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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 RPzdnia 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, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skró 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. 

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.13,25. Nakład 950 egz. 
Cena 6,00 zł INDEKS 3532264 

Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 152/97 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 1 kwietnia 1997 r. Nr 7 (607) Rok XXV 

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) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) - dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) - numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany) 
(32) - data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce 

publikacji) 

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

A1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
U1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 316351 (22)96 09 30 6(51) A01B 49/02 
(31) 95 9520003 (32)95 0930 (33) GB 

95 9523336 951115 GB 
(71) Kverneland Kleep As, Kvernaland, NO 
(72) OgnedalEinar 
(54) Urządzenie rolnicze w postaci 

zintegrowanego zespołu stanowiącego 
kombinację pługa z urządzeniem do 
przygotowania gleby 

(57) Urządzenie rolnicze w postaci zintegrowanego zespołu 
stanowiącego kombinację pługa z urządzeniem do przygotowa
nia gleby przeznaczone do montowania na tylnym końcu pojaz
du napędowego oraz zdolne do realizacji kombinowanych czyn
ności orania i przygotowania gleby podczas pojedynczego 
przejścia po polu, posiada grządziel nośną (12) z pewną liczbą 
korpusów płużnych (11) rozmieszczonych wzdłuż jej długości; 
środki montażowe (14) umieszczone na przednim końcu grzą-
dzieli nośnej (12) do montowania zespołu z tyłu pojazdu napę
dowego; oraz ramię nośne (20), na którym jest zamontowane 
urządzenie do przygotowania gleby. Ramię nośne (20) jest 
osadzone na jednym końcu urządzenia rolniczego, natomiast 
na jego drugim końcu znajduje się obrotowe zawiszenie umo
żliwiające ugniataczom (18) samoczynne ustawianie się w celu 
wykonania na gruncie, już przewróconym przez korpusy płużne, 
czynności związanych z przygotowaniem gleby. Ramię nośne 
(20) ma pierwszą część, sztywno sprężoną z grządzielą nośną (12), 

oraz drugą część, której jeden koniec jest sprzężony obrotowo 
z wolnym końcem pierwszej części, oraz przeciwległy koniec, z 
którym sprzężone są ugniatacze (18). Obrotowe zawieszenie 
jest przeznaczone do obrotowego mocowania drugiej części z 
pierwszą częścią. Zawieszenie wyznacza oś obrotu ustawioną 
w przybliżeniu równolegle do powierzchni obrabianego gruntu 
i poprzecznie do głównej osi pierwszej części. Siłownik jest 
sprzężony z drugą częścią i działa w ten sposób, że obraca 
drugą część wokół osi obrotowego zawieszenia pomiędzy do
lnym położeniem roboczym, w którym ugniatacze (18) mogą 
realizować czynności związane z obróbką gruntu, a podniesio
nym, złożonym do wewnątrz położeniem transportowym, w któ
rym druga część biegnie ku górze i w przybliżeniu do tyłu tak, że 
ugniatacze (18) wiszą w podniesionym i przemieszczonym do 
wewnątrz położeniem transportowym o zmiejszonej szerokości. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316166 (22)96 0919 6(51) A01C 7/08 
(31) 95 19534740 (32) 95 09 19 (33) DE 
(71) Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & 

Co.KG., Verl, DE 
(72) Dreesbeimdieke Hermann 
(54) Siewnik rzędowy do wysiewania materiału 

siewnego w przygotowaną i nie przygotowaną 
glebę 

(57) Wynalazek dotyczy siewnika rzędowego (1) do wysiewa
nia materiału siewnego w przygotowaną i nie przygotowaną glebę. 
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Siewnik rzędowy (1) ma ramę podstawy (2) i wiełe 
narzędziowych zespołów (7-10). Każdy z zespołów narzędzio
wych ma tnąco-wsporczy zespół i lemiesz i jest wsparty na ramie 
podstawy (2). Ponadto siewnik ma urządzenia (2, 4, 5, 6) do 
dozowania materiału siewnego. Każdy zespół narzędziowy (7 -
10) jest poprzez równoległoboczną prowadnicę (22) umieszczo
ny na ramie podstawy (2). 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 316328 (22)96 09 27 6(51) A01D 34/63 
(31) 95 29515634 (32) 95 09 30 (33) DE 
(71) Maschinenfabrik Kemper GmbH, Stadtlohn, 

DE 
(72) Wübbels Richrad, Resing Alfons 
(54) Urządzenie koszące 
(57) Przyrząd tnący urządzenia koszącego, wirujący wokół 

pionowej osi, napędzany jest poprzez przekładnię zawierającą 
sprzęgło jednokierunkowe, przez wał napędowy połączony 
trwale dla ruchu obrotowego ze sprzęgłem jednokierunkowym, 
przy zastosowaniu kołków zabierakowych. W swym podstawo
wym ustawieniu równoległym do osi obrotowej przyrządu tną
cego (1), tworzą one połączenie zabierakowe pomiędzy sprzę
głem jednokierunkowym i przyrządem tnącym (1) dla jego 
napędu, natomiast przy zatrzymaniu się wału napędowego wraz 
ze sprzęgłem jednokierunkowym wykonują ruch podnoszący, 
który przerywa połączenie zabierakowe przyrządu tnącego (1) 
ze sprzęgłem jednokierunkowym. Przy swym ruchu podnoszącym 
kołki zabierakowe aktywizują urządzenie hamujące usytuowane 
w obszarze wewnętrznej strony obudowy przekładni, powyżej 
sprzęgła jednokierunkowego, które to urządzenie hamujące 
szybko zatrzymuje przyrząd tnący (1) poruszający się jeszcze 
ruchem nadążnym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 316327 (22)96 09 27 6(51) A22C13/00 
(31)95 9501871 (32)9509 28 (33) ES 
(71) VISCOFAN,INDUSTRIANAVARRADE 

ENVOLTURAS CELULOSICAS S.A, 
Pamplona/Navarra/, ES 

(72) Longo Areso Carlos 
(54) Folia kolagenowa, sposób wytwarzania folii 

kolagenowej i produkt mięsny osłonięty taką 
folią kolagenową 

(57) Wynalazek dotyczy folii kolagenowej stosowanej do 
osłaniania produktów żywnościowych, takich jak szynki i tym 
podobne i sposobu jej wytwarzania. W jednym z rozwiązań 
sposób charakteryzuje się tym, że przy pracującej dyszy wytła
czającej folię wprowadza się, wraz z masą kolagenową, dodatek 
oleisty nadający tej folii polepszoną rozciągliwość. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 317370 (22) 95 05 24 6(51) A23G 3/30 
(31) 94US 9405771 (32) 94 05 27 (33) WO 

94 346509 941129 US 
(86) 95 05 24 PCT/US95/06583 
(87) 951207 W095/32637 PCT Gazette nr 52/95 
(71) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, 

US 
(72) Bunczek Michael T., Mazzone Philip, 

McGrew Gordon N., Urnezis Philip W., , 
Yatka Robert J., Greenberg Michael J. 

(54) Guma do žucia o ulepszonej konsystencji, 
zawierająca średniołańcuchowe triglicerydy 

(57) Przedstawiono ulepszone kompozycje podłoży gumy 
do żucia oraz sposoby ich wytwarzania. Podłoże gumy zawiera 
średniołańcuchowe triglicerydy. Średniołańcuchowe triglicery
dy można stosować w podłożu jako środek zmiękczający i/lub 
emulgator. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 316330 (22)96 09 27 6(51) A23L1/03 
(31) 95 19536338 (32)95 09 29 (33) DE 
(71) Solvay Alkali GmbH, Hannover, DE 
(72) Battermann Winfried, Dilla Wolfgang, 

Dillenburg Helmut 
(54) Sposób konfekcjonowania środków 

spożywczych 
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania poligliceryn przy 

konfekcjonowaniu środków spożywczych, zwłaszcza do wpły
wania na tworzenie się tekstury, możność wiązania wody, świe
żość, hamowanie krystalizacji, denaturację protein, jak również 
polepszenie trwałości przy zamrażaniu i rozmrażaniu i do zastę
powania tłuszczu. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 316304 (22)960926 6(51) A23L1/16 
(31) 95 95810609 (32) 95 09 28 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Dupart Pierre 
(54) Sposób wytwarzania przekąsek 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania przekąsek, w którym 

mieszaninę na bazie skrobi spożywczej poddaje się ekstruzji-
gotowaniu, przy czym ekstruzję prowadzi się w atmosferze 
otoczenia, poprzez otwór o kształcie szczeliny tak, aby otrzymać 
ekspandowany produkt w postaci wstęgi, przy czym grubość tej 
wstęgi zmniejsza się przez wałkowanie, a następnie wstęgę tnie 
się na kawałki o różnych kształtach. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 316249 (22)96 09 24 6(51) A23L1/32 
(31) 95 19535581 (32)9509 25 (33) DE 
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffc, US 
(72) Biller Florian, Klukowski Horst, Bezner 

Klaus 
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(54) Garnirunek jajeczny i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Sposób polega na koagulacji masy zawierającej całe 
jaja i charakteryzuje się tym, że przedmieszkę zawierającą wię
cej niż 10% wagowych wilgoci wytwarza się z mleka w proszku, 
całych jaj, środka spulchniającego i przypraw. Przedmieszkę 
aglomeruje się i nakłada się w postaci cienkich arkuszy spraso
wanych przez wałek na taśmę do obróbki parą, na której war
stwę masy poddaje się działaniu przegrzanej pary przez okres 
czasu wystarczający do skoagulowania białka jaj, tnie się otrzy
maną masę jajeczną garnirunku w kostki i suszy. Przedmieszka 
może dodatkowo zawierać skrobię. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 310509 (22) 95 09 18 6(51) A47C1/12 
(71) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

MEBLE Spółka z o.o., Poznań 
(72) Bullert Jan, Szymański Aleksander, Minor 

Leszek 
(54) Sposób mocowania fotela do podłogi 
(57) Sposób mocowania fotela do podłogi, zwłaszcza w sali 

teatralnej, polega na tym, że w stalowej podłodze (7) wykonuje 
się fasolkowe otwory (6) oraz otwór ustalający (10) i wsuwa się 
w fasolkowe otwory (6) łby śrub (5) luźno osadzonych w nogach 
fotela (2). Następnie przesuwa się fotel tak, żeby spłaszczone 
części śrub (8) znalazły się w węższych częściach fasolkowych 
otworów (6), a kołek ustalający (9) umieszcza się w otworze 
ustalającym (10) i dokręca się nakrętki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 310709 (22)95 09 28 6(51) A47J 27/12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Urządzenie do gotowania potraw 
(57) Urządzenie do gotowania potraw zawiera zewnętrzny 

kondensator ciepła (8) w postaci tarczy, złączony rozłącznie z 

garnkiem (1) poprzez cienką warstwę cieczy (7). Na dolnej 
części kondensatora ciepła (8) znajdują się kolektory ciepła (9) 
w postaci żeberek, z których każde ma ostre ścięcie od strony 
wewnętrznej i co najmniej jedno przecięcie poprzeczne (9"). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310512 (22) 95 09 18 6(51) A61B 17/68 
A61B 17/60 

A61F5/04 
(75) Karpiński Janusz, Warszawa; Deszczyński 

Jarosław, Warszawa 
(54) Dynamiczny stabilizator do leczenia złamań 

kości 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem stabilizacji złamanych 

fragmentów kostnych przy pomocy prostego i taniego stabiliza
tora zakładanego przykostnie lub nadskórnie, dającego możli
wość powstawania i regulacji oddziaływań międzyodłamowych. 
W tym celu korpus stabilizatora wykonany jest ze sztywnej i 
wytrzymałej płyty (1). Połączona jest ona z kością (12) wkrętami 
kostnymi osadzonymi w otworach. W środku płyty nośnej (1) 
znajduje się otwór zakończony od strony wypukłej, a korzystnie 
również wklęsłej wgłębieniem o odpowiednim kształcie służą
cym jako gniazdo mimośrodowe, prowadzące osadzony w nim 
obrotowo mimośród (9), który jest połączony z regulacyjnym 
trzpieniem obrotowymm, w którego osi znajduje się przelotowy 
otwór sześciokątny (11). Obrócenie mimośrodu powoduje dys-
trakcję, kompresję lub dynamizację zespolenia. Na powierzchni 
płyty nośnej (1) zwróconej w kierunku kości (12), w płaszczyźnie 
prostopadłej do jej osi długiej, korzystnie w połowie długości 
wykonana jest szczelina dynamizacyjna połączona ze szczeliną 
(4) o odpowiedniej szerokości i głębokości. Na tym samym 
odcinku płyty, po stronie zewnętrznej wykonany jest podobny 
układ szczelin lub wgłębienie o odpowiednich wymiarach. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317251 (22)950515 6(51) A61F13/15 
(31)94 9401680 (32)940516 (33) SE 
(86) 950515 PCT/SE95/00538 
(87) 951123 W095/31162 PCT Gazette nr 50/95 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Boberg Fredrik, Hedlund Carina 
(54) Wyrób chłonny jednorazowego użytku do 

cieczy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wyrób chłonny jednorazowe

go użytku do cieczy, taki jak pielucha (10), podpaska higieniczna 
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lub podobny, o w zasadzie podłużnym kształcie z wkładem 
chłonnym i warstwą pokryciową otaczającą wkład cNonny z 
przepuszczalną dla cieczy warstwą wewnętrzną (17) i warstwą 
zewnętrzną oraz kurczącymi elementami elastycznymi (23) sty
kającymi się z co najmniej jedną z warstw w celu nadania 
wyrobowi kształtu w położeniu użytkowania. Warstwa pokrycio
wa, na którą nakłada się elementy elastyczne jest połączona, 
odpowiednio, z wewnętrzną i zewnętrzną częścią wkładu chłon
nego tak, że wspomniane elementy elastyczne (23) biegną z co 
najmniej jedną, w zasadzie ciągle zakrzywioną częścią (24) nad 
co najmniej pewnym obszarem wkładu chłonnego. Elementy 
elastyczne, wskutek skłonności do kurczenia się oraz dzięki 
swojemu stykaniu się z jedną ze wspomnianych warstw (17) 
wywierają siłę rozciągającą na wspomnianą warstwę w kierunku 
do środka krzywizny elementów elastycznych, w wyniku czego 
siła ta przenosi się na wkład chłonny, który ją pochłania. Elemen
ty elastyczne nakłada się z takim naprężeniem wstępnym, że 
wspomniane siły rozciągające, wywoływane tym wstępnym na
prężeniem i promieniem krzywizny, odkształcają wyrób, w wy
niku czego względem płaszczyzny wyrobu powstaje poprzecz
na ścianka basenika biegnąca wzdłuż krzywoliniowych części 
elastycznych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317253 (22) 95 05 15 6(51) A61F13/15 
(31) 94 9401681 (32)94 0516 (33) SE 
(86)95 0515 PCT/SE95/00539 
(87) 951123 W095/31163 PCT Gazette nr 50/95 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Lindquist Bengt, SE; Olsen Clas, NO 
(54) Wyrób chłonny jednorazowego użytku do 

cieczy, sposób i urządzenie do jego produkcji 
(57) Wyrób chłonny do cieczy, nakładany przez użytkowni

czkę, zawiera w zasadzie podłużny wkład chłonny (1) i otacza
jącą go warstwę pokryciową (2). Na pierwszej stronie warstwy 
pokryciowej, zwróconej w położeniu użytkowym ku użytkowni
czce, znajduje się przepuszczalna dla cieczy pierwsza warstwa 
powłokowa (3), a na drugiej stronie, zwróconej podczas użytko
wania w kierunku przeciwnym do użytkowniczki, znajduje się 
druga warstwa powłokowa (4). Na wspomnianej pierwszej stro
nie znajduje się podłużny, barierowy dla cieczy element (17,18), 
złożony w kształt tunelu tworzącego kanał (17', 18') z podłużną 
ścianką (17", 18") kanału. Wspomniane złożone części otaczają 
podłużny element o elastycznym sprężystym działaniu podpie
rającym wywieranym we wszystkich kierunkach poprzecznych 

do kierunku podłużnego wyrobu na ściankę (17", 18") tunelu 
złożonej części. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 310539 (22) 95 09 17 6(51) A61H 39/00 
(71) Kiełkowska Aldona, Gdańsk; Kiełkowski 

Michał, Gdańsk 
(72) Butowski Edward, Kiełkowski Janusz, 

Kiełkowski Michał 
(54) Aparat, zwłaszcza do wykrywania i 

stymulacji punktów akupunkturowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest aparat, zwłaszcza do wy

krywania i stymulacji punktów akupunkturowych zawierający w 
obudowie płytkę drukowaną, na której generator impulsów po
przez wzmacniacz impulsów połączony jest z układem wykry
wacza i sygnalizacji, elektrodę aktywną i bierną, elementy syg
nalizacyjne oraz komorę na baterię. Aparat charakteryzuje się 
tym, że do generatora impulsów (10) podłączony jest układ 
czasowy (13), układ (14) zasilania i regulacji połączony jest z 
generatorem (10), z układem wzmacniacza impulsów (11), ukła
dem czasowym (13) oraz układem wykrywacza i sygnalizacji 
(12), natomiast sterujący sygnalizacją optyczną i akustyczną 
układ (12) wykrywacza i sygnalizacji stanowi wzmacniacz prądu 
impulsowego korzystnie z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, 
połączony z elementami sygnalizacyjnymi, przy czym dioda 
świecąca z jednej strony połączona jest ze wspornikiem, a z 
drugiej z soczewką skupiającą i elektrodą aktywną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317257 (22) 95 05 10 6(51) A61K 9/00 
(31) 94 94201402 (32) 94 05 18 (33) EP 
(86) 95 05 10 PCT/EP95/01760 
(87) 95 11 23 W095/31178 PCT Gazette nr 50/95 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALV., 

Beerse, BE 
(72) Putteman Peter, Francois Marc Karel Jozef, 

Snoeckx Eric Carolus Leonarda 
(54) Przylepne do śluzówki emulsje zawierające 

cyklodekstrynę 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności zastoso

wanie cyklodekstryny lub jej pochodnych jako środka przyle
pnego do śluzówki w zawiesinie lub w wodnym roztworze. 
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Wymienioną cyklodekstrynę lub jej pochodną stosuje 
się w ilości od 10% do 70% wagowych w odniesieniu do łącznej 
masy kompozycji. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317378 (22)95 06 03 6(51) A61K 9/20 
(31) 94 4419818 (32)94 0607 (33) DE 
(86) 95 0603 PCT/EP95/02121 
(87) 95 12 14 W095/33449 PCT Gazette nr 53/95 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH, Neuwied, DE 
(72) Asmussen Bodo, Cremer Karsten, Müller 

Walter 
(54) Nośniki substancji biologicznie czynnych do 

kontrolowanego uwalniania substancji 
biologicznie czynnych w przewodzie 
żołądkowo-jelitowym z opóźnionym 
przejściem przez odźwiernik 

(57) Podłoża w postaci taśmy, w rodzaju folii, z ukształtowa
nymi otworami i zawierające substancje biologicznie czynne 
stosuje się jako materiał wyjściowy do wytwarzania nośników 
substancji biologicznie czynnych do kontrolowanego uwalnia
nia substancji biologicznie czynnych w przewodzie żołądkowo-
jelitowym z opóźnionym przejściem przez odźwiernik. 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21) 317331 (22) 95 05 23 6(51) A61K 31/74 
C08F 283/04 
C08G 69/10 

(31)94 248037 (32)94 05 24 (33) US 
94 344248 941123 US 

(86) 95 05 23 PCT/US95/06551 
(87) 95 11 30 WO95/31990 PCT Gazette nr 51/95 
(71) YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO., LTD., Rehovot, IL 
(72) Konfíno Eliezer, Sela Michael, Teitelbaum 

Dvora, Arnon Ruth 
(54) Kopolimer-1 ulepszenia kompozycji 

kopolimerów 
(57) Wynalazek dotyczy ulepszonej kompozycji kopolimeru-

1 zawierającej kopolimer-1 zasadniczo wolny od gatunku posia
dającego ciężar cząsteczkowy powyżej 40 kilodattonów (kOa). 

