych tak, iż tworzą
dwa kwadraty o wspólnym boku ieżące jeden na drugim. We
wnątrz utworzonych przez elementy wskaźnikowe (1) kwadra
tów są umieszczone żarówki (2) zaś naprzeciw nich lustra (3) z
folii odblaskowej.

(7 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 103149 (22)95 0731
6(51) H01B 9/02
(71) Fabryka Kabli OŻARÓW, Ożarów
Mazowiecki
(72) Gębala Grzegorz, Rakoczy Kajetan,
Skowronek Robert, Lipiński Ireneusz, Gałka
Alfred

(54) Żyła kabla elektroenergetycznego, zwłaszcza
wysokonapięciowego
(57) Żyła kabla elektroenergetycznego, zwłaszcza wyso
konapięciowego, składa się z materiału przewodzącego (1) o
kształcie okrągłym z ułożoną wzdłużnie na nim nitką (2) ekranu
żyły (3), izolacji (4) i ekranu izolacji (5).

(1 zastrzeżenie)
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(22) 95 07 21

6(51) H01M 2/00

(71) POMEL Sp. z o.o.., Wyszków
(72) Bysławski Tadeusz, Derecki Zbigniew,
Kaczmarek Adam, Pietkiewicz Ksawery,
Trzciński Ryszard
(54) Korek do akumulatora

(22) 95 07 21

6(51) H01M 2/00

(71) POMEL Sp z. o.o.., Wyszków
(72) Bysławski Tadeusz, Derecki Zbigniew,
Pietkiewicz Ksawery, Trzciński Ryszard,
Ulatowski Andrzej, Woźniak Jan
(54) Korek do akumulatora
(57) Korek do akumulatora składający się z korpusu (2) oraz
wieczka (3) podzielonego na trzy komory charakteryzuje się
tym, że w tulei (4) wieczka (3) osadzona jest elastyczna mem
brana (1).

(57) Korek do akumulatora składający się z korpusu (2) oraz
wieczka (4) podzielonego na trzy komory (5, 12, 13) charakte
ryzuje się tym, że w części środkowej komory (3) korpusu (2) z
wycięciem (11) znajduje się odwrócony stożek ścięty, którego
wysokość jest większa od połowy wysokości komory (3), a w nim
wykonany jest otwór (1) do odprowadzenia gazów.

( 1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U1l(21) 105128

(22)9608 08

6(51) HOIR 11/11
H02B 1/16
(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Matyjaszek Marian, Kiszło Stanislaw, Sokół
Andrzej
(54) Drążek manipulacyjny

(57) Korek przeciwwybuchowy do akumulatora składający
się z korpusu (2) oraz wieczka (3) podzielonego na komory
charakteryzuje się tym, że w tulei (11) korpusu (2) osadzona jest
mikroporowata wkładka (1) w wycięcie której wchodzi tuleja (5)
wieczka (3).

(57) Drążek charakteryzuje sie tym, że człon dolny (1) posia
dający ogranicznik uchwytu, człony środkowe (2, 3, 4) i człon
górny (5) zakończony głowicą wieloząbkową (12) ze skrzydeł
kową śrubą mocującą (13), wykonane są z rur o odpowiednio
dobranych średnicach umożliwiających suwliwe osadzenie
członów jeden w drugim. Człony dolny (1) i środkowe (2, 3, 4)
w górnych częściach mają rozcięcie i osadzone odpowiednio
pierścienie (1 a, 2a, 3a, 4a). W każdym z tych pierścieni wkręco
na jest skrzydełkowa śruba blokująca (10) stykająca się czołowo
z powierzchnią nadciętego fragmentu rury danego członu. Czło
ny środkowe (2, 3, 4) i górny (5), w określonej od ich dolnych
końców odległości, mają oznakowanie maksymalnego wysuwu.
Otwory wewnętrzne w pierścieniach (1a, 2a, 3a, 4a)
wykonane są mimośrodowo, przy czym skrzydełkowe śruby
blokujące (10) wkręcone są w ściankach o największej grubości.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 103102