Kompozycje takie mogą być stosowane do leczenia 
stwardnienia rozsianego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 316126 (22) 96 09 18 6(51) A61K 35/14 
(31) 95 95810596 (32) 95 09 22 (33) EP 
(71) Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium 

Blutspendedienst SRK, Berno, CH 
(72) Amstutz Hanspeter, Lerch Peter G., 

Morgenthaler Jean-Jacques 
(54) Sposób wytwarzania immunoglobulin z 

frakcji, które powstają podczas 
frakcjonowania osocza krwi ludzkiej 

(57) Wytwarza się preparaty immunoglobulinowe o wysokim 
mianie wykonując następujące operacje technologiczne: a) fra
kcjonowanie osacza krwi z banku osocza, w ramach którego 
oddziela się co najmniej jedną dającą zużytkować się przemysłowo 

frakcję, zawierającą głownie poliklonalną Immunoglobuline G, 
przy czym otrzymuje się co najmniej jedną frakcję resztkową, b) 
wytwarzanie roztworu protein ze składników proteinowych, któ
re są zawarte w otrzymanej w operacji a) frakcji resztkowej lub 
w jej podfrakcjach, oraz c) co najmniej jedną operację chroma
tografii powinowactwa wynikowego roztworu protein z zastoso
waniem immobilizowanych ligandów co najmniej jednego typu, 
przy czym związane swoiste proteiny osocza oddziela się i jako 
aktywne składniki przekształca się w preparat immunoglobuli-
nowy o wysokim mianie. 

Otrzymane immunoglobuliny można przekształcać w 
stosowalny dożylnie produkt stabilny podczas przechowywa
nia. Sposób umożliwia wytwarzanie cennych preparatów immu-
noglobulinowych z frakcji osocza ludzkiego, które dotychczas 
w konwencjonalnych przemysłowo metodach frakcjonowania 
były odrzucane. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 317354 (22) 95 05 25 6(51) A61K 35/78 
(31) 94 4418618 (32)94 05 27 (33) DE 
(86) 95 05 25 PCT/DE95/Ö0687 
(87) 95 12 07 W095/32968 PCT Gazette nr 52/95 
(71) MITTEX ANLAGENBAU GMBH, 

Weingarten, DE; 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V., Muenchen, DE 

(72) Oeh Rainer, Rieblinger Klaus, Wink Michael 
(54) Sposób wytwarzania alkaloidów, zwłaszcza 

lupaniny, z roślin zawierających alkaloidy 
(57) Opracowano sposób otrzymywania z roślin bardzo 

czystych alkaloidów. Jeśli ekstrakt alkaloidów nie jest od razu 
roztworem wodnym, rozpuszcza się ten ekstrakt lub jego frakcję 
w wodzie. 

Wodny ekstrakt alkaloidów lub jego frakcję alkalizuje 
się, po czym eterem przeprowadza się ekstrakcję ciecz/ciecz i 
oddziela fazę organiczną od fazy wodnej. W fazie organicznej 
znajduje się prawie cały alkaloid lupanina, podczas gdy faza 
wodna zawiera inne alkaloidy występujące w wyjściowym 
ekstrakcie. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 310668 (22)9509 26 6(51) A62D 3/00 
(71) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 

Warszawa 
(72) Kowalczyk Marek, Harmata Władysław, 

Smok Włodzimierz, Kubiszyn Jan, Kowalska 
Genowefa, Ratajewska Krystyna 

(54) Proszek odkażający stosowany na odkrytą 
powierzchnię skóry, przeznaczony do 
indywidualnego pakietu przeciwchemicznego 
(IPP-95) i sposób jego wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest proszek odkażający stoso
wany na odkrytą powierzchnię skóry, przeznaczony do indywidu
alnego pakietu przeciwchemicznego, który zawiera 30 - 50% 
wagowych chloraminy B, 2 -15% wagowych tlenku cynku, 4-18% 
wagowych stearynianu magnezu, 27 - 83% wagowych zeolitu. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarza
nia proszku odkażającego stosowanego na odkrytą powierzchnię 
skóry, przeznaczonego do indywidualnego pakietu przeciw
chemicznego. 

W sposobie tym najpierw rozdrabnia się w młynku her
metycznym 27 - 73% wagowych zeolitu, po czym rozdrobniony 
zeolit wprowadza się do młyna kulowego, w którym znajduje 
się 2 - 1 5 % wagowych tlenku cynku i włącza młyn kulowy. 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 7 

Następnie do wstępnie rozdrobnionej mieszaniny zeolřtu i tlen
ku cynku wprowadza się 20 - 50% wagowych chloraminy B i 4 -
18% wagowych stearynianu magnezu, włącza się ponownie 
młyn kulowy i rozdrabnianie mieszaniny proszkowej prowadzi 
się do uzyskania jednorodności proszku. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 310669 (22) 95 09 26 6(51) A62D 3/00 
(71) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 

Warszawa 
(72) Kowalczyk Marek, Harmata Władysław, 

Smok Włodzimierz, Kubiszyn Jan, Kowalska 
Genowefa, Ratajewska Krystyna 

(54) Maść profilaktyczno-odkazająca stosowana 
na odkrytą powierzchnię skóry, 
przeznaczona do indywidualnego pakietu 
(IPP-95) i sposób jej wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest maść profilaktyczno-odka
żająca, stosowana na odkrytą powierzchnię skóry, przeznaczo
na do indywidualnego pakietu przeciwchemicznego (IPP-95), 
zawierająca 25 - 45% wagowych nadsiarczanu sodu, 10 - 20% 
wagowych stearynianu magnezu, 1 • 5% wagowych mocznika, 
30 - 64% wagowych oleju silikonowego 1000. Przedmiotem 
wynalazku jest również sposób wytwarzania maści profilaktycz-
no-odkażającej, polegający na mieszaniu i homogenizowaniu 
jej składników. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 316350 (22) 96 09 30 6(51) B01D 3/00 
(31) 95 9511474 (32)9509 29 (33) FR 
(71) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME 

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION 
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, 
Paris Cedex, FR 

(72) De LTsle Mike, Koeberlé Yves 
(54) Sposób i instalacja do wytwarzania gazu 

pod ciśnieniem 
(57) Sposób wytwarzania gazu pod ciśnieniem w aparacie 

do rozdzielania kriogenicznego, polegający na tym, że a) ochła
dza się płyn poddawany rozdzielaniu w wymienniku ciepła i 
doprowadza się do kolumny destylacyjnej i b) odprowadza się 
strumień cieczy z kolumny niskociśnieniowej i ponownie ogrze
wa się w wymienniku, jest znamienny tym, że c) dodaje się co 

najmniej jedną ciecz uzupełniającą do strumienia cieczy wypro
wadzonej z kolumny niskociśnieniowej (14), d) ponownie ogrze
wa się i ewentualnie odparowuje w wymienniku (9) mieszaninę, 
utworzoną przez ciecz uzupełniającą i strumień odprowadzony, 
z kolumny niskociśnieniowej (14) na drodze pośredniej wymia
ny cieplnej przy czym e) odzyskuje się gaz pod ciśnieniem. 

Instalacja do wytwarzania strumienia gazu pod ciśnie
niem przez destylację kirogeniczną, obejmująca co najmniej 
kolumnę destylacyjną, wymiennik ciepła, środki do przesyłania 
płynu poddawanego rozdzieleniu przez destylację na kolumnie 
destylacyjnej, przewód dla odprowadzenia cieczy z kolumny 
destylacyjnej, zespół do przesyłania cieczy odprowadzonej z 
wymiennika ciepła dla ponownego ogrzania cieczy, zawiera 
zespół do ponownego dodania cieczy uzupełniającej do cieczy 
odprowadzonej z kolumny niskociśnieniowej (14), umieszczony 
przed wymiennikiem (9), połączony z zespołem do przesyłania 
cieczy odprowadzonej z wymiennika oraz zespół do przesłania 
tak utworzonej mieszaniny do wymiennika (9) dla utworzenia 
gazu pod ciśnieniem. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316481 (22)961011 6(51) B01D 11/00 
A61M 1/10 

(71) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze 
(72) Domanowski Krzysztof, Kustosz Roman, 

Swoboda Marek, Swoboda Henryk 
(54) Pulsator elektropneumatyczny 
(57) Pulsator elektropneumatyczny posiada obudowę, w 

której górnej komorze (Kg) jest usytuowany przetwornik elektro
pneumatyczny (EC), a w dolnej komorze (Kd) wzmacniacz 
pneumatyczny (PA). Przetwornik elektropneumatyczny (EC) jest 
przetwornikiem o regulowanej oporności pneumatycznej typu 
dysza-przesłona i składa się z głowicy elektromagnetycznej (3) 
wyposażonej w obrotowo posadowioną belkę (4) zakończoną 
elementem (4a) zamykającym dyszę (5a) opornika pneumaty
cznego i podpartą sprężyną (6) zakotwioną do górnej pokrywy 
(1a) obudowy. Komora (X) utworzona pomiędzy ścianką (5), w 
której jest osadzona dysza (5a) opornika pneumatycznego i 
górną płaszczyzną zespołu membran (M) wzmacniacza pneu
matycznego (PA) jest zaopatrzona we wlotowy króciec (7) 
doprowadzający sprężone powietrze o ciśnieniu dodatnim 
Psup+. Wzmacniacz (PA) jest wyposażony w zespół zaworów 
(V+, V-) zamykających połączenie między króćcem wyjściowym 
(10) i usytuowanym poniżej niego wlotowym króćcem (11) oraz 
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odpowiednio między króćcem wyjściowym (10), a króćcem (9) 
umieszczonym w zespole membran (M), przy czym zespół za
worów (V+, V-) jest podparty od dołu sprężyną (14) kotwioną do 
dolnej pokrywy (1 b) obudowy. Membrany (M) są sztywno połą
czone z sobą, a osadzone na wspólnym trzpieniu (13) zawory 
(V+, V-) są zaopatrzone w kompensującą sprężynę (15). Dodat
kowo, komora górna (Kg) jest wyposażona w króciec (2) dopro
wadzający powietrze o ciśnieniu ujemnym Psup- z zewnętrzne
go źródła zasilającego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317320 (22)95 05 23 6(51) B01D 39/16 
(31)94 4418033 (32)94 05 24 (33) DE 
(86) 95 05 23 PCT/EP95/01990 
(87) 951130 WO95/32047 PCT Gazette nr 51/95 
(71) HERDING GMBH FILTERTECHNIK, 

Amberg, DE 
(72) Herding Walter 
(54) Element filtracyjny z powłoką włóknistą i 

sposób jego wytwarzania 
(57) Ujawniono element filtracyjny (2), zawierający stabilny, 

porowaty element nośny (4) i powlokę włóknistą (6) o drobnych 
porach. Według pierwszego aspektu wynalazku powłoka włók
nista (6) zawiera pierwsze włókna (10), których długość jest 
większa niż wielkość porów korpusu nośnego (4) i wyraźnie 

krótsze drugie włókna (12). Według drugiego aspektu wynalazku 
w powłoce włóknistej rozłożonych jest mniej niż 30% wago
wych drobnoziarnistych cząstek (14). W celu wytworzenia ele
mentu filtracyjnego (2) nanosi się włókna (10, 12) za pomocą 
strumienia powietrza, przy czym przedtem i/lub potem nakłada 
się klej. Alternatywnie włókna(10, 12) nakłada się w postaci 
rozprowadzonej w cieczy, przy czym klej może być również 
zawarty w cieczy. Według kolejnego aspektu wynalazku na 
powłokę włóknistą (6) nakłada się warstwę z drobnoziarnistych 
cząstek (16). 

(] 5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317254 (22)950518 6(51) B01D 46/24 
(31) 94 24622 (32) 94 0518 (33) US 
(86) 95 05 18 PCT/FI95/00263 
(87) 95 1123 W095/31268 PCT Gazette nr 50/95 
(71) FOSTER WHEELER ENERGIA OY, 

Helsinki, FI 
(72) Eriksson Timo 
(54) Sposób i urządzenie do filtrowania gazów o 

wysokiej temperaturze 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do filtrowania 

gazów o wysokiej temperaturze, w którym gazy o ciśnieniu 
atmosferycznym albo wyższym niż atmosferyczne i o wysokiej 
temperaturze, na przykład gazy z reaktora fluidyzacyjnego, są 
filtrowane w pionowym zewnętrznym zbiorniku (12) posiadają
cym przynajmniej jeden pionowy wewnętrzny zbiornik (22) we
wnątrz niego. Ten wewnętrzny zbiornik (22) posiada obrzeżowe 
ścianki nieprzepuszczające gazu i dzieli obszar dla gazu w 
wewnętrznym zbiorniku na obszar (30) gazu oczyszczonego i 
obszar (28) gazu zanieczyszczonego. Pewna liczba monolitycz
nych ceramicznych elementów (46) filtrowych jest zamontowana 
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w otworach umieszczonych w ściankach (38) obrzeżowych we
wnętrznego zbiornika (22) i umożliwia przepływ oczyszczonego 
gazu przez te elementy filtrowe z obszaru gazu zanieczyszczone
go do obszaru gazu oczyszczonego, ścianka (38) obrzeżowa 
zawiera zespoły schładzające utworzone ze schładzających 
rurek, które mogą znacząco obniżać temepraturę struktury mon
tującej. Rurki schładzające są zazwyczaj zabezpieczane za 
pomocą wyłożenia ogniotrwałego przed bezpośrednim zetk
nięciem się z gazem tak, aby tylko struktury montujące były 
schładzane (to znaczy, aby gaz nie został znacząco schłodzo
ny); jednakże struktura ta może być stosowana do schładzania 
gazu, jeśli wystąpi duża wydajność schładzania wodą lub innym 
płynem schładzającym, który przechodzi przez rurki schładza
jące, i/lub zostanie zapewnione bezpośrednie zetknięcie ele
mentów schładzanych i gazu. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 310511 (22) 95 09 18 6(51) B01D 53/18 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Urbanek Andrzej, Kumanowski Krzysztof 
(54) Urządzenie do odsiarczania i/lub 

odazotowania spalin metodą mokrą 
(57) W urządzeniu do odsiarczania i/lub odazotowania spa

lin metodą mokrą króciec wlotu spalin surowych (1) jest połą
czony za pomocą rurek (5) wymiennika ciepła z kanałem (9) w 
kształcie pętli zawierającym poziome zraszacze rurowe (12) 
umieszczone przy wlocie spalin z rurek (5) wymiennika ciepła 
do kanału (9) oraz kolejno umieszczone w dalszej odległości od 
wlotu spalin z rurek (5) do kanału (9): pionowy odkraplacz 
bezwładnościowy (13) i pionowe zraszacze rurowe (14), a któ
rego drugi koniec jest połączony z przestrzenią pomiędzy rur
kami (5), płytami z otworami (3 i 4) oraz ściankami bocznymi, a 
także z króćcem wylotowym spalin odsiarczonych (2). Korzyst
nie rurki (5) są zainstalowane pionowo, zaś kanał (9) tworzy pętlę 
pionową. Korzystnie rurki (5) są zainstalowane poziomo, zaś 
kanał (9) tworzy pętlę poziomą. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 317353 (22)94 06 02 6(51) BO ID 63/02 
(86) 94 0602 PCT/DK94/00214 
(87) 951214 W095/33548 PCT Gazette nr 53/95 
(71) UNION ENGINEERING A/S, Fredericia, 

DK 
(72) GeleffSvend Andreas, PedersenKnud 

Sýíndertoft 
(54) Sposób wytwarzania sekcji włókien pustych 

do modułów włókien pustych i sekcja 
włókien pustych do modułu włókien pustych 

(57) Sposób wytwarzania sekcji włókien pustych do modu
łów włókien pustych, polega na tym, że w matrycy do odlewania 
obejmującej poziomą perforowaną płytę (3), z umieszczoną w 

niej według określonego wzoru pewną liczbą otworów (2) i 
przeciągniętymi przez te otwory ciągłymi włóknami pustymi (1), 
odlewa się utwardzalny materiał z wytworzeniem stałej ściany 
sitowej (4), unosi się ścianę sitową z umieszczonymi w niej ciągłymi 
włóknami pustymi w kierunku pionowym na określoną odległość od 
perforowanej płyty, przecina się ścianę sitową w płaszczyźnie pozio
mej dla odsłonięcia końców włókien pustych, powtarza się poprze
dnie etapy fomtowarùa sekcji włókien pustych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317347 (22)95 03 31 6(51) B01F 3/04 
B01F5/02 

(31)94 4418287 (32)94 05 26 (33) DE 
(86) 95 03 31 PCT/DE95/00451 
(87) 951207 W095#2795 PCT Gazette nr 52/95 
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 

INC., Allentown, US 
(72) Gaddis Edward Shafik 
(54) Urządzenie do mieszania dwóch płynów 
(57) Przedstawiono urządzenie do mieszania dwóch płynów, 

które ma rurowe, otwarte po obu osiowych końcach naczynie (1) 
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do przyjmowania płynów, przynajmniej dwie oddzielone od 
siebie przestrzennie dysze (3,4) do doprowadzania płynów oraz 
urządzenie kierujące, w które dysze (3, 4) wchodzą przy jego 
jednym końcu. 

Urządzenie kierujące uchodzi swym drugim końcem w 
przybliżeniu w jego środkowym obszarze w otwarte w tym 
miejscu naczynie (1), które w tym miejscu otacza strefę zderze
nia (PZ), w której wychodzące z urządzenia kierującego strumie
nie płynów wprowadzanych przez dysze (3, 4) zderzają się ze 
sobą. Urządzenie kierujące połączone trwale z naczyniem (1) 
ma przynajmniej dwie zamknięte ściany tworzące pomiędzy 
sobą komorę i jest otwarte w obszarze obu końców po stronie 
czołowej. Jedną ze ścian urządzenia kierującego jest ściana 
naczynia (1) 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 317319 (22) 94 08 11 6(51) B01J 23/22 
C07D 213/84 
C07D 213/85 

(31) 94 940560 (32)94 05 23 (33) KZ 
(86) 94 0811 PCT/EP94/02677 
(87) 95 1130 WO95/32054 PCT Gazette nr 51/95 
(71) LONZA LTD., Gampel, CH; INSTITUTE 

OF CHEMICAL SCIENCE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN, 
Almaty, KZ 

(72) Suvorov Boris Viktorovitch, Stepanova 
Lidija Anatoljevna, Bélova Nadezhda 
Antonovna, Chuck Roderick John, Pianzola 
Daniel 

(54) Utleniająca amonoliza alkilopirydyn 
(57) Opisano sposób otrzymywania wysoce selektywnego 

katalizatora i jego zastosowania dla wytwarzania cyjanopirydyn 
na drodze utleniającej amonolizy alkilopirydyn. Kompozycja 
katalityczna jest określona wzorem Va Tib Żrc Ox, w którym a 
wynosi 1, b wynosi od 7,5 do 8, c wynosi od 0 do 0,5, x oznacza 
liczbę atomów tlenu niezbędną do spełnienia wymagań walen-
cyjnych obecnych pierwiastków. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 317345 (22) 95 05 22 6(51) B01J 23/28 
C07D 213/84 
C07D 213/85 

(31) 94 940561 (32)940523 (33) KZ 
94EP 9402676 94 0811 WO 

(86) 95 05 22 PCT/EP95/01945 
(87) 951130 WO95/32055 PCT Gazette nr 51/95 
(71) LONZA LTD., Gampel, CH; INSTITUTE 

OF CHEMICAL SCIENCE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN, 
Almaty, KZ 

(72) Sembaev Dauren Chamitovitch, KZ; 
Ivanovskaya Faina Alekseevna, KZ; 
Guseinov Ernest Muslimovitch, RU; Chuck 
Roderick John, CH 

(54) Kompozycja katalityczna do utleniającej 
amonolizy alkilopirydyn 

(57) Ujawniono nową kompozycję katalityczną zawierającą 
tlenki wanadu, tytanu, cyrkonu i molibdenu, która stosowana 
jest w procesie utleniającej amonolizy alkilopirydyn. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 310705 (22) 95 09 26 6(51) B01J 32/00 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Żmuda Wiesław Andrzej, Buczek Bronisław, 

Długosz Aleksander, Budzyń Stanisław, 
Czosnek Cezary, Smarzewski Janusz, 
Małyniuk Jerzy, Krzyżanowski Jan 

(54) Sposób otrzymywania nośnika katalizatora, 
zwłaszcza do oczyszczania gazów odlotowych 

(57) Sposób otrzymywania nośnika katalizatora, zwłaszcza 
do oczyszczania gazów odlotowych, polega na tym, że nośnik 
formuje się z mieszaniny zawierającej wagowo: 1,5-5,0% pulpy 
celulozowej, 10-20% szkła wodnego, 75-90% węgla aktywnego 
z naniesionym katalizatorem i nasyconego niskowrzącą cieczą 
organiczną oraz 0,5-2,0% karboksymetylocelulozy. Najpierw mie
sza się pulpę ze szkłem wodnym, po czym do otrzymanego 
lepiszcza dodaje się kolejno węgiel aktywny oraz karboksyme-
tylocelulozę. Po dokładnym wymieszaniu masę formuje się w 
kształtki w ogólnie znany sposób, które następnie suszy się. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310706 (22)95 09 26 6(51) BOIJ 32/00 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Żmuda Wiesław Andrzej, Buczek Bronisław, 

Długosz Aleksander, Budzyń Stanisław, 
Czosnek Cezary, Smarzewski Janusz 

(54) Sposób wytwarzania nośnika katalizatora, 
zwłaszcza do oczyszczania gazów odlotowych 

(57) Sposób wytwarzania nośnika katalizatora, zwłaszcza do 
oczyszczania gazów odlotowych, polega na tym, że matę z 
włókna szklanego lub węglowego pokrywa się termoodporną 
pastą silikonową ewentualnie rozpuszczoną w rozpuszczalniku 
organicznym, po czym nanosi się węgiel aktywny z naniesionym 
katalizatorem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310608 (22)95 09 21 6(51) B02C 19/06 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Swirski Jan, Zaręba Roman 
(54) Separator młyna wentylatorowego 
(57) Separator młyna wentylatorowego, przeznaczony do 

palników pyłowych wymagających wysokiej jakości przemiału, 
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odznacza się tym, że przed łopatkami regulacyjnymi posiada 
umieszczone w kanale wlotowym (2), przed wlotem mieszaniny 
pyłowo-powietrznej, kierownice pyłu (1) o zróżnicowanej wiel
kości (1) min do (1) max, usytuowane w dwu płaszczyznach 
nachylonych względem siebie pod kątem (a) o wartości od 110° 
do 150°, przy czym kierownica o najmniejszej powierzchni (1) 
min znajduje się w dolnej części kanału wlotowego (2), a kierow
nica o największej powierzchni (1) max znajduje się w górnej 
części kanału wlotowego (2). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310609 (22)95 09 21 6(51) B02C 19/06 
(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Swirski Jan, Zaręba Roman 
(54) Układ do regulacji wentylacji w młynach 

wentylatorowych 
(57) Układ do regulacji wentylacji w młynach wentylatoro

wych, przeznaczony zwłaszcza do zmniejszania wentylacji przy 
niskim obciążeniu młyna, odznacza się tym, że do przesłony 
stałej (2) usytuowanej w kanale wlotowym przed wirnikiem (4) o 
powierzchni wynoszącej od 0,3 do 0,7 powierzchni okna wloto
wego, przymocowana jest od dołu przesłona ruchoma (3) o 
powierzchni 0,1-0,4 powierzchni stałej, otwierana w kierunku 
wirnika (4), przy czym w kanale przed wlotem na łopatki sepa
ratora posiada kierownice pyłu (1) wykonane w dwu płaszczy
znach usytuowanych względem siebie pod kątem o wartości 
110°-150°. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317377 (22)95 05 26 6(51) B09C1/00 
B09B5/00 

(31) 94 603 (32)94 05 27 (33) DK 
(86) 95 05 26 PCT/DK95/00209 
(87) 95 12 07 W095/32816 PCT Gazette nr 52/95 
(75) Jensen Joergen Birger, Lyngby, DK; 

Villumsen Arne, Hiller^d, DK 
(54) Sposób i urządzenie do odkażania 

produktów z metali ciężkich 
(57) Sposób usuwania metali ciężkich z gleby, szlamu i tym 

podobnych za pomocą sposobu elektrokinetycznego, w którym 
prąd elektryczny jest wykorzystywany do napędzania metali 
ciężkich w kierunku elektrod, gdzie mogą być one zebrane w 
roztworze elektrolitycznym, a następnie usunięte, znamienny 
tym, że ziemia jest oddzielona od elektrod w komorach i tym, że 
w celu zapobiegania przeciekaniu anionów z komory elektrody 
ujemnej do ziemi, jednocześnie umożliwiając przechodzenie 
dodatnich jonów metali ciężkich z ziemi do komory elektrody 

ujemnej, jest wykorzystywana membrana wymiany kationowej, 
a także tym, że do zapobiegania przechodzeniu kationów z 
komory elektrody dodatniej do ziemi, jednocześnie umożliwia
jąc przechodzenie jonów metali ciężkich z ziemi do komory 
elektrody dodatniej, jest wykorzystywana druga membrana wy
miany jonowej. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310564 (22)95 0918 6(51) B21B 45/02 
(71) Huta im. Tadeusza Sendzimira, Kraków 
(72) Godniak Marian, Bębenek Stanisław, Jaguś 

Paweł, Pałubiak Leszek, Wilczek Zbigniew 
(54) Sposób chłodzenia walcowanej taśmy na 

gorąco i urządzenie do chłodzenia 
walcowanej taśmy na gorąco 

(57) Sposób chłodzenia walcowanej taśmy na gorąco, prze
mieszczającej się na samotoku w procesie walcowania, podda
wanej górnemu chłodzenia płynem chłodzącym i dolnemu 
natryskowemu chłodzeniu, odznacza się tym, że od strony rolek 
samotoku schładzania taśma jest zwilżana płynem chłodzącym 
tworzącym co najmniej jedną jednolitą ciągłą warstwę w linii 
styku rolki samotoku z przemieszczającą się schładzaną taśmą. 

Urządzenie do chłodzenia walcowanej taśmy na gorą
co, przemieszczającej się na samotoku w procesie walcowania, 
zaopatrzone w instalację doprowadzania płynu chłodzącego, 
zespół górnych dysz chłodzenia laminarnego, zespół dolnych 
dysz chłodzenia natryskowego, odznacza się tym, że ma poje
mniki (4) wypełnione plynem chłodzącym (5), w którym są 
zanurzone rolki samotoku (1) o regulowanej wysokości zanurze
nia. Pojemniki (4) zaopatrzone w regulacyjne zasuwy (10) i 
regulacyjne zawory (8) są rozmieszczone wzdłuż linii samotoku 
(2) i są zasilane płynem chłodzącym z zespołu górnym dysz (17) 
chłodzenia laminarnego lub chłodzenia natryskowego. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 316322 (22) 96 09 27 6(51) B22D 41/14 
(31) 95 9511375 (32)95 09 28 (33) FR 
(71) USINOR SACILOR ( Société Anonyme), 

Puteaux, FR; THYSSEN STAHL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE 

(72) Damasse Jean-Michel, Vendeville Luc, 
Raisson Gérard, Gâcher Laurent 

(54) Wylew kadziowy do wprowadzania ciekłego 
metalu we wlewnicę do odlewania ciągłego 
metalu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wylew kadziowy (1) do 
wprowadzania ciekłego metalu we wlewnicę do odlewania cią
głego metalu, zawierający pierwszą część rurową w postaci rury 
(2), której jeden koniec jest połączony z pojemnikiem wypełnio
nym ciekłym metalem, a drugi dolny koniec (4) ma wylot w 
wydrążonym elemencie (6), którego co najmniej jeden koniec 
(29) przestrzeni wewnętrznej (7) usytuowany jest w przybliżeniu 
prostopadle do pierwszej części rurowej w postaci rury (2), przy 
czym ten koniec (29) przestrzeni wewnętrznej zawiera na każ
dym swoim końcu co najmniej jeden otwór (11, 11') mający 
wylot w przestrzeni odlewniczej wlewnicy. Wylew zawiera prze
szkodę umieszczoną na drodze przepływu ciekłego metalu we
wnątrz pierwszej części rurowej lub na jej przedłużeniu, przy 
czym przeszkoda jest utworzona przez co najmniej jedną część 
zaopatrzoną w otwory zakrzywiające korzystnie tor przepływu 
metalu wewnątrz wylewu kadziowego (1). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 317326 (22) 96 03 22 6(51) B23B 27/16 
(31) 95 113122 (32)95 03 24 (33) IL 
(86) 96 03 22 PCT/US96/03892 
(87) 96 10 03 WO96/30149 PCT Gazette nr 44/96 
(71) ISCAR LTD., Migdal Tefen,IL 
(72) Satran Amir, Agranovsky Dina 

(54) Wymienna płyta skrawająca 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wymienna płytka skrawa

jąca montowana w korpusie narzędzia do frezowania czołowego 
i obwodowego. Płytka skrawająca ma kształt pryzmatyczny z 
płaską podstawą i z górną powierzchnią (2), zawierającą części 
płaszczyzny natarcia, stykające się z bocznymi ścianami (3) 
płytki i przynajmniej dwie krawędzie skrawające (5) ogranicza
jące naroże (6). Naroże płytki ma płaszczyznę symetrii (O-O) 
prostopadłą do podstawy płytki. Każda krawędź skrawająca (5) 
składa się z części środkowej, z dwóch części bocznych nachy
lonych do podstawy płytki i z naroża (6) stykającego się z 
sąsiednimi częściami bocznymi krawędzi skrawających. Naroże 
(6) i krawędzie skrawające (5) stanowią lustrzane odbicie wzglę
dem płaszczyzny symetrii (O-O). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317328 (22)96 03 22 6(51) B23C 5/22 
(31) 95 113121 (32) 95 03 24 (33) IL 
(86) 96 03 22 PCT/US96/03889 
(87) 961003 WO96/30151 PCT Gazette nr 44/96 
(71) ISCAR LTD., Migdal Tefen, IL 
(72) Satran Amir 
(54) Frez z wymienną płytką skrawającą 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest frez z wymienną płytką 

skrawającą (1), którego korpus jest wyposażony w gniazdo dla 
płytki, z podstawą i bocznymi powierzchniami, wyposażonymi 
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w przynajmniej jeden występ (26) stykający się z boczną powierz
chnią (7a) płytki wyposażoną w przynajmniej jedno zagłębienie 
(14). Konstrukcja zapewnia osiowe i promieniowe mocowanie 
płytki (1) w korpusie freza. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 317325 (22)95 0410 6(51) B23K 7/06 
(31) 94 226293 (32) 94 0411 (33) US 
(86) 95 04 10 PCT/US95/Ö4388 
(87) 951019 W095/27585 PCT Gazette nr 45/95 
(71) WELD TOOLING CORPORATION, 

Pittsburgh, US 
(72) Rodrigues Anil N. 
(54) Urządzenie umożliwiające prowadzenie 

narzędzia wzdłuż przedmiotu obrabianego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie umożliwiające 

prowadzenie narzędzia (50) wzdłuż przedmiotu obrabianego z 
kontrolą stałej prędkości obróbki. Karetka (10) wyposażona jest 
w parę bocznych rolek (26) przystosowanych do przemieszcza
nia po górnej krawędzi płaskownika (58). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 310587 (22) 95 09 21 6(51) B23P 13/00 
B23Q 17/22 

(75) Goliszek Włodzimierz, Warszawa; Lesiński 
Henryk, Warszawa 

(54) Mechanizm i sposób jego wykonania do 
precyzyjnego przesuwu trzpienia, zwłaszcza 
pomiarowego 

(57) Mechanizm do precyzyjnego liniowego prowadzenia 
trzpienia, zwłaszcza pomiarowego, charakteryzuje się tym, że 

ma prowadzące pryzmowe listwy (2) osadzone na powierzch
niach (3) sprężystych ścian (4) obejmy (5) umieszczonej na 
sztywnym podłożu (6) korpusu. 

Sposób wykonania mechanizmu do precyzyjnego linio
wego prowadzenia trzpienia, zwłaszcza pomiarowego, polega 
na tym, że wprowadza się do wzdłużnych bocznych wybrań 
trzpienia pomiarowego prowadzące listwy i łączy się je trwale i 
nierozłącznie ze sprężystymi bocznymi ścianami obejmy, którą 
mocuje się na sztywnym podłożu w korpusie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316127 (22) 96 09 18 6(51) B23P 17/00 
(31)95 9510986 (32)95 09 20 (33) FR 
(71) SOGERAIL (Société Anonyme), Hayange, 

FR 
(72) Perrin Jean Luc 
(54) Sposób obróbki cieplnej stalowej szyny 

kolejowej 
(57) Sposób obróbki cieplnej stalowej szyny (1) kolejowej 

zawierającej główkę (2), szyjkę (3) i stopkę (4), polega na tym, 
że ogrzewa się wstępnie kolejno lub jednocześnie, każdy prze
krój poprzeczny szyny (1) do temperatury wyższej od tempera
tury końca przemiany metalurgicznej przy nagrzewaniu stali, z 
której jest wykonana szyna tak, aby jednocześnie lub kolejno w 
każdym przekroju poprzecznym szyny (1), stal miała jednorod
ną strukturę austenityczną, po czym przegrzewa się kolejno lub 
jednocześnie, część każdego przekroju poprzecznego szyny 
(1), odpowiadającą główce (2) tak, że średnia temperatura tej 
części każdego przekroju poprzecznego szyny (1), jest wyższa 
o co najmniej 40°C od średniej temperatury części tego samego 
przekroju poprzecznego szyny (1), odpowiadającej stopce (4), 
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nie przekraczając temperatury 1050°C, a korzystnie 1000°C, a 
następnie chłodzi się kolejno lub jednocześnie, każdy przekrój 
poprzeczny szyny (1) do temperatury niższej od temperatury 
końca przemiany przy cNodzeniu stali, z której wykonana jest 
szyna tak, aby otrzymać drobną strukturę perlrtyczną w całym 
przekroju poprzecznym szyny (1) i ewentualnie umożliwia się 
stygnięcie jednocześnie lub kolejno, każdego przekroju poprze
cznego szyny aż do temepartury otoczenia. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 310589 (22)95 09 21 6(51) B23Q 41/00 
(71) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Kaufman Eugeniusz, Pastuszka Bogdan 
(54) Układ do transportowania elementów 

technologicznych w urządzeniach z bardzo 
wysoką próżnią 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do transportowania 
elementów technologicznych w urządzeniach z bardzo wysoką 
próżnią, w których elementy technologiczne podawane są przez 
manipulator podający (5), umieszczony w komorze śluzowej (9), 
do manipulatorów technologicznych (7, 8) umieszczonych w 
komorach technologicznych (10,11). W układzie tym elementy 
technologiczne umieszczone na stolikach (1) wkłada się do 
znajdującego się na ramieniu (12) manipulatora podającego (5) 
podajnika (3). Podajnik (3) ma co najmniej dwa wybrania o 
kształcie odwzorowującym kształt stolików z elementami tech
nologicznymi. Po zapełnieniu podajnika (3) manipulator (5) 
transportuje stoliki (1) z elementami do gniazda (6) manipulato
ra technologicznego (7, 8). Gniazda (6) posiadają co najmniej 
dwie półki oddzielone przegrodą, a podajnik (3) jest wprowa
dzany najpierw na jedną z półek, gdzie zostawiany jest pierwszy 
stolik (1) z elementami, następnie podajnik (3) jest wycofywany 
z tej półki i wprowadzony na następną półkę, gdzie zostawiany 
jest kolejny stolik z elementami. Po zakończeniu procesu tech
nologicznego stoliki z elementami wyjmowane są z gniazd (6) 
w odwrotnej kolejności i transportowane przez podajnik (3) 
manipulatora (5) do komory śluzowej (9). 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 316483 (22) 96 1011 6(51) B25B 7/20 
(23) 96 04 14 MTP INFOSYSTEM 
(75) Orłowski Henryk, Warszawa; Orłowski 

Maciej, Warszawa 
(54) Zespół do plombowania urządzeń fiskalnych 
(57) Zespół zaopatrzony w zamocowany do urządzenia fi

skalnego korpus posiadający gniazdo dla umieszczenia plom
by zabezpieczającej element zamykający charakteryzuje się 
tym, że korpus ma przelotowe otwory, w których jest zamoco
wana rozłącznie oprawa z osiowym otworem (12), a z jednej 
strony w osiowym otworze (12) oprawy jest umieszczony prze
suwnie stempel (13) zakończony wygrawerowanym znakiem 
(14), natomiast z drugiej strony osiowy otwór (12) posiada 
gwintowaną ściankę (15) współpracującą z długim, gwintowa
nym trzpieniem (16) zaopatrzonym w pokrętło (17). Szerokość 
gniazda powiększa się do wnętrza korpusu. W odmianie wyna
lazku przelotowe otwory (1 O') w korpusie posiadają gwintowane 
ścianki, a oprawa ma przelotowe otwory (19) rozmieszczone 
odpowiednio jak przelotowe otwory (10') w korpusie, w których 
znajdują się śruby (20) dłuższe niż wysokość oprawy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310743 (22) 95 09 30 6(51) B25D 9/11 
B25C 1/10 

(71) Łagodzińska Bogusława, Łódź; Łagodziński 
Marek, Łódź 

(72) Rogowski Zbigniew 
(54) Osadzak wybuchowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem skonstruowania osadzaka 

wybuchowego umożliwiającego szybką i bezproblemową zmianę 
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siły i głębokości osadzania elementów mocujących w różnego 
rodzaju podłożach. 