(22) 95 07 21

6(51) H01M 2/00

(71) POMEL Sp. z o.o.., Wyszków
(72) Apollo Zbigniew, Bysławski Tadeusz,
Derecki Zbigniew, Pietkiewicz Ksawery,
Trzciński Ryszard, Ulatowski Andrzej,
Woźniak Jan
(54) Korek przeciwwybuchowy do akumulatora
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(22) 95 07 24

6(51) H02B 1/28
HO5K5/O0
(71) Fabryka Urządzeń Zaplecza Motoryzacji,
Garwolin
(72) Zawadka Witold, Skwarek Stanisław, Chmiel
Stanisław
(54) Szafka elektryczna

( 5 7 ) Szafka elektryczna ma w dnie prostopadłościennego
korpusu (1) prostokątny otwór zamknięty od wewnątrz prosto
kątną uszczelką gumową (3), zaś od zewnątrz płytkę metalową
(4), a na tylnej ściance korpusu (1) znajdują się cztery otwory (5)
umieszczone w narożach ścianki oraz szpilki (6) do mocowania
płyty montażowej (12). Do korpusu (1) szafki przymocowane są
rozłącznie za pomocą zawiasów (10) prostokątne drzwiczki (7),
na wewnętrznej ściance których znajduje się położona odcinka
mi równolegle do brzegów ścianki uszczelka gumowa (8) oraz
cztery listwy montażowe (9) z otworami.

(3 zastrzeżenia)
U1(21) 103145

(22) 95 07 28

6(51) HOIR 21/00
HOIR 13/04
(71) ELEKTROMONTAŻ - 3 - Katowice Spółka
Akcyjna, Katowice
(72) Stasiak Teofil, Wielkoszewski Maciej,
Targosz Marian
(54) Trójbiegunowe złącze wtykowe

( 5 7 ) Trójbiegunowe złącze wtykowe posiada obudowę (1)
izolacyjną, złożoną z dwóch identycznych, połączonych ze sobą
części, posiadających wewnętrzne wybrania, tworzące gniazda
(2), w których umieszczone są styki (3), mające możliwość
niewielkiego ruchu uchylnego w poziomie, posiadające zestyk
wyjściowy (4) w postaci perforowanego z jednej strony płaskow
nika, a z drugiej strony zakończone sprężystym zestykiem wej
ściowym (5) w kształcie widełek o symetrycznie, esowato wygię
tych ramionach, dociskanych sprężystym, rozciętym pierście
niem (6), przy czym każde gniazdo (2) posiada szczelinowy
otwór wyjściowy o szerokości nieco większej od grubości pła
skownika, z którego wykonane są styki, a z drugiej strony ma
dwa szczelinowe otwory wejściowe, przez które wchodzą ramio
na zestyku wejściowego (5) styków, oddzielone półokrągłym od
wewnątrz kołkiem oporowym. Obudowa (1) złącza posiada z
obu stron, symetrycznie, szczeliny boczne, w których mogą być
mocowane dodatkowe zewnętrzne osłony zabezpieczające oraz
szczeliny środkowe, położone pomiędzy zestykami wyjściowy
mi (4) styków, w których mogą być mocowane dodatkowe
izolacyjne osłony międzybiegunowe. Ponadto obudowa (1) złą
cza posiada od zewnątrz umieszczone symetrycznie po obu
stronach styków wnęki (12), oddzielone z jednej strony od
styków cienką ścianką.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 103133

(22) 95 07 25

6(51) H02B 1/30

(71) Telekomunikacja Polska SA, Zakład Usług
Technicznych, Lublin
(72) Tchorzewski Mariusz, Caboń Zenon,
Wojnarowicz Andrzej
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U1(21) 103132

(54) Stelaż szafy kablowej
(57) Stelaż stanowi szereg pionowych ceowników (1), do
których zamocowany jest przesuwnie szereg poziomych ceow
ników (3), przy czym skrajne pionowe ceowniki (1) mają stopy
(7) zaopatrzone w podružné otwory (ô), a poziome ceowniki (3) są
wyposażone w przesuwnie zamocowane znane oczka krosowe (4).