W rozwiązaniu według wynalazku na prowadnicy (6) 
oraz główce (11) tłoka (5) umiejscowione są skosy (10,12 i 13). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317327 (22) 96 03 21 6(51) B26B 21/12 
(31) 95 9505917 (32)95 03 23 (33) GB 
(86) 96 03 21 PCT/US96/03758 
(87) 96 09 26 W096/29183 PCT Gazette nr 43/96 
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US 
(72) Gilder Bernard, Terry John Charles 
(54) Maszynka do golenia 
(57) Jednostka ostrzowa maszynki do golenia zawiera osło

nę (2), nasadkę (3), oraz trzy równoległe ostrza (11, 12, 13) 
zamontowane pomiędzy osłoną i nasadką, przy czym przynaj
mniej jeden element, wybrany z trzech ostrzy, osłony i nasadki, 
przemieszcza się z położenia nie-golącego w celu zmodyfiko
wania wymiaru wystawienia ostrza i uzyskania zmodyfikowanej 
geometrii ostrza, przy której wystawienie ostrza pierwszego (11) 
jest nie większe niż zero, a wystawienie ostrza trzeciego (13) jest 
nie mniejsze niż zero. Przynajmniej jeden element z nasadki (2) 
i osłony (3) może być przemieszczany wbrew sile sprężyny (20 
albo 21) z położenia nie-golącego, w którym wszystkie ostrza 
pomiędzy osłoną i nasadką posiadają swoje krawędzie umiesz
czone poniżej płaszczyzny stycznej do powierzchni kontaktują
cych się ze skórą osłony i nasadki. Ostrza mogą być uginane 
niezależnie albo przystosowane do ruchu zgodnego na elemen
cie zamontowanym obrotowo na ramie jednostki ostrzowej. 

(50 zastrzeżeń) 

A1(21) 317346 (22)95 04 20 6(51) B27G 5/00 
(31)94 4418274 (32)94 05 26 (33) DE 
(86) 95 04 20 PCT/DE95/00530 
(87) 9512 07 W095/32847 PCT Gazette nr 52/95 
(71) BHF-BESCHICHTUNGSWERKB. 

HAGEDORN GMBH & CO., 
Marienmünster, DE 

(72) Hagedorn Arnulf 
(54) Płyta, zwłaszcza płyta pilśniowa twarda 
(57) Płyta (10), zwłaszcza płyta pilśniowa twarda, charakte

ryzuje się tym, że zawiera co najmniej jeden, umożliwiający 
złożenie płyty (10) wokół osi obrotu i umieszczony w obszarze 
osi obrotu, rowek (40), który jest co najmniej częściowo zaopa
trzony w klej, łączący uchylnie składane części płyty, przy czym 
sposób wytwarzania składanej płyty, zwłaszcza płyty pilśniowej 
twardej, charakteryzuje się tym, ze płytę (10) zaopatruje się w 

obszarze składania w rowek (40), płytę z rowkiem zaopatruje się 
w drugi rowek, położony naprzeciw pierwszego rowka i mający 
z nim wspólną linię podstawy i co najmniej jeden z rowków 
zaopatruje siew klej,łączący uchylnie części płyty, zaś instalacja 
do wytwarzania składanych płyt, zwłaszcza płyt pilśniowych 
twardych, charakteryzuje się tym, że ma stanowisko robocze, 
mocujące obrabianą płytę (10) i zawierające co najmniej jedno, 
frezujące co najmniej jeden rowek w górnej powierzchni (27) 
płyty, urządzenie, a także mocujące płytę co najmniej w obsza
rze urządzenia frezującego, zmniejszając ich drgania, oraz pro
wadzące i transportujące płyty. Instalacja ma co najmniej jedno, 
znajdujące się za nim, następne stanowisko robocze, mocujące 
dalej obrabianą płytę i zawierające co najmniej jedno urządze
nie frezujące w płycie rowek, położony naprzeciw służącego do 
składania płyty, uprzednio wykonanego rowka i mający odpo
wiadający mu kształt, a także mocująca płytę co najmniej w 
obszarze urządzenia frezującego, zmniejszając jej drgania, oraz 
prowadzące i transportujące płytę. Instalacja ma co najmniej 
jedno urządzenie, umieszczające klej w co najmniej jednym z 
położonych naprzeciw siebie rowków. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 316325 (22)96 09 27 6(51) B32B 27/32 
(31) 95 1606 (32)9509 28 (33) AT 
(71) PCD Polymere Gesellschaft m.b.H, 

Schwechat-Mannswörth, AT 
(72) Grünberger Manfred, De Mink Paul, 

Wolfeberger Anton 
(54) Wielowarstwowa folia opakowaniowa na 

bazie polipropylenu oraz jej stosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy folii opakowaniowej składającej się 

z a) warstwy zgrzewalnej z mieszaniny ai) 40 do 80% wagowych 
kopolimeru C2-C3-bezładnego o zawartości Cz 1-15% wago
wych lub 82) 40 do 80% wagowych mieszaniny polimerów 
składającej się z aa.i) 60 do 98% wagowych krystalicznego 
kopolimeru propylenu z etylenem i/lub a-olefiną o ogólnym 
wzorze CH2=CHR, przy czym R oznacza liniową lub rozgałęzioną 
grupę alkilową o 2-8 atomach węgla, zawierającego 85-99,5% 
wagowych propylenu i 82.2) 2 do 40% wagowych elastycznego 
kopolimeru etylenu z propylenem i/lub a-olefiną o ogólnym 
wzorze CH2=CHR, zawierającego 20-70% wagowych etylenu 
lub S3) 40-80% wagowych wysokoprocentowego bezpostacio
wego polipropylenu z zawartością krystalicznego propylenu do 10% 
wagowych o entalpii topnienia co najwyżej 40 J/g i wskaźniku 
szybkości płynięcia między 0,1 i 100 g/10 min, przy czym 
polipropylen może być homopolimerem propylenu lub kopoli
merem propylenu z jedną lub więcej a-olefinami i zawartością 
propylenu co najmniej 80% molowych oraz an) 20 do 60% 
wagowych polimeru etylenowego i b) jedno- lub kilkuwarstwo
wej warstwy nośnej z polimeru termoplastycznego, przy czym 
folia opakowaniowa po zgrzaniu jest zdejmowalna przy zasto
sowaniu małej siły i jej stosowania 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310650 (22)95 09 25 6(51) B41J 2/385 
(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne 

MERA-BŁONIE, Błonie 
(72) Kurach Krzysztof, Fiedoruk Andrzej, 

Siekierski Edward, Borejszo Lech 
(54) Mechanizm drukujący 
(57) Wynalazek dotyczy mechanizmu drukującego, zwłasz

cza drukarki małogabarytowej, przeznaczonej do stosowania w 
urządzeniach takich jak kasy fiskalne, drukarki biletów itp. 

Mechanizm drukujący składa się z modułu (B) napędu 
papieru oraz modułu (A) napędu głównego zawierającego silnik 
główny (1) i element przenoszący napęd (2) z tego silnika do 
karetki głowicy drukującej (3) oraz do zespołu napędu (4) kasety 
(5) taśmy barwiącej składającego się z koła pasowego ułożysko-
wanego na osi zabieraka kasety (5) i połączonego z nim kine
matycznie sprzęgła jednokierunkowego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 315998 (22) 96 09 09 6(51) B42F 11/00 
(31) 95 95306658 (32) 95 09 20 (33) EP 
(71) World Wide Stationery Manufacturing 

Company Limited, Kwai Chung, HK 
(72) To Simon Chun Yuen 
(54) Mechanizm segregatora pierścieniowego 
(57) Opisano mechanizm segregatora pierścieniowego 

(100) dostosowany do zamocowania do okładki zawierający w 
zasadzie sztywny górny element płytkowy (102) podtrzymujący 
parę ruchomych kątowo płytek dolnych (104a, 104b), do których 
zamocowany jest zespół pierścieni (106), przy czym górny ele
ment płytkowy ma dwa końce, a okładka dociśnięta jest do co 
najmniej części górnego elementu płytkowego (102) i ta część 
otacza koniec górnego elementu płytkowego (102) w zasadzie 
w zakresie 360°C. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 315999 (22)96 09 09 6(51) B42F11/00 
B42F13/26 

(31) 95 95306659 (32) 95 09 20 (33) EP 
(71) World Wide Stationery Manufacturing 

Company Limited, Kwai Chung, HK 
(72) To Simon Chun Yuen 
(54) Mechanizm segregatora pierścieniowego 
(57) Opisano segregator pierścieniowy (100) dostosowany 

do zamocowania do okładki zaopatrzony w zasadzie w sztywny 
górny element płytkowy (102) podtrzymujący parę ruchomych 
kątowo płytek dolnych (104a, 104b), do których zamocowany 
jest zespół pierścieni (106) oraz przynajmniej jeden zespół pa
zurów (108) ukształtowany jednolicie z segregatorem pierście
niowym (100) i dostosowany do zamocowania segregatora do 
okładki. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310572 (22) 95 09 20 6(51) B60Q 1/08 
(75) Waszyński Marcin, Warszawa; Waszyński 

Henryk, Warszawa 
(54) Sposób i elektroniczny układ 

automatycznego włączania i wyłączania 
zewnętrznego oświetlenia pojazdów 
samochodowych będących uczestnikami 
ruchu drogowego 

(57) Sposób i elektroniczny układ automatycznego włącza
nia i wyłączania zewnętrznego oświetlenia pojazdów samocho
dowych będących uczestnikami ruchu drogowego umożliwia 
automatyczne włączanie świateł mijania i świateł pozycyjnych 
po włączeniu stacyjki oraz automatyczne wyłączenie świateł po 
wyłączeniu stacyjki pojazdu. 

Układ charakteryzuje się tym, że włączenie oświetlenia 
pojazdu realizowane jest z opóźnieniem. Opóźnienie jest fun
kcją regulowaną. Załączenie układu wykonawczego oraz 
opóźnienie zadziałania realizowane jest w układzie czasowym. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317261 (22)95 05 08 6(51) B60R 27/00 
B62D 25/00 

(31) 94 245798 (32) 94 05 19 (33) US 
(86) 95 05 08 PCT/US95/05749 
(87) 951130 WO95/32110 PCT Gazette nr 51/95 
(71) NOVAMAX TECHNOLOGIES 

HOLDINGS INC, Oakville, CA 
(72) Wycech Joseph S. 
(54) Kompozytowa belka laminatowa do 

konstrukcji pojazdu 
(57) Kompozytowa belka laminatowa (12) do konstrukcji kor

pusu pojazdu, posiada zewnętrzną część strukturalną (14) i 
wewnętrzną część rurową (16), oddzielone cienką warstwą pian
ki strukturalnej (18). Belka taka może przybierać formę konstru
kcji podporowej chłodnicy, słupka szyby przedniej, zespołu 
wahacza, wału napędowego lub podobnych konstrukcji. Ujaw
niony jest również sposób wytwarzania takiej belki. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 317352 (22)95 0516 6(51) B60T13/72 
B60T7/16 
B60T8/32 

(31)94 4418270 (32)94 05 26 (33) DE 
(86) 95 0516 PCT/EP95/01860 
(87) 95 12 07 W095/32878 PCT Gazette nr 52/95 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Wagner Wilfried, Dusil Vladimir, Bauer 

Jürgen 
(54) Sposób regulacji ciśnienia w układzie 

hamulcowym 
(57) Sposób regulacji ciśnienia hamowania w układzie ha

mulcowym z systemem przeciwblokady, wyposażonym we 
wzmacniacz (2) siły hamowania, uruchamiany za pomocą ele
ktrycznego członu nastawczego, w którym to sposobie określa 
się prędkości obrotowe poszczególnych kół pojazdu, przewidu
je, że wartość rzeczywistą (wfvat} prędkości obrotowej, zmierzo
ną na kole podczas hamowania, porównuje się z umieszczoną 
w pamięci wymaganą wartością żądaną (<WRSO)I) prędkości ob
rotowej, przy czym w zależności od wyniku porównania wyste-
rowuje się elektryczny człon nastawczy. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 310570 (22)950920 6(51) B64D 35/04 
B64C 29/04 
B64C5/Ö0 

B64C 27/20 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 
(54) Lot poziomy, lądowanie i start śmigłowca po 

uszkodzeniu wirnika nośnego 
(57) Silniki turbośmigłowe-turbosprężarkowe do napędu sa

molotów i wirników nośnych śmigłowców mają wyprowadzony 
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dodatkowy napęd lub kilka napędów, który poprzez sprzęgło 
napędza dodatkowy wentylator podobny jak w silnikach dwu-
przepływowych wentylatorowych. Taki wentylator jest umiesz
czony w oddzielnej rurze przepływowej a przepływ powietrza 
odbywa się prawie całym przekrojem rury. W ten sposób są 
realizowane dwa niezależne oddzielne przepływy: - jeden w 
rurze przepływowej wentylatorowej, - drugi poprzez silnik turbo-
spalinowy-turbosprężarkowy. 

Dodatkowo w celu zwiększenia energii mas powietrza 
do rury przepływowej wentylatorowej wprowadzone są spaliny 
z silnika turbospalinowego-turbosprężarkowego. Po awarii wir
nika nośnego i odstrzeleniu jego pozostałych części, po włącze
niu sprzęgła i uruchomieniu wentylatora, wentylator powoduje 
odrzut mas powietrza, śmigłowiec może 'zawisnąć* w powietrzu, 
kontynuować lot poziomy lub bezpiecznie opadać na ziemię. 
Stateczność i sterowność zapewniają dodatkowe skrzydła i dy
sze sterująco-ustateczniające. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 316248 (22) 96 09 24 6(51) B65D 8/22 
B65D 21/032 

(31) 95 19535669 (32)95 09 26 (33) DE 
(71) 4P Rube Göttingen GmbH, Göttingen, DE 
(72) ZettnerHans 
(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik jest utworzony z płaszcza (32) zwiniętego z 

płaskiego wykroju i zamkniętego wzdłużną spoiną (34) wykona
nego ze szczelnego materiału, który na jednym ze swych koń
ców jest zamknięty drugą spoiną zgrzewaną (35), przy czym w 
drugi koniec płaszcza (32) pojemnika wstawiony jest element 
zamykająco-czerpalny (33). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 316277 (22)960925 6(51) B65D 81/38 
(31)95 528786 (32)95 0928 (33) US 
(71) Dart Industries Inc., Orlando, US 
(72) Cautereels Victor J.J., BE; Ferris Ian, GB; 

Tree John, GB 
(54) Pojemnik na żywność z wkładem chłodzącym 
(57) Zespół pojemnika charakteryzuje się tym, że zawiera 

podłużne zasadniczo prostokątne, otwarte ku górze gniazdo 
(14), mające panel dolny, obwodowe ściany (20, 22), w skład 

których wchodzi para przeciwległych ścian końcowych (22) 
wystających w górę od tego panelu dolnego do górnych krawę
dzi ściennych oraz skierowany zewnętrznie kołnierz (24) stano
wiący całość i biegnący w sposób ciągły wzdłuż tych krawędzi 
ścian górnych (20, 22), parę przeciwległych wgłębień udostę
pniających (34), utworzonych w każdej z tych ścian końcowych 
(22) i otwierających się do wewnątrz względem każdej z tych 
ścian końcowych (22), zasadniczo centralnie względem nich, 
przy czym każde z tych wgłębień (34) znajduje się również i 
otwiera się ku górze poprzez wspomniany kołnierz (24) gniazda 
(14) dla bezpośredniego dostępu w dół oraz leżące powyżej 
uszczelnienie (12) zasadniczo współrozciągliwe w tym gniaz
dem (14) i zawierające obwodowy, skierowany w dół i łączący 
się z kołnierzem występ (38), zawierający elementy do zwalnia
nego blokowania zatrzaskowego do wspomnianego kołnierza 
(24) gniazda (14). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 310730 (22)95 0928 6(51) B65D 88/66 
(71) Strygner Jerzy, Wierzbica; Jarząbek 

Stanisław, Wierzbica 
(72) Strygner Jerzy 
(54) Dozownik grawitacyjny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dozownik grawitacyjny, 

który na zewnętrznej stronie przepustnicy (4) ma zamontowany 
wibrator (7) wytwarzający drgania w zakresie 30-700Hz. Dozow
nik stanowi część składową maszyn i urządzeń pakujących, 
dozujących i.Łp. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 316480 (22)9610 09 6(51) B65D 91/00 
A47G 29/12 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
FORTA Sp.z co., Brzoza k/Bydgoszczy 

(72) Dąbrowski Henryk, Nusbaum Zdzisław, 
Sulecki Edward 

(54) Skrzynka, zwłaszcza na przesyłki 
(57) Skrzynka charakteryzuje się tym, że ściana tylna (1) w 

górnej części ma łukowate wygięcie (7), a każda ze ścian bocz
nych nad łukowatym wygięciem zaopatrzona jest w otwór połą
czony z odpowiednim otworem w ściankach bocznych pokrywy 
(9) za pomocą elementu obrotowego (10), umożliwiając podno
szenie pokrywy (9) do góry, przy czym pokrywa (9) ma od spodu 
przytwierdzony trwale uchwyt (11), do którego przymocowana 
jest rozłącznie końcówka (12), zaopatrzona w otwór górny (13), 
za pomocą którego łączy się z uchwytem (11) i otwór dolny (14), 
w którym umieszczona jest zasuwka (15) zamka (16), natomiast 
w przedniej ścianie znajdują się co najmniej dwie klapki prze
gródkowe (4), mające kształt korytek, a ich górne końce osadzo
ne są obrotowo na wspólnym elemencie podłużnym (17), które
go końce osadzone są w ścianach bocznych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 310687 (22)9509 25 6(51) B65G 67/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Medwid Marian, Pohl Kazimierz 

(54) Zestaw do transportu bimodalnego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do transportu bi

modalnego, mający zastosowanie do przemieszczania ładunku 
na naczepach samochodowych transportem kolejowym. 

Zestaw charakteryzuje się tym, że każda naczepa (1) z 
przodu jest wyposażona w wysięgnik (6) zakończony kulistym 
gniazdem (7) od dołu, a od góry kulistym czopem (8), zaś na 
drugim końcu naczepa (1) ma kuliste gniazdo (9) otawrte od 
dołu i odpowiadające kulistemu czopowi (8) z przodu. Nato
miast każdy wózek (2) ma na ramie (14) kulisty czop (16) 
odpowiadający kulistym gniazdu (7). Tył każdej naczepy (1) jest 
podparty bocznymi ślizgami sprężystymi wózków (2). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316331 (22)96 09 27 6(51) B66B 13/16 
(31)95 536727 (32)95 09 29 (33) US 
(71) Otis Elevator Company, Farmington, US 
(72) Jaehn Andreas, Toutaoui Mustapha 
(54) Urządzenie do pozycjonowania windy 
(57) Urządzenie do pozycjonowania windy dostosowane do 

wielu systemów wind zawiera nośnik (28) kodowany umieszczony 
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w szybie (14) windy, grupę modułów czujnikowych i czytnik (44) 
uniwersalny mający grupę otworów dostosowaną do każdego 
systemu windy spośród wielu systemów windy. Grupa modułów 
czujnikowych odpowiada systemowi windy spośród wielu syste
mów windy tak, że ta grupa modułów czujnikowych dostarcza 
sygnały czujnikowe do systemu windy reagując na kodowany 
nośnik (28). Grupa otworów ma podgrupę otworów do obejmo-

wania grupy modułów czujnikowych odpowiadającej systemo
wi windy. Grupa otworów jest dostosowana do obejmowania 
innych grup modułów czujnikowych tak, że urządzenie do pozy
cjonowania windy dostosowuje się do każdego z wielu syste
mów wind. 

(16 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 317375 (22) 96 03 28 6(51) C01B 33/18 
(31) 95 9503675 (32) 95 03 29 (33) FR 
(86) 96 03 28 PCT/FR96/00463 
(87) 9610 03 WO96/30303 PCT Gazette nr 44/96 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie 

Cedex, FR 
(72) Bornai Yves, Chevallier Yvonick, Cochet 

Philippe 
(54) Nowy sposób wytwarzania strącanej 

krzemionki, nowe strącane krzemionki 
zawierające glin oraz ich zastosowanie do 
wzmacniania elastomerów 

(57) Ujawniono nowy sposób wytwarzania strącanej krze
mionki mającej dobrą dyspergowalność i wysoce zadowalające 
właściwości wzmacniające. Ujawniono także nowe strącane 
krzemionki mające postać proszku, zasadniczo sferycznych 
kulek lub granulek. Wspomniane krzemionki charakteryzują się 
tym, że posiadają powierzchnię właściwą CTAB między 100 a 
240 m2/g, wychwyt oleju DOP poniżej 300 ml/100 g, dystrybucję 
porów taką, że objętość porów, składająca się z takich porów, 
których średnica jest zawarta między 175 a 275 Â stanowi co 
najmniej 50% objętości porów składającej się z porów o średni
cach mniejszych lub równych 400 Â, medianę średnicy po 
rozbiciu ultradźwiękami mniejszą niż 5/<m i zawartość glinu co 
najmniej 0,35% wagowych. Ponadto ujawniono zastosowanie 
wspomnianych krzemionek jako napełniaczy wzmacniających 
do elastomerów. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 317376 (22) 96 03 28 6(51) COIB 33/18 
(31) 95 9503674 (32)95 03 29 (33) FR 
(86) 96 03 28 PCT/FR96/00464 
(87) 96 10 03 WO96/30304 PCT Gazette nr 44/96 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie 

Cédex, FR 
(72) Bornai Yves, Chevallier Yvonick, Cochet 

Philippe 
(54) Nowy sposób wytwarzania strącanej 

krzemionki, nowe strącane krzemionki 
zawierające glin oraz ich zastosowanie do 
wzmacniania elastomerów 

(57) Ujawniono nowy sposób wytwarzania strącanej krze
mionki mającej dobrą dyspergowalność i wysoce zadowalające 
właściwości wzmacniające. Ujawniono także nowe strącane 
krzemionki mające postać proszku, zasadniczo sferycznych 
kulek lub granulek. Wspomniane krzemionki charakteryzują się 
tym, że posiadają powierzchnię właściwą CTAB zawartą między 

140 a 200 m2/g, powierzchnię właściwą BET zawartą między 140 
a 200 m2/g, wychwyt oleju DOP poniżej 300 ml/100 g, medianę 
średnicy po deaglomeracji ultradźwiękowej mniejszą niż 3ftm, 
współczynnik deaglomeracji ultradźwiękowej powyżej 10 ml i 
zawartość glinu co najmniej 0,35% wagowych. Ponadto ujaw
niono zastosowanie wspomnianych krzemionek jako napełnia
czy wzmacniających do elastomerów. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 310513 (22)95 0918 6(51) C01G 15/00 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Barcz Adam 

(54) Sposób wygrzewania arsenku galu i 
związków pokrewnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wysokotempe
raturowego wygrzewania arsenku galu i związków pokrew
nych, stosowanych w technologiach uzyskiwania przyrządów 
półprzewodnikowych. 

Według tego sposobu na płytce półprzewodnikowej 
osadza się, korzystnie metodą sputteringu RF, warstwę dwutlen
ku krzemu SÍO2 o grubości 50-300 nm. 

Następnie wygrzewa się płytki w atmosferze arsenu pod 
ciśnieniem 1000 hPa, korzystnie w zakresie temepratur do około 
1100°C i w czasie wygrzewania do kilkunastu godzin. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310581 (22) 95 09 19 6(51) C01G 49/10 
(75) Czerniec Jerzy, Gliwice; Fligier Mirosław, 

Gliwice 
(54) Sposób otrzymywania roztworu chlorku 

żelaza (III) 
(57) Roztwór chlorku żelaza (III) otrzymuje się w wyniku 

reakcji tlenku żelaza (III) z roztworem kwasu solnego, przy czym 
tlenek żelaza (III) otrzymuje się z roztworu chlorku żelaza (10 
poprzez jego termiczny rozkład połączony z utlenianiem w fazie 
fluidalnej w temperaturze 1070-1150 K, korzystnie 1110 K, a 
następnie poddaje się go reakcji z kwasem solnym w proporcji 
1 część wagowa tlenku żelaza (III) na 2,40-2,50 korzystnie 2,45, 
części wagowych stężonego kwasu solnego w temperaturze 
282-303 K, korzystnie 291 K. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 21 

A1(21) 310723 (22)95 09 27 6(51) C02F 11/12 
(71) Elektrownia ŁAZISKA Spółka Akcyjna, 

Łaziska Górne 
(72) Tymowski Henryk, Więcek Piotr, Kopel 

Helena, Szendziełorz Barbara, Tchórz 
Janusz, Jacak Mariusz, Srokosz Zygmunt, 
Patenta Krzysztof, Janusz Tadeusz, Gancarek 
Zygmunt, Bodynek Piotr 

(54) Sposób utylizacji szlamu powstającego w 
procesie zmiękczania wody 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji szlamu 
powstającego w procesie zmiękczania wody za pomocą wa
piennego mleka z równoczesną koagulacją siarczanem żelaza
wym w akcelatorze. W szczególności jest to sposób utylizacji 
szlamu powstającego w elektrowni przy zmiękczaniu mieszani
ny wód kopalnianych. Szlam wlewa się wpierw do ziemnego 
osadczego poletka, tu suszy w atmosferze do zawilgocenia od 
30 do 50%. Osuszony szlam układa się warstwami na składowi
sku odpadów pogórniczych pochodzących z kopalni węgla na 
przemian z warstwą odpadów pogórniczych. 

Korzystnie grubość warstwy odpadów pogórniczych 
jest od czterech do sześciu razy większa od grubości warstwy 
szlamu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 316302 (22) 96 09 26 6(51) C03C 3/083 
(31) 95 9519772 (32) 95 09 28 (33) GB 
(71) Pilkington PLC, StHelens, GB 
(72) Dickinson Clive Francis, Martin Glen Stuart 
(54) Sposób wytwarzania kompozycji szkła i 

kompozycja szkła 
(57) Sposób wytwarzania kompozycji szkła zawierającej że

lazo w postaci żelazawej, polegający na topieniu mieszaniny 
składników szkłotwórczych zawierających źródło żelaza i rafino
waniu powstałego stopu, charakteryzuje się tym, że jako źródło 
żelaza stosuje się materiał zawierający fajalřt. 

Sposób ten pozwala wytwarzać szkło o zwiększonej 
zawartości żelaza w postaci żelazawej i związanym z tym pod
wyższonym poziomem absorpcji ciepła przy poprawionej prze
puszczalności światła widzialnego, będącej wynikiem niższej 
zawartości żelaza (III). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 317255 (22) 96 03 14 6(51) C03C 4/02 
C03C4/08 

(31)95 9503058 (32)95 0316 (33) FR 
(86) 96 0314 PCT/FR96/00394 
(87) 96 0919 W096/28394 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Combes Jean-Marie, Lismonde Michel 
(54) Arkusze szkła przeznaczone do produkcji 

szyb 
(57) Przedmiotem wynalazku są arkusze szkła sporządzone 

ze szkła zawierającego, w procentach wagowych, od 0,85 do 
2% całkowitej zawartości żelaza, w której zawartość wagowa 
FeO wynosi od 0,21 do 0,40% charakteryzujące się, przy grubo
ści 2-3 mm, współczynnikiem całkowitej transmisji światła przy 
oświetleniu A (Tu) wynoszącym co najmniej 70%, współczynni
kiem całkowitej transmisji (TE) mniejszym niż 50% oraz współ
czynnikiem transmisji promieniowania ultrafioletowego (Tuv) 
mniejszym niż 25%. 

Arkusze szkła będące przedmiotem wynalazku są prze
znaczone w szczególności do wytwarzania bocznych szyb po
jazdów samochodowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310728 (22)95 09 27 6(51) C04B 14/26 
(71) Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych 

S.A., Kraków 
(72) Żelazny Tadeusz, Pośnik Tomasz, Goławski 

Czesław, Kostur Elżbieta, Jop Andrzej, 
Markiewicz Tomasz, Czaplicka Elżbieta 

(54) Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych 
dolomitowo-węglowych 

(57) Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych dolomito
wo-węglowych, wiązanych lepiszczem organicznym, metodą 
mieszania na gorąco, w którym z masy formuje się wyroby, a 
następnie temperuje, polega na tym, że masę sporządza się 
przez kilkustopniowe wymieszanie w łącznym czasie 10-25 mi
nut dodawanych kolejno składników: 57-72% wagowych klin
kieru dolomitowego o uziarnieniu 0,25-7mm, nie więcej niż 0,5% 
wagowych oleju silikonowego, 2-6% wagowych lepiszcza orga
nicznego o niskiej zawartości wolnego fenolu i benzo - a- pirenu, 
0-15% wagowych stałej substancji węglowej, 19-24% wagowych 
klinkieru dolomitowego o uziarnieniu 0-0,25 mm, 0-2% wago
wych żywicy nowolakowej sypkiej i ewentualnie 0,3-1% wago
wych utwardzacza, po czym z otrzymanej jednorodnej sypkiej 
masy formuje się wyroby pod ciśnieniem 1100-1500 KG/cm2, a 
następnie uformowane wyroby temperuje się w temperaturze 
150-350°C, w atmosferze redukcyjnej, w piecu typu Mendheim, 
w czasie 12-24 godzin. 

Sposób prowadzi się na gorąco w temperaturze 60-
120°C. Stosuje się klinkier dolomitowy jednostopniowo spieka
ny o temperaturze 70-110°C, zawierający 2,0-4,5% żelaza, jako 
lepiszcze organiczne stosuje się gorący roztwór żywicy nowola
kowej o temperaturze 60-80°C i/lub gorącą smołę termoprepa-
rowaną o temperaturze do 120°C i korzystnie jako stałą substan
cję węglową grafit oraz jako utwardzacz urotropinę. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316057 (22)96 0912 6(51) C04B 35/46 
(31)95 534678 (32)95 09 27 (33) US 
(71) KERR-McGEE CHEMICAL 

CORPORATION, Oklahoma City, US 
(72) Kauffman James W., Palmer Bruce 
(54) Sposób wytwarzania dwutlenku tytanu 

domieszkowanego fluorem 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania przewodzą

cego dwutlenku tytanu domieszkowanego fluorem w całej ma
sie, obejmującego etapy: (a) reagowanie prekursorów w syste
mie w celu utworzenia domieszkowanego fluorem TIO2, przy 
czym prekursory te stanowią zasadniczo alkoholan tytanu i 
źródło fluoru, (b) redukcja domieszkowanego fluorem dwutlenku 
tytanu przy temperaturze wystarczającej do wytworzenia wymie
nionego przewodzącego dwutlenku tytanu domieszkowanego 
fluorem oraz (c) odzyskiwanie zredukowanego produktu. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 310741 (22) 95 09 29 6(51) C04B 38/06 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Warszawa 
(72) Deptuła Andrzej, Chmielewski Andrzej G., 

Olczak Tadeusz, Łada Wiesława 
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(54) Sposób wytwarzania pustych ziaren 
sferycznych materiałów ceramicznych, 
cermetali i metali redukowalnych wodorem 

(57) Sposób polega na tym, że do stężonego wodorotlenko
wego zolu kationów materiału ceramicznego, otrzymanego przez 
ekstrakcję wodnego roztworu rozpuszczalnikiem organicznym 
Primene JMT o lepkości > lOOcSt, wprowadza się azot i przy 
pomocy głowicy ultradźwiękowej wytwarza się zawiesinę roz
drobnionych pęcherzyków gazu w zolu, następnie emulguje się 
ją w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie 2-etyloheksano-
lu-1 zawierającym 1 % obj. SPAN-80 (EH). Dodając do tej emulsji 
odwodnioną porcję EH powoduje się zżelowanie kropli poprzez 
ekstrakcję wody. Prowadząc obróbkę termiczną w temperaturze 
> 800°C, korzystnie 900°C, dla ziaren cermetali i metali w 
atmosferze wodoru, otrzymuje się puste ziarna sferyczne mate
riałów ceramicznych np. tlenki, ich mieszaniny, cermetale lub 
metale. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 310689 (22) 95 09 25 6(51) C05C 11/10 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Górecki Henryk, Hoffmann Józef, 

Dobrzański Zbigniew, Syska Włodzimierz, 
Górecka Helena, Hoffmann Krystyna, 
Pawelczyk Adam 

(54) Sposób równoczesnego wytwarzania 
fosforanów wapniowych i ekstrakcyjnego 
kwasu fosforowego 

(57) Sposób polega na tym, że ekstrakcyjny kwas fosforowy, 
po zatężeniu do stężenia od 40 do 56% P2O5, rozdziela się na 
dwa strumienie, przy czym jeden strumień kieruje się do produ
kcji nawozów, a drugi strumień, stanowiący od 5 do 30% całości, 
rozcieńcza się wodą do stężenia 20-32% P2O5, neutralizuje 
tlenkiem wapniowym do uzyskania stosunku molowego CaO do 
H3PO4 od 1 do 1,2, a po wytrąceniu się osadu oddziela się go 
od fazy ciekłej i wprowadza do rozkładu surowca fosforowego 
kwasem siarkowym prowadzącego do powstania kwasu fosfo
rowego, zaś do roztworu powstającego po oddzieleniu osadu 
wprowadza się tlenek wapnia w stosunku Ca do P od 1,0 do 1,5, 
a po wykrystalizowaniu osadu oddziela się go od fazy ciekłej i 
suszy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310664 (22) 95 09 26 6(51) C07C 11/02 
C07C1/24 

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Jana 
Kochanowskiego, Kielce 

(72) Słomkiewicz Piotr 
(54) Laboratoryjna aparatura do otrzymywania 

alkenów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest laboratoryjna aparatura do 

wytwarzania alkenów z alkoholi. Aparatura wytwarza alkeny (np. 
buten-1, izobuten) wykorzystując katalityczną reakcję odwod
nienia odpowiednich alkoholi na katalizatorze wykonanym na 
bazie tlenku glinowego. 

Zasadą jej działania jest zastosowanie dwóch naprze
miennie pracujących reaktorów (15, 16) z tlenkiem glinowym 
jako katalizatorem, które pracują na przemian w cyklu: reakcja 
odwodnienia-regeneracja katalizatora. W ten sposób w jednym 
reaktorze wytwarza się alken, w drugim zaś w tym samym czasie 
katalizator może być regenerowany. 

Katalizator w tych reaktorach jest ogrzewany przez system 
radiatorów, których zastosowanie pozwala na znaczne zwiększenie 
wydajności reakcji dehydratacji alkoholi (reakcje te są endotermicz-
ne) oraz znaczne skrócenie czasu regeneracji złoża katalizatora w 
stosunku do czasu pracy katalizatora w reakcji wytwarzania alkenu. 

W aparaturze zastosowano dwa niezależnie pracujące zbiorniki 
(7, 8) do odparowywania alkoholu w gazie nośnym, zasilane 
dwoma strumieniami gazu nośnego, co umożliwiło przełączenie 
pracujących reaktorów bez pojawiania się zakłócenia objawia
jącego się chwilową zmianą wielkości stężenia alkenu na wyj
ściu z aparatury. Zachowany zostaje warunek stabilnego stęże
nia alkenu na wyjściu z aparatury w czasie. W w/w laboratoryjnej 
aparaturze do wytwarzania alkenów z alkoholi można otrzymy
wać różne alkeny (eten, propen, buten-1, metylopropen) w 
zależności od rodzaju użytego alkoholu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316112 (22)96 0916 6(51) C07C 265/14 
C08G 18/70 

(31)95 19534624 (32)95 0918 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Schmalstieg Lutz, Pedain Josef, Engbert 

Theodor, Casselmann Holger, Kobelka Frank 
(54) Poliizocyjaniany z grupami allofanianowymi 

na podstawie diizocyjanianu difenylometanu 
zawierające w przeważającej części lub 
całkowicie zablokowane grupy 
izocyjanianowe, sposób ich wytwarzania i 
sposób sieciowania za ich pomocą 

(57) Wynalazek dotyczy nowych poliizocyjanianów na pod
stawie diizocyjanianu difenylometanu zawierającego zabloko
wane w co najmniej 95% grupy izocyjanianowe, sposobu ich 
wytwarzania i sposobu sieciowania za ich pomocą poliuretano
wych lakierów piecowych oraz samochodowych lakierów o du
żej zawartości pigmentów. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315050 (22)96 07 01 6(51) C07C 279/22 
A61K 31/155 

(31)95 95115240 (32)9509 27 (33) EP 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Weichen Andreas, Brendel Joachim, 

Kleemann Heinz-Werner, Lang Hans 
Jochen, Schwark Jan-Robert, Albus Udo, 
Scholz Wolfgang 

(54) Nowe podstawione pochodne 
benzoiloguanidyny, sposób ich wytwarzania, 
ich zastosowanie do wytwarzania środków 
farmaceutycznych i diagnostycznych oraz 
środek farmaceutyczny 

(57) Nowe podstawione pochodne benzoiloguanidyny o 
ogólnym wzorze 1, w którym co najmniej jeden z podstawników 
R(1), R(2) i R(3) oznacza grupę o wzorze R(6)-C(OH)2, a pozo
stałe z tych podstawników R(1), R(2) iR(3) niezależnie oznaczają 
atom wodoru, OH, F, Cl, Br, J, Ci-Ce-alkil, C3-Ce-cykloalkil, 
Ci-C4-alkoksyl lub fenoksyl ewentualnie podstawiony 1-3 pod
stawnikami, względnie pozostałe z tych podstawników R(1), 
R(2) i R(3) niezależnie oznaczają aikil-SOx, -CR(7)=CR(8)R(9) 
lub -C=CR(9), względnie pozostałe z tych podstawników R(1), 
R(2) i R{3) niezależnie oznaczają fenyl, CeH5-(Ci-C4-alkif), naftyl, 
bifenylu, chinolinyl, izochinolinyl lub imidazolil, wszystkie ewen
tualnie podstawione 1-3 podstawnikami z tym, że chinolinyl, 
izochinolinyl lub imidazolil są przyłączone poprzez atom C lub 
N, względnie pozostałe z tych podstawników R(1), R(2) i R(3) 
niezależnie oznaczają -SR(10), -OR(10) lub -CR(10)R(11)R(12), 
R(4) i R(5) niezależnie oznaczają atom wodoru, Ci-C3-alkil, F, 
Cl, Br, J, CN, OR(13), NR(14)R(15) lub -(CH2)n -(CF2)o-CF3, a 
także ich farmaceutycznie dopuszczalne sole mają działanie 
farmakologiczne, zwłaszcza nasercowe. 