(2 zastrzeżenia)
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(22) 95 07 25

6(51) H05K 5/00
H02B 1/26
(71) Telekomunikaga Polska SA, Zaklad Usług
lechnicznych, Lubiin
(72) Koliński Jan, Tchorzewski Mariusz
(54) Szafa kablowa

(57) Szafa kablowa ma ściany boczne i ścianę tylną (4)
utworzone z dwóch elementów ceowych połączonych wzajem
nie ze sobą, przy czym od strony drzwiczek (8) element ceowy
ma krótsze ramię, a ściany boczne i pokrywa (9) są zaopatrzone
w otwór wentylacyjny (10) z filtrem (11).

(2 zastrzeżenia)
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US 9608305
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DK 9600243
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BY 9500007
AU 9600337
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E21B
E21B
F02C
F02M
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F23G
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F24F
F25B
F25B
F25D
F28F
F41A
F41B
G01B
G01C
G01C
G01C
G01F
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A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW
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309791
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309803
309804
309813
309816
309817
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309825
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C07D
C07D
C07D
P02F
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D01F
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C10G
F02M
F02M
C01B
B62D
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B65G
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E21F
H02H
H05B
E04B
C12P
B05D
A23C
C04B
B67C
F16K
C01G
C10M
B60P
A47B
C05G
B43K
B01J
F16H
H01M
G02B
C02F
A47C
F04B
G02B
C05B
A47J
G06G
F01M
C08F
B60T
C01G
H01F
B01D
E04C

3
25
25
26
37
26
31
52
29
38
38
20
16
22
18
45
48
36
53
57
32
31
11
3
22
19
42
21
30
14
3
22
13
11
40
52
47
21
4
38
47
22
4
48
37
27
14
20
50
9
32
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309835
309836
309837
309838
309839
309843
309844
309851
309853
309854
309855
309856
309857
309858
309859
309860
309861
309862
309869
309870
309872
309876
311050
314279
314866
315164
315165
315215
315321
315351
315353
315354
315355
315374
315375
315405
315406
315407
315408
315409
315410
315411
315418
315419
315420
315421
315422
315423
315445
315446

A47C
B60T
C12N
C12N
C22C
B65D
F16H
E06B
F41C
B65G
B63J
H03K
B60T
B01J
A61G
F04C
F16J
H01H
G01X
B67C
F23Q
A47J
H04Q
C07C
F23D
E21D
C09K
A23L
C01B
E06B
C04B
B60L
H01S
F16K
B65D
C03C
B23P
F16D
A63D
C08G
C08G
E04C
H02G
C01B
F23M
B28B
C07D
C07D
H04J

3
4
14
31
31
31
17
39
35
43
17
16
54
15
10
7
39
41
52
46
19
43
4
56
23
42
36
29
3
20
35
22
14
53
41
16
21
12
39
9
28
29
33
53
20
43
13
27
26
55
30

zgłoszenia

C11D

Nr
zgłoszenia

Int.CI6

Strona

1

2
C01B
B67C
G01K
A01N
E21D
G02B
H01L
B27K
C07D
G02B
H03L
B67C
H01H
F03G
C10M
B23Q
E04B
B09B
E21F
C07C
F02M
G05D
A61K
A62D
E21B
H04H
A01N
C07D
F16H
F16H
H04B
G01F
B61F
G10K
H01B
A61K
C11D
C11D
H01H
C07D
A61K
G01N
A61K
A61K
C07C
C07D
E04D
H04L
H04L
F41G

3
20
19
45
2
36
46
52
13
24
47
54
19
50
38
30
12
32
11
36
23
37
48
8
9
35
55
2
27
40
40
54
44
15
49
49
8
30
30
51
24
8
46
7
8
24
27
33
55
56
44

315452
315453
315454
315467
315468
315469
315470
315472
315479
315481
315482
315489
315563
315593
315594
315601
315605
315639
315700
315723
315726
315741
316628
316629
316630
316631
316632
316633
316634
316635
316636
316637
316648
316649
316650
316651
316652
316653
316654
316655
316656
316657
316658
316659
316660
316661
316662
316670
316671
316672
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1
316673
316674
316675
316676
316677
316678
316679
316680
316681
316682
316683
316684
316685
316686

2
H04N
H01M
B43K
A01B
C07C
H01H
H04N
G01N
A61F
A61F
A61F
A61K
A61K
B05D

3
56
52
13
2
23
51
56
45
5
6
6
8
7
11

1
316687
316688
316689
316690
316691
316692
316693
316726
316727
316728
316729
316730
316731
316732