Związki te wykazują także m.in. działanie ochronne 
przeciw patologicznym stanom związanym z niedotlenieniem i 
niedokrwieniem, silne działanie hamujące proliferację komórek, 
są inhibitorami komórkowego antyportera sodowo-protonowe-
go (wymieniacz Na+/H+). 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21)317258 (22)950511 6(51) C07C 309/69 
C07C 311/47 
C07D 307/08 

C07F7/18 
(31) 94MI 989 (32) 94 0517 (33) IT 
(86)95 0511 PCT/EP95/01788 
(87)951123 W095/31433 PCT Gazette nr 50/95 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., 

Mediolan, IT 
(72) Gennari Césare, Potenza Donatella, Salom 

Barbara 
(54) Pochodne kwasów aminosulfonowych, ich 

zastosowanie do syntezy pseudopeptydów 
oraz sposób ich wytwarzania 

(57) Ujawniono pochodne gamma-amino-alfa, beta-niena-
syconych kwasów sulfonowych o wzorze 1, w którym R oznacza 

wodór, fragmenty odpowiadające łańcuchom bocznym natural
nych aminokwasów, podstawione lub niepodstawione, liniowe, 
rozgałęzione lub cykliczne łańcuchy alkilowe, łańcuchy aryloal-
kiłowe, grupy aryłowe lub heteroaromatyczne, Y oznacza wo
dór, włącznie z ewentualną postacią soli odpowiedniej aminy 
albo grupę ochronną zwykle stosowaną do ochrony grupy ami
nowej, X oznacza Cł, OH, OCH2CH3, OCH3, ONBu*. NHCHaPh, 
sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie do syntezy pseu
dopeptydów zawierających co najmniej jedno wiązanie typu 
sulfonamidowego sprzężone z podwójnym wiązaniem. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 316321 (22)96 09 27 6(51) C07D 215/20 
C07D 215/60 
A61K 31/47 

(31) 95 19536263 (32) 95 09 28 (33) DE 
96 19605170 96 0213 DE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Weidmann Klaus, Baringhaus Karl-Heinz, 
Tschank Georg, Bickel Martin 

(54) Podstawione amidy kwasu 
chinolino-2-karboksylowego, sposób ich 
wytwarzania, środek farmaceutyczny i nowe 
związki pośrednie 

(57) Wynalazek dotyczy podstawionych amidów kwasu chi-
nolino-2-karboksylowego o ogólnym wzorze 1, sposobu ich 
wytwarzania, a także ich zastosowania jako inhibitorów 4-hydro-
ksylazy profilowej oraz środków farmaceutycznych użytecznych 
w leczeniu chorób zwłóknieniowych. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 317381 (22)95 05 23 6(51) C07D 215/52 
C07D 409/04 
C07D 409/12 
C07D 401/04 
C07D 401/12 
C07D 405/04 
C07D 405/12 
C07D 417/04 
A61K 31/47 

(31) 94MI 1099 (32) 94 05 27 (33) IT 
95MI 494 950314 IT 

(86) 95 05 23 PCT/EP95/02000 
(87) 951207 W095/32948 PCT Gazette nr 52/95 
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(71) SMITHKLINE BEECHAM 
FARMACEUTICI S.P.A, Baranzate, IT 

(72) Farina Carlo, Giardina Giuseppe Arnaldo 
Maria, Grugni Mario, Raveglia Luca 
Francesco 

(54) Pochodne chinoliny jako antagoniści 
receptorów NK3 tachykininy 

(57) Pochodne chinoliny o wzorze (I), jako antagoniści re
ceptorów NK3 tachykininy, przydatne są do leczenia między 
innymi zaburzeń płucnych, zaburzeń centralnego układu ner
wowego i zaburzeń neurodegeneracyjnych. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 317259 (22)95 0510 6(51) C07D 285/08 
C07D 285/10 
C07D 285/12 
C07D 417/12 
A61K 31/41 

(31) 94 242529 (32) 94 05 13 (33) US 
(86) 95 0510 PCT/US95/05790 
(87) 95 11 23 W095/31198 PCT Gazette nr 50/95 
(71) SANOFI WINTHROP,ING, Nowy Jork, US 
(72) Aldous David J., Bailey Thomas R., Diana 

Guy Dominic, Nitz Theodore J. 
(54) Tiadiazole i ich zastosowanie przeciw 

pikornawirusom 
(57) Stwierdzono, że związki opisane wzorem i są skutecz

nymi środkami przeciw pikornawirusom. Obecne opracowanie 
dotyczy związków o wozrze I, w którym Thi jest to tiadiazolil lub 
tiadiazoiil podstawiony przez grupę alkoksy, fluorometyl, difiuo-
rometyl, trifluorometyl, 1,1-difluoroetyl, chlorowiec, alkil-, cyklo-
alkil, hydroksyalkil lub alkoksyalkil, Y jest to mostek alkilenowy 
zawierający 3-9 atomów węgla, Ri i Rfe są niezależnie dobrane 
spośród wodoru, chlorowca, grup: alkilu, alkenylu, aminowej, 
alkilotiolu, hydroksylowej, hydroksyalkilu, alkoksyalkilu, alkilo-
tioalkilu, alkilosulfinyloalkilu, alkoksylu, nitrowej, karboksylo
wej, alkoksykarbonylu, dialkiloaminoalkilu, alkiloaminoalkilu, 
aminoalkilu, difluorometylu, trifluorometylu lub cyjanowej, R3 
stanowi grupa: alkoksykarbonyl, fenyl, alkilotetrazol lub grupa 
heterocykliczna wybrana spośród: benzooksazoiu, benzotiazolu, 
tiadiazolu, imidazolu, dihydroimidazolu, oksazolu, tiazolu, oksa-
diazolu, pirazolu, izooksazolu, izotiazolu, furylu, triazolu, tieny-
lu, pirydylu, pirymidyny, pirazyny, pirydazyny lub podstawionej 
grupy fenylowej lub heterocyklicznej, gdzie podstawnikami są: 
alkil, alkoksyalkil, cykloalkil, chlorowcoalkil, hydroksyalkil, al-
koksyl, hydroksyl, furyl, tienyl i fluoroalkil oraz stosowanych w 
farmacji soli tych związków. 

Opracowanie dotyczy również kompozycji do zwalcza
nia pikornawirusów zawierających wystarczającą do tego dzia
łania ilość w/w związków o wzorze I w odpowiednim nośniku lub 
rozpuszczalniku oraz metod zwalczania pikornawirusów przez 
te związki. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 316303 (22)9609 26 6(51) C07D 403/12 
C07D 403/14 

(31) 95 9519787 (32) 95 09 28 (33) GB 
(71) SANDOZ A.G., Bazyleja, CH 
(72) Eberle Martin, CH; Lamberth Clemens, DE; 

Schaub Fritz, CH 
(54) Pochodne kwasu 

2-(4-pirazoIiloksy-pirymidyn-5-ylo)-
octowego 

(57) Wynalazek dotyczy m.in. nowych pochodnych kwasu 
2-(4-pirazoliloksy-pirymidyrv-5-ylo)-octowego o wzorze 1, w któ
rym Ri oznacza wodór, alkil C1-4, grupę alkoksy C1-4 grupę 
alkilotio C1-4, cykloalkil C3-6 lub grupę dwu-Ci-4 alkiloaminową, 
Ffe oznacza wodór, alkil C1-4, grupę alkoksy C1-4, grupę alkilotio 
C1-4 albo grupę dwu-Ci-4 alkiloaminową, R3 oznacza wodór lub 
metyl, FU oznacza aryl, arylo-Ci-4 alkil, heteroaryl lub heteroary-
I0-C1-4 alkil, w którym każdy z pierścieni aromatycznych może 
być ewentualnie podstawiony oraz X oznacza CH lub azot, 
zastosowania takich związków do zwalczania czynników choro
botwórczych dla roślin, kompozycji ułatwiających takie stosowa
nie oraz wytwarzania związków o wzorze 1. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 317250 (22)95 0509 6(51) C07D 489/09 
C07D 491/18 
A61K 31/485 

(31)94 9401727 (32)94 0518 (33) SE 
(86) 95 05 09 PCT/SE95/00504 
(87) 95 11 23 W095/31464 PCT Gazette nr 50/95 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Schmidhammer Helmut 
(54) Nowe związki agonistyczne 
(57) Ujawniono nowe pochodne morfiny o wzorze (I), ich 

farmaceutycznie dopuszczalne sole, sposób ich wytwarzania i 
ich zastosowanie w terapii. 

(14 zastrzeżeń) 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 25 

A1(21) 310568 (22) 95 09 18 6(51) C07F 9/02 
(75) Ochocki Justyn, Łódź; Dziki Adam, Łódź 
(54) Nowe fosfonowe pochodne uracylu, sposób 

otrzymywania nowych pochodnych uracylu 
(57) Nowe fosfonowe pochodne uracylu o wzorze ogólnym 

I albo II, gdzie Ri oznacza -OCH3, -OC2H5, -OH, posiadają 
właściwości przeciwnowotworowe. Związki o wzorze ogólnym I 
albo II, gdzie Ri oznacza -OCH3, -OC2H5, otrzymuje się w reakcji 
kondensacji fosfonianu trimetylowego albo fosfonianu trietylo-
wego z 5-chlorometylouracyłem albo 6-chlorometylouracyiem. 
W celu otrzymania pochodnych fosfonowych uracylu, Ri stano
wi -OH, związki o wzorze I albo II, gdzie Ri stanowi -OCH3 albo 
-OC2H5, hydrolizuje się 30% bromowodorem w bezwodnym 
kwasie octowym. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317374 (22) 96 03 27 6(51) C07H 15/04 
(31) 95 9503732 (32)95 03 29 (33) FR 

95 470461 95 06 06 US 
(86) 96 03 27 PCT/FR96/00457 
(87) 9610 03 WO96/30382 PCT Gazette nr 44/96 
(71) ROQUETTE FRERES, Lestrem,FR 
(72) Caboche Jean-Jacques 
(54) Kompozycja maltitolu i sposób jej 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy nowej krystalicznej kompozycji mal

titolu charakteryzującej się zasadniczo porowatą i komórkowatą 
strukturą, bardzo wysoką czystością maltitolu i niską gęstością. 
Kompozycja ta ma znakomite własności użytkowe, które czynią 
ją szczególnie przydatną w wytwarzaniu tabletek lub różnych, 
rozpuszczalnych w wodzie proszków. Wynalazek dotyczy rów
nież nowego sposobu wytwarzania krystalicznej kompozycji 
maltitolu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317380 (22)95 05 23 6(51) C07H 19/10 
(31) 94 4418690 (32) 94 05 28 (33) DE 
(86) 95 05 23 PCT/EP95/01951 
(87) 951207 W095/32984 PCT Gazette nr 52/95 
(71) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, 

Mannheim, DE 
(72) Herrmann Dieter, Opitz Hans-Georg, Zilch 

Harald, Mertens Alfred 
(54) Nowe estry lipidowe monofosforanów 

nukleozydów i ich zastosowanie jako 
środków immunosupresyjnych 

(57) Wynalazek dotyczy nowych estrów lipidowych mono-
fosforanowych pochodnych nukleozydów o ogólnym wzorze (I), 
w którym R oznacza ewentualnie podstawiony łańcuch alkilowy 

zawierający 1-20 atomów węgla, R2 oznacza atom wodoru lub 
ewentualnie podstawiony łańcuch alkilowy zawierający 1-20 
atomów węgla, R3 i R5 oznaczają atomy wodoru, grupy hydro
ksylowe, azydowe, aminowe, cyjanowe lub atomy chlorowców, 
FT oznacza grupę hydroksylową, azydową, aminową, cyjanową 
lub atom chlorowca, X oznacza kreskę wartościowości, atom 
tienu, atom siarki, grupę sulfinylową lub sulfonylową, Y oznacza 
kreskę wartościowości, atom tlenu lub atom siarki, B oznacza 
zasadę purynową i/lub pirymidynową, z zastrzeżeniem, że co 
najmniej jedna z reszt R̂  lub R5 oznacza atom wodoru oraz ich 
tautomerów, fizjologicznie dopuszczalnych soli z nieorganicz
nymi i organicznymi kwasami i/lub zasadami, a także sposobów 
ich wytwarzania i środków farmaceutycznych zawierających 
takie związki. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 317348 (22) 96 03 22 6(51) C07K 5/10 
C07K7/06 

A61K 38/07 
A61K 38/08 

(31)95 9501067 (32)9503 24 (33) SE 
(86) 9603 22 PCT/SE96/00365 
(87) 961003 WO96/30397 PCT Gazette nr 44/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bergstrand Hakan, Eriksson Tomas, Lindvall 

Magnus, Särnstrand Bengt 
(54) Nowe peptydy o działaniu 

immunomodulującym 
(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności peptydy 

absorbowane przez wyściółkę komórek nabłonkowych u ssaka 
i wywołujące odpowiedź immunologiczną, a więc i działanie 
lecznicze wobec choroby, kompozycje zawierające takie pepty
dy i ich zastosowania. 

(59 zastrzeżeń) 

Al(21) 317349 (22)9507 26 6(51) C07K11/02 
C07K7/06 

A61K 38/15 
C12N 1/14 

(31)94 9415168 (32)94 07 27 (33) GB 
95 9504332 95 03 03 GB 

(86) 95 0726 PCT/EP95/02966 
(87) 96 0208 WO96/03430 PCT Gazette nr 07/96 
(71) SANDOZ LTD., Bazyleja,CH 
(72) Dreyfuss Michael Morris, CH; Foster 

Carolyn Ann, AT; Naegeli Hans-Urlich, CH; 
Oberhauser Berndt, AT 
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(54) Związki organiczne 
(57) Ujawniono m.in. cyklopeptoiidy o wzorze 1 będące 

inhibitorami ekspresji adhezyjnych cząsteczek i dzięki temu 
użyteczne w leczeniu schorzeń zapaieniowych i innych, które 
powodują podwyższone poziomy ekspresji adhezyjnych czą
steczek, a także sposób ich wytwarzania. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 316276 (22)96 09 25 6(51) C08F 2/34 
(31) 95 6004283 (32)95 09 25 (33) US 
(71) Union Carbide Chemicals & Plastics 

Technology Corporation, Danbury, US 
(72) Keller George Ernest, US; Carmichael Keith 

Ernest, US; Cropley Jean Bowman, US; 
Larsen Eldon Ronald, US; Ramamurthv 
Ara kal ud Venkatapathia, AU; Smalę Mark 
Wilton, US; Wenzel Timothy Todd, US; 
Williams Clark Curtis, US 

(54) Sposób polimeryzacji polimerów w fazie 
gazowej 

(57) Ujawniono sposób polimeryzacji polimerów w fazie ga
zowej, w którym stosuje się wprowadzanie układu beznośniko-
wego katalizatora polimeryzacji do reaktora w fazie gazowej, 
przy czym beznoénikowy katalizator polimeryzacji zawiera (i) 
frakcję nielotnych substancji zawierającą katalizator polimeryza
cji, (ii) frakcję rozpuszczalnika, który jest co najmniej częściowo 
mieszalny z frakcją nielotnych substancji i który jest dostatecz
nie lotny, aby mógł wytworzyć cząstki katalizatora polimeryzacji 
podczas rozpylania mieszaniny frakcji rozpuszczalnika i frakcji 
nielotnych substancji do reaktora, (iii) sprężony płyn i (iv) ewen
tualnie powoli parujący rozpuszczalnik. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 316332 (22)96 09 27 6(51) C08F 4/00 
(31)95 536947 (32)95 09 29 (33) US 
(71) Union Carbide Chemicals & Plastics 

Technology Corporation, Danbury, US 
(72) Murray Rex Eugene 
(54) Prekursor katalizatora, kompozycja 

katalizatora, sposób wytwarzania polimerów 
olefi nowych, polimer olefinowy i polimer 
etylenowy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest prekursor katalizatora o 
wzorze 5, w którym L oznacza ligand cykloalkadienylowy; W, X, 
Y i Z oznaczają niezależnie wodór, grupę hydrokarbylową za
wierającą od 1 do 20 atomów węgla lub grupę sililową i mogą 
być połączone z ligandem L za pomocą grupy mostkującej 
zawierającej co najmniej dwa atomy grupy IVA; z zastrzeżeniem, 
że jedna z grup X, Y i Z jest grupą stabilizującą ujemny ładunek 
wybraną z grup trialkilowych grupy IVA, grup arylowych, grup 
heteroaromatycznych, etylenowo nienasyconych grup węglo
wodorowych, acetylenowo nienasyconych grup węglowodoro
wych, grup ketonowych i aromatycznych ugrupowań, metaloor
ganicznych, W połączeniu ze związkiem zawierającym metal z 
grup od HIB do VIII lub z szeregu lantanowców i z aktywującym 

kokatalizatorem prekursor katalizatora jest przydatny w polime
ryzacji olefin. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316395 (22) 96 10 02 6(51) C08F120/06 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Kudla Stanisław, Kałędkowska Małgorzata, 

Hehn Zygmunt, Pojasek Włodzimierz 
(54) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych, 

rozpuszczalnych w wodzie polimerów i 
kopolimerów kwasu akrylowego o wąskim 
rozkładzie mas cząsteczkowych 

(57) Sposób prowadzony drogą jedno- lub wielostopniowej 
polimeryzacji wolnorodnikowej, w środowisku wodnym, kwasu 
akrylowego i ewentualnie innych rozpuszczalnych w wodzie 
monomerów akrylowych polega na tym, że do układu reakcyj
nego zawierającego wodny roztwór kwasu akrylowego i ewen
tualnie innych monomerów akrylowych o stężeniu 5-50% wago
wych wprowadza się w temperaturze 0-30°C związek będący 
inhibitorem procesu polimeryzacji wolnorodnikowej w ilości 
0,01-1,0% wagowych w stosunku do masy monomerów. Nastę
pnie podnosi się temperaturę reagentów do 60-120°C i przy 
użyciu inicjatorów uruchamia się polimeryzację. W roli inhibitora 
polimeryzacji wolnorodnikowej może być użyty hydrochinon 
lub jego eter metylowy, natomiast jako układ inicjujący proces 
polimeryzacji stosuje się dwutlenek siarki lub związek zdolny do 
wydzielania dwutlenku siarki w środowisku reakcyjnym. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 317373 (22)96 03 20 6(51) C08F 285/00 
(31) 95 95104369 (32) 95 03 24 (33) EP 
(86) 96 03 20 PCT/EP96/01193 
(87) 961003 WO96/30420 PCT Gazette nr 44/96 
(71) GIULINI CHEMIE GMBH, Ludwigshafen, 

DE 
(72) Exner Reiner, Ulubay Hasan, Hetterich Karl 
(54) Amfoteryczne dyspersje polimerów, sposób 

ich wytwarzania i zastosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy amfoterycznych wodnych dyspersji 

polimerów wytwarzanych drogą dwustopniowej kopolimeryza-
cji rodnikowej. 

Stopień 1. obejmuje wytwarzanie anionowej dyspersji 
polimerów, w którym polimeryzuje się mieszaninę monomerów, 
składającą się z monomerów olefinowych zawierających do 
30% wagowych monomerów o charakterze anionowym (Mono
mery A) i należących do grupy nienasyconych, olefinowych 
kwasów karboksylowych, sulfonowych i fosfonowych, w obe
cności skrobi i/lub jej pochodnych, zdegradowanych drogą 
hydrolizy enzymatycznej lub kwasowej, przy czym skrobia ma 
średni ciężar molowy 500-2000, korzystnie 800-1500g/mol oraz 
lepkość wewnętrzną poniżej 0,1 dl/g, a jej roztwór ma stężenie 
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do 40% wagowych, korzystnie 10 do 35% wagowych, przy czym 
stosunek wagowy skrobi do mieszaniny monomerów wynosi od 
20:1 do 1:20. Tak wytworzona dyspersja anionowa ma zawar
tość substancji stałych 15 do 45% wagowych, korzystnie 20 do 
40% wagowych, a jej potencjał zeta zawarty jest pomiędzy -3 i 
-70 mV, korzystnie pomiędzy -5 i -30 mV. W stopniu 2. anionową 
dyspersję wytworzoną w stopniu 1. polimeryzuje się następnie 
z mieszaniną monomerów, która oprócz monomerów olefino-
wych zawiera także do 35% wagowych, a korzystnie 5 do 20% 
wagowych, monomerów o charakterze kationowym (zasado
wym), przy czym stosunek wagowy dyspersji wytworzonej w 
stopniu 1. do ilości monomerów dodanych w stopniu 2. wynosi 
od 10:1 do 1:10, przy czym tak wytworzona amfoteryczna dys
persja polimerów zawiera 20 do 55% wagowych, a korzystnie 
25 do 45% wagowych, substancji stałych i ma jednolity rozkład 
wielkości cząstek. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 310565 (22)95 0918 6(51) C08G 63/88 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Spychaj Tadeusz, Paszun Daniel 
(54) Sposób chemicznej degradacji 

poli(tereftalanu etylenu) 
(57) Sposób polega na ogrzewaniu poli(tereftalanu etylenu) 

w temperaturze 100-240X, pod ciśnieniem do 5 MPa, z allilo-
aminą i/lub alkoholem allilowym, przy stosunku wagowym alli-
loaminy i/lub alkoholu allilowego do degradowanego polimeru 
od 0,25 :1 do 5 :1. Degradację polimeru prowadzi się również 
w obecności katalizatorów z grupy etanoloamin lub octanów 
cynku i/lub magnezu i/lub kobaltu i/lub manganu i/lub wapnia. 