2
B01J
C07D
A61K
C10L
B26B
B65H
G06F
B65D
F16K
B65D
B01F
E04D
E04D
E04C

3
10
26
7
29
12
18
48
17
41
17
10
34
34
33

Nr 03 (603) 1997

1
316733
316734
316736
316754
316755
316756
316757
316758
316759
316760
316761
316762
316763
316764

2
E04D
C04B
C08G
C05G
H01H
A61K
C07D
C08G
B65H
A24B
G10K
A47J
A47J
A47J

3
34

21

28
23
50
7
25
28
18
3
49
5
5
4

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW

Nr
zgłoszenia

IntCI

1

2

103101
103102
103103
103104
103107
103109
103110
103111
103112
103113
103114
103121
103122
103123
103124
103127
103128
103132
103133

6

H01M
H01M
H01M
E21B
F16J
E04B
C03B
A01G
H02B
A45C
E04B
B60J
A62B
A01B
E04B
A23B
A47F
H05K
H02B

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl

3

1

2

73
73
73
69
70
67
65
59
74
60
67
63
61
58
67
59
60
75
74

103134
103135
103137
103139
103140
103142
103143
103145
103147
103148
103149
103150
103151
103152
103153
103154
103155
103156
103157

6

B65D
B23Q
G05D
E04D
A01D
B60R
E21C
H01R
B65G
B65G
H01B
B30B
B60N
D06F
D06F
A61L
F23G
E06B
E06B

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl

3

1

2

64
62
71
67
58
64
69
74
65
65
72
62
64
66
66
61
70
68
68

103159
103160
103161
103162
103164
103166
103167
104805
105041
105096
105103
105104
105105
105125
105128
105139
105147
105152

6

F41H
B23K
F21V
G09F
E01F
A01C
G08B
A61H
B60D
B60D
A41D
A41D
A01K
E21F
H01R
B65B
G01V
E05B

Strona
3
71
62
70
72
66
58
72
61
63
63
59
60
59
69
73
64
71
68

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZE KRAJOWĄ
Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

1

2

1

2

WO95/10816
WO95/21019
WO95/22980
WO95/25544
WO95/25604
WO95/26034
WO95/26218
WO95/26313
WO95/26631
WO95/26966
WO95/27021
WO95/27123
WO95/27203
WO95/27290
WO95/27296
WO95/27349
WO95/27461
WO95/27462
WO95/27463
WO95/27471
WO95/27490
WO95/27492
WO95/27558
WO95/27626
WO95/27704
WO95/27751
WO95/27769
WO95/27771
WO95/27863
WO95/27975
WO95/27992
WO95/28057
WO95/28098
WO95/28158
WO95/28259

316693
316687
316628
316651
316686
316678
316629
316692
316632
316633
316690
316630
316657
316650
316654
316631
316681
316682
316683
316689
316658
316656
316729
316675
316655
316674
316653
316652
316727
316649
316755
316673
316760
316756
316691

WO95/28345
WO95/28370
WO95/28393
WO95/28398
WO95/28430
WO95/28443
WO95/28533
WO95/28535
WO95/28536
WO95/28537
WO95/28964
WO95/29138
WO95/29150
WO95/29182
WO95/29478
WO95/29615
WO95/29616
WO95/29617
WO95/30651
WO96/06996
WO96/10306
WO96/10307
WO96/21288
WO96/23992
WO96/23993
WO96/24028
WO96/24237
WO96/24338
WO96/24375
WO96/24532
WO96/24815
WO96/24829
WO96/25010
WO96/25254
WO96/25315

316759
316754
316757
316688
316736
316758
316732
316730
316731
316733
316659
316734
316677
316661
316761
316764
316762
316763
316660
316662
316670
316671
316636
316634
316635
316637
316676
316685
316684
316728
316672
316680
316679
316726
316648

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁ A
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ D
DZIAŁ E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁH

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

2
9
20
31
32
37
44
49
93

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁ A
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ D
DZIAL E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁH

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

58
62
65
66
66
70
71
72
95

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

76

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE
WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

96

Publikacje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
będące aktualnie w sprzedaży

2. Biuletyn Urzędu Patentowego (dwutygodnik)
cena 6,00 zł
3. Informacje Urzędu Patentowego RP (miesięcznik, dawniej Biuletyn Informacyjny)
cena 1,00 zł
4. Wykaz Patentów na Wynalazki za rok 1993
(kpl)
cena 23,00 zł
5. Wykaz Patentów na Wynalazki za rok 1994
(kpl)
cena 20,00 zł
6. Wykaz Patentów na Wynalazki za rok 1995
(kpl)
cena 30,50 zł
7. Wykaz Wzorów Użytkowych za rok 1993
cena 8,00 zł
8 Wykaz Wzorów Użytkowych za rok 1994
cena 8,00 zł
9. Wykaz Wzorów Użytkowych za rok 1995
cena 12,00 zł
10. Wykazy Patentów na Wynalazki (roczniki archiwalne)
11. Wykazy Wzorów Użytkowych (roczniki archiwalne)
12. Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków (komentarz)
cena 15,00 zł
13. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "A"
cena 13,00 zł
14. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "BI"
cena 14,00 zł
15. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz.
"BII"1
cena 17,00 zł
16. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "CI"
cena 20,00 zł
17. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz.
"CII"
cena 20,00 zł
18. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "D"
cena 9,00 zł
19. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "E"
cena 9,50 zł
20. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "F"
cena 17,00 zł
21. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "G"
cena 14,00 zł
22. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja dz. "H"
cena 14,00 zł
23. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa VI edycja "WSTĘP"
cena 32,00 zł
24. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług VI ed.
t.1
cena 13,00 zł
25. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług VI ed. t. II i III
cena 17,00 zł
26. Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków III ed.
cena 12,00 zł
27. Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie
cena 10,00 zł
28. Wielojęzyczny słownik terminów z zakresu własności przemysłowej
cena 10,00 zł
29. Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej
cena 10,00 zł
30. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa V ed. do sprzedaży pozostał "WSTĘP"
cena 10,00 zł
31. Dokumentacja i literatura patentowa gromadzona przez UP RP
cena 2,00 zł
32. Instrukcja w sprawie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w UP RP cena 4,00 zł
33. PCT poradnik dla Urzędu Przyjmującego
cena 2,00 zł
34. Metodyka badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych
cena 2,50 zł
35. Metodyka badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
cena 2,00 zł
36. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej
przy UP RP w latach 1993-1994 cz. I
cena 4,50 zł
37. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej
przy UP RP w latach 1993-1994 cz. II
cena 5,00 zł
38. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwoławczej
przy UP RP w latach 1995-1996 cz. III
cena 5,50 zł
39. Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków
i wzorów użytkowych zgłaszanych w UP RP
cena 6,00 zł
40. Konwencja o udzieleniu patentów europejskich
cena 5,00 zł
41. Collection of Industrial Property Protection Laws in Poland
cena 15,00 zł
42. Tekst jednolity regulaminu wykonawczego PCT
i instrukcji administracyjnych PCT (stan prawny 30 09 1995 r.)
cena 5,50 zł
43. Ochrona Własności przemysłowej w Państwach Europy Wschodniej
Podstawowe Akty Prawne Cz. I - Federacja Rosyjska, Republika Białoruś, Ukraina cena 6,00 zł

Powyższe publikacje są do nabycia w siedzibie Urzędu Patentowego (pok. 303).
Zamównienia pisemne prosimy kierować na adres:
Urząd Patentowy RP (Departament Wydawnictw)
00-950 Warszawa. A1. Niepodległości 188/192

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.:
"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO",
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO",
Polskich Opisów Patentowych.
Cena poszczególnych wydawnictw wynosi:
BUP
6,00 zł
WUP
7,50 zł
Opis
do 10 stron
- 2,00 zł
od 11-30 stron
- 4,00 zł
powyżej 30 stron - 6,00 zł
IUPRP
1,00 zł
Powyższe ceny obowiązują:
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 01 1997 r.
- dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 07 1996 r. tj.
BUP
od nr 14/96
WUP
od nr 7/96
- na opisy patentowe od dnia 1 06 1996 r.
Koszt prenumeraty w 1997 r. wynosi:
BUP
156,00 zł
WUP
90,00 zł
IUPRP
12,00 zł
Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1
Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.
Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224.