Sposobem tym prowadzi się degradację poli(tereftala-
nu etylenu), a zwłaszcza odpadów butelkowych z niego wytwa
rzanych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317321 (22)95 0519 6(51) C08G 63/688 
CUD 3/37 

(31) 94 9406525 (32)94 05 30 (33) FR 
94 9410857 94 0912 FR 

(86) 95 0519 PCT/FR95/00658 
(87) 9512 07 W095/32997 PCT Gazette nr 52/95 
(71) RHÔNE-POULENC CHIMIE, Courbevoie, 

FR 
(72) David Claire, Fleury Etienne, Girardeau 

Yvette 
(54) Nowe sulfonowane poliestry i ich 

zastosowanie jako środków 
przeciwzabrudzeniowych w kompozycjach 
detergentowych, kompozycjach do płukania, 
kompozycjach do zmiękczania i 
kompozycjach do obróbki materiałów 
włókienniczych 

(57) Ujawniono nowe sulfonowane poliestry dyspergowaine 
w wodzie lub rozpuszczalne w wodzie, o masie cząsteczkowej 
poniżej 20000, zawartości siarki w zakresie 0,5 do 10% wago
wych i zawartości funkcji hydroksylowych, wyrażonej w równo
ważnikach OH/kg polimeru, powyżej 0,2. Polimery te mogą być 
stosowane jako środki przeciwzabrudzeniowe i/lub zapobiega
jące wtórnemu osadzaniu zabrudzeń i ewentualnie jako deter
genty w kompozycjach detergentowych, kompozycjach do 
płukania, kompozycjach do zmiękczania i kompozycjach do 
obróbki przeciwzabrudzeniowej, przeznaczonych do prania z 
praniem wstępnym lub bez, płukania, zmiękczania lub obróbki 
przeciwzabrudzeniowej materiałów włókienniczych, zwłaszcza 
materiałów włókienniczych na bazie poliestrów. 

Ujawniono takie sposób wytwarzania w/w sulfonowa
nych poliestrów. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 310711 (22)95 09 28 6(51) C08G 77/06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. 

Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Rościszewski Paweł, Łukasik Jerzy, Galiński 

Janusz, Szponar Maria 
(54) Sposób wytwarzania polialkilosiloksanow o 

własnościach bakteriostatycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

polialkilosiloksanow o własnościach bakteriostatycznych po
legający na tym, że hydrolitycznej polikondensacji poddaje się 
chloroalkilochlorosilan i/lub chloroalkiloalkoksysilan o składzie 
przedstawionym wzorami sumarycznymi: [CI(CH2)x]aRbSiCka-
bi [CI(CH2)x]aRt>Si (ORV«b, gdziex=2,3lub4,a=1, b=0,1 lub 
2, R oznacza CH3, CsHs, C3H7 lub C4H9, a R* oznacza CHa lub 
C2H5 lub jego mieszaninę z alkilochiorosilanem o składzie wy
rażonym wzorem RcSiCU-c i/lub z# alkiloalkoksysilanem o skła
dzie wyrażonym wzorem RcSi(OR )4-c, gdzie c=1,2 lub 3, a R i 
R oznaczają wyżej nazwane podstawniki organiczne z ewentu
alnym dodatkiem rozpuszczalnika organicznego i/lub soli lub 
kwasów jako modyfikatorów procesu, przy czym stosunek mo
lowy chloroalkilochlorosilanu i/lub chloroalkiloaikoksysilanu do 
alkilochlorosilanu i/lub aikiioalkoksysilanu wynosi 1:0 do 1:5. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316278 (22)96 09 25 6(51) C08J 3/00 
(31) 95 19535833 (32)95 09 26 (33) DE 
(71) Wacker-Chemie GmbH, Monachium, DE 
(72) Eck Herbert, DE4; Herold Hardy, DE; Hopf 

Heinrich, DE 
(54) Sposób modyfikowania kompozycji proszków 

dyspersyjnych i modyfikowane kompozycje 
tych proszków dyspersyjnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
modyfikowanych substancjami dodatkowymi, zdolnych do 
utworzenia dyspersji w wodzie, kompozycji proszków dysper
syjnych na podstawie polimerów związków etylenowo niena
syconych, na drodze suszenia odpowiednich wodnych dys
persji polimerów i dodania do nich substancji dodatkowych 
podczas suszenia lub po suszeniu, charakteryzujący się tym, że 
w temperaturze <, 50°C ciekłe substancje dodatkowe nanosi się 
na proszkowy nośnik i tak otrzymany proszek dodaje się pod
czas suszenia lub po suszeniu. Wynalazek dotyczy również 
kompozycji modyfikowanych w w/w sposób. 

(8zastrzeżeń) 

A1(21) 316128 (22)96 0918 6(51) C08L 9/00 
(31) 95 19535394 (32) 95 09 23 (33) DE 

95 19544469 951129 DE 
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt, DE 
(72) Görl Udo, Lambertz Horst, Wolff Wilhelm 
(54) Dające się wulkanizować mieszanki gumowe 

zawierające związki organosilanowe i kwas 
krzemowy oraz sposób ich wytwarzania 

(57) Ujawniono dające się wulkanizować siarką mieszanki 
gumowe, zawierające obok zwykłych środków pomocniczych a) 
10-100 części strącanego kwasu krzemowego, b) 0-100 części 
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sadzy do gumy, każdorazowo w odniesieniu do 100 części 
również c) zawartych kopolimerów, składających się ze sprzę
żonego dienu i aromatycznego składnika winylowego, wytwo
rzonych sposobem polimeryzacji w roztworze, o zawartości 
styrenu wynoszącej 10-40% i zawartości winylu20-80%, korzystnie 
40-60% i o temperaturze zeszklenia wynoszącej 0-60°C albo 
mieszanin tych kopolimerów z dalszymi kauczukami dienowymi, 
przy czym udział tych kauczuków dienowych wynosi do 60 na 100 
części mieszanin id) 1-20 części, korzystnie5-10części, związku 
organosilanowego o wzorze ogólnym (RO)3Si(CHfe)3SCN, w 
którym R oznacza grupę alkilową, rozgałęzioną albo nierozgałę-
zioną o 1-8 atomach węgla, korzystnie 1-4 atomach węgla, w 
odniesieniu do 100 części kwasu krzemowego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 310736 (22)95 09 29 6(51) C08L 61/00 
C08L 61/20 

C08J9/00 
(71) Zakład Wdrażania Postępu Technicznego i 

Robót Specjalnych TORFBUT Sp. z o.o., 
Chorzów 

(72) Szopa Henryk 
(54) Sposób wytwarzania tworzyw spienionych 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem sposobu wytwarzania 

tworzyw spienionych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej z 
zachowaniem jednocześnie pewnej elastyczności. 

Sposób charakteryzuje się tym, że spienieniu poddaje się 
kompozycję stanowiącą wodny roztwór, emulsję lub zawiesinę, 
zawierającą 1-20 części masowych poliestru, otrzymanego w 
wyniku częściowej estryfikacji związków polihydroksylowych i 
polikarboksylowych, 0,01-5 części masowych aldehydów, 5-50 
części masowych prekondensatów aminowo-formaldehydo-
wych, 0,1-5 części masowych środków pianotwórczych, 0,1-5 
części masowych kwasów mineralnych, 0-90 części masowych 
napełniaczy, 0-10 części masowych stabilizatorów piany, 0-10 
części masowych środków wiążących formaldehyd oraz 0-20 
części masowych modyfikatorów, po czym otrzymaną pianę 
suszy się i ewentualnie neutralizuje. 

Korzystnie jest, jeżeli jako żywice poliestrowe stosuje się 
produkty częściowej estryfikacji gliceryny i/lub pentaerytrytu z 
kwasem maleinowym, cytrynowym i/lub poliakrylowym, a jako 
żywice aminowo-formaldehydowe stosuje się prekondensaty 
mocznikowo-melaminowo i/lub poliakryloamidowo-formal-
dehydowe, zaś jako aldehydy stosuje się glioksal, furfural, alde
hyd hydroksypiwalowy i/lub formaldehyd. 

Ponadto jako kwasy mineralne stosuje się kwas fosforo
wy i/lub siarkowy, jako środki pianotwórcze alkilobenzenosul-
foniany, najlepiej dodecylobenzenosulfonian sodu, jako środki 
podwyższające lepkość roztworów roboczych i zwiększające 
stabilność piany karboksymetylocelulozę, skrobię, dekstrynę 
i/lub melasę, jako środki wiążące formaldehyd stosuje się mo
cznik, melaminę, poliakryloamid i/lub rezorcynę, jako napełniacze 
odpady przemysłu włókienniczego i/lub papierniczego, bento
nit, gips i/lub torf. 

Składniki kompozycji można spienić łącznie lub od
dzielnie, metodą okresową, lub ciągłą, przy użyciu powietrza lub 
gazów obojętnych, w tym gazów wytwarzanych przez rozkład 
odpowiednio dobranych składników kompozycji, np. węglanów 
sodu i/lub magnezu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 317355 (22) 95 05 11 6(51) C09D 5/32 
(31) 94 4418214 (32) 94 05 25 (33) DE 
(86)95 0511 PCT/DE95/00644 
(87) 951130 W095/32251 PCT Gazette nr 51/95 
(75) Hugo Gerd, Schondorf/Ammcrscc, DE 

(54) Wyrób lakierowy o niskiej zdolności emisji 
promieniowania cieplnego 

(57) Ujawniono w szczególności wyrób lakierowy o niskim 
stopniu emisji względnie wysokim stopniu odbicia w zakresie 
długości fal promieniowania cieplnego, w którym środek wiążą
cy o wysokiej przezroczystości dla promieniowania cieplnego, 
w szczególności w zakresie długości fal 3jtm do 50/*m, zawiera 
cząstki, które wykazują wysoką przezroczystość w tym zakresie 
fal i których współczynnik refrakcji dia zakresu długości fal 
promieniowania cieplnego różni się od współczynnika refrakcji 
środka wiążącego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 310748 (22) 95 09 29 6(51) C10G 33/06 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków; Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 

(72) Janocha Andrzej, Jakubowicz Piotr 

(54) Sposób stabilizacji cieczy organicznych 
(57) Sposób polega na tym, że strumień cieczy organicznej 

poddaje się działaniu pola ultradźwiękowego, podczas którego 
usuwa się z cieczy składniki gazowe i łatwopalne obniżając 
jednocześnie prężność par cieczy. 

Strumień cieczy pozostaje w polu ultradźwiękowym do 
czasu, w którym stopień separacji i prężności par cieczy osiągną 
parametr określony zawartością siarkowodoru w ilości poniżej 
300 mg w stosunku do 1 dm3 cieczy. 

Wynalazek stosuje się w górnictwie naftowym oraz prze
twórstwie produktów ropopochodnych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310651 (22)95 09 25 6(51) C10G 70/04 
(75) Lorenc Zbigniew, Wesoła; Reinisch Roman, 

Warszawa; Weil Witold, Warszawa; Iwański 
Ziemowit, Warszawa; Kulczyk Tadeusz, 
Poznań; Tatys Zbigniew, Zielona Góra; 
Oleksy Benedykt, Sanok 

(54) Układ do wykorzystania nieeksploatowanych 
złóż gazu ziemnego do produkcji energii 
elektrycznej 

(57) Układ do wykorzystania nieeksploatowanych złóż gazu 
ziemnego do produkcji energii elektrycznej posiada zespoły 
prądotwórcze (2) na bazie turbin lub silników gazowych sprzęg
nięte z jednej strony ze złożem gazu ziemnego (1), a z drugiej z 
odbiorcą energii elektrycznej (3). 

Układ może być stosowany do produkcji energii ele
ktrycznej do pokrywania tak podstawowego jak i szczytowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Pozwala on wyko
rzystać gaz ziemny ze złoża bez konieczności poniesienia 
dużych nakładów inwestycyjnych, ocenić wartość złoża i 
ewentualnie skorygować jego zasoby i potrzebne nakłady 
inwestycyjne do ewentualnej dalszej eksploatacji złoża trady
cyjnym sposobem, bądź też wykorzystać gaz z małych złóż 
nie zakwalifikowanych do eksploatacji tradycyjnym sposo
bem ze względów ekonomicznych. 

Wynalazek pozwala na wykorzystanie gazu ziemnego 
jako surowca zaraz po odkryciu złoża pierwszymi otworami. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 310663 (22)9509 25 6(51) C10L 5/04 
(71) Acurex Environmental Corporation, 

Mountain View, US 
(72) Natschke David F., Pańtak Alexander, 

Jozewicz Wojciech 
(54) Sposób wytwarzania ekologicznych 

brykietów opałowych 
(57) Wynalazek polega na tym, że palnym materiałem wę

glowym, oprócz węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla 
drzewnego, torfu, jest drobnoziarnisty koks, półkoks, węgiel 
bitumiczny lub ich dowolna mieszanka z ewentualnym dodat
kiem roślinnym. Niepalnym lepiszczem jest drobnoziarnista skała 
osadowa z ewentualną zawartością środka wiążącego. Lepisz
cze roztwarza się wodą do jednorodnej zawiesiny wodnej, z 
którą miesza się ziarnisty materiał węglowy. Wytworzoną masę 
o odpowiedniej konsystencji formuje się w półprodukt brykieto-
wy lub brykiety, które poddaje się suszeniu w temperaturze 
285-430K w czasie 0,5 do 200 godzin. 

W drugiej postaci wynalazku palnym materiałem węglo
wym, oprócz węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla 
drzewnego, torfu, jest drobnoziarnisty koks, półkoks, węgiel 
bitumiczny lub ich dowolna mieszanka z ewentualnym dodat
kiem roślinnym. Niepalnym lepiszczem jest drobnoziarnista ska

ła osadowa z ewentualną zawartością środka wiążącego. Lepi
szcze to miesza się na sucho, korzystnie fluidalnie, z materiałem 
węglowym i mieszankę tę roztwarza się wodą. Wytworzoną 
masę o odpowiedniej konsystencji formuje się w półprodukt 
brykietowy lub brykiety, które poddaje się suszeniu w tempera
turze 285-430K w czasie od 0,5 do 200 godzin. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 312098 (22)951229 6(51) C10M 169/04 
(31) 95 9502797 (32) 95 09 25 (33) HU 
(71) MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPARI 

RÉSZVÉNYTARSASÁG, Budapeszt, HU; 
VESZPRÉMIEGYETEM, Veszprém, HU 

(72) Auer Janos, Baladincz Jenö, Bartna L&zló, 
Bobest Eva, Deák Gyula, Dénes Ferenc, 
Hancsók Jenö, Kis Janos, Lent i Margit 

(54) Kompozycja uniwersalnego oleju 
silnikowego i oleju smarnego zawierająca 
domieszki 

(57) Wynalazek dotyczy pozbawionych chlorowców i zawie
rających domieszki kompozycji uniwersalnego oleju silnikowe
go i oleju smarnego o podwyższonej trwałości oraz ewentualnie 
o niskiej zawartości fosforu, które składają się z oleju podstawo
wego i zestawu domieszek. 

Kompozycje zawierają od 1,5 do 55% wagowych zesta
wu domieszek, który każdorazowo składa się ze składników 'A', 
"B' i ewentualnie 'C zawierających jedną lub większą liczbę 
domieszek, przy czym te składniki posiadają następujące składy: 
Składnik 'A" -10-100% wagowych wielofunkcyjnej, bezpopioło-
wej, działającej w charakterze detergenta • dyspergatora kom
pozycji domieszek lub jej olejowego roztworu, przy czym ta 
wielofunkcyjna, bezpopiołowa, działająca w charakterze deter-
genta-dyspergatora kompozycja domieszek zawiera także 
składniki polimeryczne wykazujące jednakowe lub różne warto
ści liczbowe przeciętnej masy cząsteczkowej, które to składniki 
otrzymuje się przez podstawienie pochodnej poliolefinowej, 
korzystnie pochodnej PIB szczepionej jednym (lub więcej) kwa
sem dwukarboksylowym i/lub bezwodnikiem dwukarboksylo-
wym oraz jednym (lub więcej) nie mającym charakteru kwaso
wego komonomerem z etylenowym podwójnym wiązaniem oraz 
wykazującym wartość liczbową średniej masy cząsteczkowej 
przynajmniej 800 związkiem zawierającym grupę aminową t/lub 
iminową i/lub wodorotlenową oraz łańcuch poliolefinowy tych 
składników polimerycznych zawiera przeciętnie 1,6-20 pochod
nych kwasów, a udział cząsteczek zawierających więcej niż 
jedną pochodną kwasu wynosi przynajmniej 25% wagowych, 
przy czym te pochodne mogą być pochodnymi imidowymi i/lub 
amidowymi i/lub estroamidowymi oraz -0-90% wagowych zwy
kłych pochodnych kwasu alkenylobursztynowego, takich jak 
pochodne imidowe i/lub estrowe i/lub estroamidowe, Składnik 
"B' -jedną lub więcej zwykłych domieszek, takich jak domieszki 
działające w charakterze detergenta - dyspergatora o różnych 
liczbach zasadowych i o różnych zawartościach metali, z prze-
ciwutleniaczami, substancjami zmniejszającymi tarcie, inhibito
rami ścierania, inhibitorami korozji, środkami przectwpieniący-
mi i substancjami obniżającymi temperaturę płynięcia, Składnik 
'C" - jeden lub więcej zwykłych polimerów podwyższających 
lepkość i wskaźnik lepkości, przy czym stosunki wagowe skład
ników 'A", 'B' i 'C wynoszą 15-85:15-85:0-70. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 313858 (22)96 0419 6(51) C12N1/06 
(31) 95 251623 (32) 95 09 28 (33) JP 
(71) Remodeling 21 Co.,Ltd., Tokio, JP; Yoshida 

Kani i, Izumi, JP 
(72) Yoshida Kanji, Sumioka Teruaki, Xu Haitao 
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(54) Sposób dezaktywacji lub niszczenia 
mikroorganizmów 

(57) Sposób obejmuje działanie energią elektryczną na mi
kroorganizmy za pośrednictwem cieczy, gazu lub substancji 
stałej mającej energię elektryczną. Powoduje się wzrost ładunku 
elektrycznego powyżej granicznej wewnątrzkomórkowej i poza-
komórkowej pojemności elektrostatycznej mikroorganizmów 
i/lub wspomaga się wewnątrzkomórkową i pozakomórkową os
mozę mikroorganizmów. 

Wywołuje się nieodwracalną zmianę w komórkach mi
kroorganizmów albo wybuchowo niszczy błonę graniczną ko
mórek mikroorganizmów. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 310688 (22)95 0925 6(51) C12P 21/02 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Burczyk Bogdan, Huszcza Ewa 

(54) Sposób wytwarzania powierzchniowo 
czynnych łipopeptydów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania powierzch
niowo czynnych łipopeptydów, polegającego na biosyntezie 
związków wykazujących aktywność powierzchniową przy uży
ciu bakterii rodzaju Bacillus na pożywkach mineralnych. 

Istotą wynalazku jest to, że stosuje się bakterie z gatun
ku Bacillus coagulans lub ich mutanty i podłoże hodowlane 
składające się z: 0,06-0,8% masowych azotanów metali alkalicz
nych i soli amonowych, korzystnie azotanu sodowego, 0,02-
0,5% masowych siedmiowodnego siarczanu magnezowego, 
0,005-0,03% masowych dwuwodnego chlorku wapniowego, 
0,01-0,1% masowych chlorku potasowego, 0,05-1,8% maso
wych dwuwodorofosforanu potasowego, 0,1-9,5% masowych 
wodorofosforanu dwupotasowego, zaś jako źródło węgla orga
nicznego stosuje się 0,4-2,0% masowych cukrów prostych z 
grupy heksoz lub korzystnie skrobi lub gliceryny lub parafino
wych węglowodorów długołańcuchowych indywidualnych lub 
ich mieszanin lub mieszanin cukrów prostych z grupy heksoz 
oraz długołańcuchowych węglowodorów parafinowych lub mie
szanin cukrów prostych z aminokwasami lub ekstraktem droż
dżowym, a hodowlę prowadzi się w zakresie temperatur 
293-318K, przy pH brzeczki hodowlanej 4,0-8,5, najkorzystniej 
przy pH 6,5-7,5. 

Lipopeptydy wytwarzane w/w sposobem znacznie ob
niżają napięcie powierzchniowe wody oraz napięcie międzyfa-
zowe na granicach faz woda/oleje lub ciecze hydrofobowe. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317322 (22) 96 03 20 6(51) C12Q 1/10 
C12R 1/42 

(31)95 951431 (32)95 03 24 (33) H 
(86) 96 03 20 PCT/FI96/00163 
(87) 961003 WO96£0543 PCT Gazette nr 44/96 
(71) ORION-YHTYMÄOY,Espoo,FI 
(72) Tuompo Helena, Jussila Marita, Scheinin 

Leena, Laine Irmeli 
(54) Sposób identyfikacji bakterii z rodzaju 

Salmonella i przeznaczone do tego podłoże 
(57) Podłoże hodowlane i sposób identyfikacji bakterii z rodza

ju Salmonella wśród innych bakterii Gram-ujemnych, a zwłaszcza 
bakterii należących do rodziny Enterobacteriaceae, opierają się 
na zdolności bakterii z rodzaju Salmonella do wykorzystywania 
melibtozy, mannitolu i sorbitołu i przekształcania ich w kwasy. 
Właściwość tę wykorzystano łącznie z zastosowaniem substrátu 
chromogennego, używanym do identyfikacji /?-galaktozydazy. In
ne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, z których większość jest 
/?-galaktozydazododatnia, tworzą kolonie o barwie zależnej od 
zastosowanego substartu chromogennego np. brązowej. W od
różnieniu od Salmonella spp. inne bakterie/?-galaktozydazoujem-
ne, takie jak Proteus spp., tworzą kolonie bezbarwne. Bakterie z 
rodzaju Salmonella można zidentyfikować bezpośrednio na pod
łożu hodowlanym po przeprowadzeniu inkubacji, na zasadzie ich 
charakterystycznej barwy jaskrawo czerwonej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 310720 (22) 95 09 27 6(51) C23C 22/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.Kazimierza 

Pułaskiego, Radom 
(72) Kosmynina Mirosława 
(54) Sposób nakładania warstwowych powłok 

kompozytowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu nakładania warstwowych 

powłok kompozytowych polegającego na kolejnym powtarzaniu 
operacji termochemicznego mocowania na podłożu cząstek fazy 
wbudowywanej wraz z sorbentem, który następnie jest usuwany 
w dowolnie znany sposób, a następnie bezprądowego lub elektro
chemicznego zapełnienia przestrzeni międzycząsteczkowych me
talem lub stopem metali. Sorbentem jest korzystnie mikrosfera 
szklana o ciężarze właściwym mniejszym od ciężaru właściwego 
fazy wbudowywanej i ewentualnie oraz korzystnie, także od me
dium stosowanego do rozdzielenia faz po spadku stężenia czą
stek fazy wbudowywanej i sorbentu poniżej stężenia umożliwia
jącego nakładanie powłok. Pozwala to na uzupełnienie użytych 
składników a nie stosowanie nowych ich ilości oraz ułatwia prowa
dzenie procesu nakładania powłok. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 317324 (22)95 04 20 6(51) D21G 3/00 

(31)94 248272 (32)9405 24 (33) US 
(86) 95 04 20 PCT/US95/04908 
(87) 951130 W095/32334 PCT Gazette nr 51/95 

(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC, 
Wilmington, US 

(72) Didier James J, Roerig Arnold J. 
(54) Zgarniacz do marszczenia bibułki 
(57) Opisano zgarniacz (10) do marszczenia bibułki (T) z 

powierzchni (S) suszarki (12). Zgarniacz (10) zawiera ramę (14) 
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i podporę (16), która odchodzi od tej ramy (14). Przechylne 
ramie (18) jest przymocowane przegubowo do podpory (16) 
wokół obrotowego łożyska (20) Przechylne ramię (18) tworzy 
dalsze łożysko (22). Os (24) przebiega poprzez dalsze łożysko 
(22) dla obrotowego ruchu względem przechylnego ramienia 
(18), tak że oś (24) jest obrotowo wsparta przez przechylne 
ramię (18). Zgarniacz (26) jest przymocowany sztywno do osi 
(24) w celu zgarniania bibułki (T) z powierzchni (S) suszarki (12). 
Ostrze (28) jest przymocowane rozłącznie do zgarniacza (26), 
przy czym ostrze (28) tworzy roboczą krawędź (30), która współ
pracuje z powierzchnią (S) suszarki (12) przy marszczeniu bi
bułki (T) z powierzchni (S) suszarki (12). Element obciążający 
(32) jest funkcjonalnie dołączony do osi (24), by obracać tę os 
(24) w dalszym łożysku (22) w celu dociskania roboczej krawę
dzi (30) do powierzchni (S) suszarki (12). Zmieniacz (34) kąta 
ostrza jest dołączony funkcjonalnie do przechylnego ramienia 
(18), by przechylać to przechylne ramię (18) względem podpory 
(16), przy czym konstrukcja jest taka, że ruch tego zmieniacza 
(34) selektywnie zmienia kąt utworzony pomiędzy ostrzem (28) 
a powierzchnią (S) suszarki (12). Robocza krawędź (30) jest 
umieszczona zasadniczo wzdłuż osi obrotu obrotowego łożyska 
(20), przy czym konstrukcja jest taka, że kiedy ostrze (28) zuży
wa się na skutek styku roboczej krawędzi (30) z powierzchnią 
(S) suszarki (12), wówczas kąt jest zmieniany, aby optymalizo
wać marszczenie bez znacznego zmieniania usytuowania robo
czej krawędzi (30) względem powierzchni (S) suszarki (12). 

(16 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 310733 (22) 95 09 28 6(51) E01C 21/00 
(75) Strzelecki Tadeusz, Dąbrowa Górnicza; 

Pałka Julian, Kraków; Łabanowicz Henryk, 
Tychy; Marzec Ireneusz, Sosnowiec 

(54) Sposób zabezpieczania budowli, zwłaszcza 
budowli liniowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia bu
dowli, zwłaszcza budowli liniowych. 

W tym celu na całej długości budowli lub części długo
ści budowli (1) rozmieszcza się według siatki romboidalnej (2) 
otwory chłonne boczne (3) i otwory chłonne środkowe (4) two
rzące ze sobą działający w sposób ciągły i jednostajnie dynami
czny układ otworów chłonnych (5) a szerokość układu otworów 
chłonnych (5) jest nie mniejsza niż szerokość budowli (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 310731 (22) 95 09 28 6(51) E01F 8/00 
(71) HYDROTREST S.A., Kraków 
(72) Szostak Józef, Banaś Zdzisław Stanisław, 

Cieślik Jacek, Panuszka Ryszard, Karwacki 
Maciej, Korzeniowska Krystyna 

(54) Przeciwhałasowy ekran urbanistyczny 
(57) Przeciwhałasowy ekran urbanistyczny odbijająco -roz

praszający, mający zastosowanie w budownictwie drogowym w 
celu wyciszenia hałasu, montowany wzdłuż autostrad, ma 
wspartą na punktowych fundamentach (7) i (8) konstrukcję 
wsporczą, wykonaną z dwóch słupów (1) i (2), tworzącą kształt 
litery "A", przy czym słup (2) jest korzystnie pionowy, natomiast 
słup (1) jest pochylony w kierunku przeciwnym do źródła 
dźwięku. Na pochyłych słupach (1), od strony pasów jezdnych, 
zamontowane są profilowane, żelbetowe płyty (3) prefabry
kowane, stanowiące zasadniczą ścianę ekranu przeciwhałaso
wego, a których styki ze słupem (1) mają uszczelnienia (12) z 
materiału trwale plastycznego z zastosowaniem teownika (4). 
Górna płaszczyzna ekranu ma poziomy pas, wykonany z prze
zroczystych płyt (11), zaś w dowolnych miejscach pomiędzy 
słupami (1) zamontowane są głębokie kwietnice (9). Dolne kra
wędzie ściany ekranu zaopatrzone są w meandrowe przepusty. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 312676 (22) 96 02 07 6(51) E01F 9/011 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(75) Hekselman Mieczysław, Warszawa; Tyszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Stojak składany 
(57) Stojak składany przeznaczony, zwłaszcza do mocowa

nia ostrzegawczych urządzeń drogowych, składa się z podsta
wy (1) w postaci trójnogu i pionowego wspornika, wykonanych 
z metalowych prętów o przekroju kwadratowym. Podstawę (1) 
stanowią trzy odcinki prętów (3,4,5), z których jeden (4) główny 
jest połączony z każdym z pozostałych prętów (3,5) oddzielną 

osią (6, 7) obrotu. Osie (6, 7) obrotu są wajemnie prostopadłe i 
znajdują się jedna nad drugą, w pobliżu górnych końców prętów 
(3,4, 5) opierających się o siebie tak, że wyznaczają przestrzeń 
w kształcie naroża sześcianu, w której znajduje się dolny koniec 
pionowego wspornika połączonego rozbieralnie z podstawą (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312805 (22) 96 02 14 6(51) E01F 9/011 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(75) Hekselman Mieczysław, Warszawa; Tyszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Dookólne urządzenie ostrzegawcze 
(57) Dookólne urządzenie ostrzegawcze z zespołem świetl

nym ma kształt walca (1), którego powierzchnia boczna jest 
zaopatrzona w warstwy (2) i (3) tworzące poziome lub ukośne 
pasy na przemian białe odblaskowe (3) i o barwie fluorescen
cyjnej czerwonej (2). Zespół (4) świetlny jest umieszczony w 
górnej części urządzenia i ma postać przeświecalnego krążka, 
zaopatrzonego w co najmniej trzy diody elektroluminescen
cyjne, korzystnie sześć diod osadzonych we wnękach rozmie
szczonych w jednakowych odległościach kątowych. Każda 
wnęka w widoku z góry ma kształt zbliżony do dużej litery U, a 
część krążka ograniczona powierzchnią zewnętrzną i ścianką 
wnęki przeciwległą do diody tworzy soczewkę wypukłą. Zespół 
(4) świetlny jest połączony z układem pracy diod i zespołem 
baterii (15) umieszczonych wewnątrz urządzenia. Dolna część 
urządzenia jest zaopatrzona w kanał (16), korzystnie o przekroju 
kwadratowym, na pręt wsporczy stojaka. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 313087 (22)96 03 05 6(51) E01F13/02 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(75) Hekselman Mieczysław, Warszawa; liszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Ostrzegawcza bariera pionowa 
(57) Ostrzegawcza bariera pionowa do oznaczania ograni

czeń w ruchu drogowym, zwłaszcza zwężeń pasów ruchu na 
autostradzie. Bariera w postaci płyty z tworzywa spienionego 
jest zaopatrzona na powierzchni czołowej i tylnej w warstwy o 
skośnych lub pionowych pasach (2,3) na przemian, odblasko
wych białych (2) i o barwie fluorescencyjnej czerwonej (3). 
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W dolnej części płyty od spodu znajduje się otwór z tunelem o 
przekroju kwadratowym na pionowy wspornik składanego sto
jaka. Korzystnie bariera jest zaopatrzona w co najmniej jeden 
zespół (7) świetlny umieszczony w wycięciu płyty od strony 
powierzchni czołowej. Zespół (7) składa się z diody elektrolu
minescencyjnej, płaskiego odbłyśnika i organicznego szkła (12) 
odblaskowego przesłaniającego wycięcie płyty. Dolna część 
płyty jest grubsza i stanowi pojemnik na układ pracy sygnalizacji 
ciągłej lub przerywanej zespołu (7) świetlnego oraz na baterie 
zasilające. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 310645 (22) 95 09 22 6(51) E02F3/28 
E02F9/18 

(71) Piekarski Krzysztof, Kraków; Piekarski 
Leszek, Kraków 

(72) Piekarski Krzysztof 
(54) Koparka kołowa wieloczynnościowa 
(57) Koparka kołowa wieloczynnościowa, zaopatrzona w wy

mienne narzędzia robocze, układ wodzenia narzędzia robocze
go, własne źródło napędu, charakteryzuje się tym, że ma balast 
stabilizacyjny (4) utwierdzony na przesuwnych prowadnicach 
(13) połączeniem przegubowym (14) i ryglem zaczepowym (15) 
w tylnej części koparki (3). Balast stabilizacyjny (4) stanowi łyżka 

robocza koparki (5) obciążona wypełniającym obciążeniem (6). 
Przesuwne prowadnice (13) zaopatrzone w otwory (18) regulacji 
wysokościowego mocowania balastu stabilizacyjnego (4) są 
utwierdzone w tylnej części koparki (3). Obciążenie (6) łyżki 
roboczej koparki (5) stanowi materiał sypki lub elementy meta
lowe. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 310646 (22) 95 09 22 6(51) E02F 3/28 
(71) Piekarski Krzysztof, Kraków; Piekarski 

Leszek, Kraków 
(72) Piekarski Krzysztof 
(54) Łącznik chwytny narzędzi roboczych 

koparek wieloczynnościowych 
(57) Łącznik chwytny narzędzi roboczych koparek wielo

czynnościowych, zwłaszcza koparek kołowych, złożony z 
dwóch przestrzennych elementów mocujących, połączonych 
przegubowo z odchylnými osłonami koparki i wzajemnie połą
czonych łącznikami rurowymi, odznacza się tym, że profilowe 
zaczepy (9) trwale połączone z narzędziem roboczym mają 
otwarte gniazdo nakładane na górny łącznik rurowy (6) i mają 
otwory blokujące (13), w których są przesuwne sworznie ryglu
jące (14), osadzone w obudowach łożyskowych (15) dolnego 
łącznika rurowego (7), połączone cięgnem (17) z układem prze
suwu. Układ przesuwu przesuwnych sworzni ryglujących (14) 
stanowi dźwignia osadzona obrotowo na sworzniu osadczym, 
połączona przegubowo z cięgnem (17). W odmianie wykonania, 
układ przesuwu przesuwnych sworzni ryglujących (14) stanowi 
siłownik lub mechanizm krzywkowy. Otwarte gniazdo ma kształt 
haka zakończonego owalnym narożem, jest zakładane na górny 
łącznik rurowy (6) i przedłużające trzpienie (8). Przesuwne swo
rznie ryglujące (14) mają wzdłużne nacięcie (16), w którym jest 
obrotowo osadzone cięgno (17). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 310647 (22)9509 22 6(51) E02F 9/20 
E02F9/22 

(71) Piekarski Krzysztof, Kraków; Piekarski 
Leszek, Kraków 

(72) Piekarski Krzysztof 
(54) Układ sterowania jazdą kołowej koparki 
(57) Układ sterowania jazdą kołowej koparki, a zwłaszcza 

koparki wieloczynnościowej, zaopatrzony w ciśnieniową insta
lację hydrauliczną złożoną z pomp hydraulicznych napędza
nych silnikiem spalinowym, silników hydraulicznych napędu kół 
jezdnych, ma dźwignię sterującą (11) osadzoną na przegubie 
(12), zaopatrzoną w poprzeczny drążek (14), którego zakończe
nia mają połączenia kulowe (15) połączone z wałkiem sterują
cym lewym (5) napędu kół lewych (6) i z wałkiem sterującym 
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prawym (4) napędu kół prawych (7) poprzez układ drążków (16) 
wzajemnie połączonych przegubami łączącymi (18). Jezdne 
koła lewe (6) i jezdne koła prawe (7) mają indywidualne silniki 
hydrauliczne (8) napędu jazdy. Przegub (12) dźwigni sterującej 
(11) stanowi przegub kulowy (13), a w odmianie wykonania 
łożysko wahliwe. Pompa lewa (3) jest połączona przewodami 
ciśnieniowymi lewymi (10) z silnikami hydraulicznymi (8) napę
du kół lewych (6), a pompa prawa (2) jest połączona przewoda
mi ciśnieniowymi prawymi (9) z silnikami hydraulicznymi (8) 
napędu kół prawych (7). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316333 (22)96 09 27 6(51) E03F 9/00 
(31)95 19535901 (32)9509 27 (33) DE 
(71) PASSAVANT WERKE AG, Aarbergen, DE 
(72) Scherer Helmut 
(54) Sposób bezzakłóceniowego czyszczenia 

prętowych krat wlotowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu bezzakłóceniowego czy

szczenia prętowych krat wlotowych umieszczonych w rynnach 
spływowych lub podobnych za pomocą grabi oczyszczacza, 
które mogą przemieszczać się po prętach kraty wlotowej ku 
górze aż do położonego u góry miejsca zrzutu. Po to, aby 
doprowadzić do tego, żeby odpadki nagromadzone u podstawy 
kraty wlotowej i/lub na powierzchni wody nie prowadziły do 
wyłączeń awaryjnych napędu jezdnego grabi oczyszczacza, 
proponuje się - zgodnie z wynalazkiem - aby pozycja przyporu 
grabi oczyszczacza osiągnięta przy podstawie kraty wlotowej w 
chwili ich wsuwania została skontrolowana po przebyciu pew
nego określonego odcinka drogi ku górze i aby w przypadku 
nieosiągnięcia założonego kąta nachylenia grabie oczyszcza
cza zostały ponownie wysunięte. Bezpośrednio potem grabie 
oczyszczacza zostają ponownie przemieszczone w dół ku pod
stawie kraty wlotowej, wsunięte i znowu przemieszczone ku 
górze. Te powtórzenia są kontynuowane tak często, aż nastąpi 
potwierdzenie przekroczenia przez grabie oczyszczacza punktu 
kontroli przyporu i do czasu, aż grabie oczyszczacza będą 
mogły przemieścić się do góry do miejsca zrzutu. Napęd prze
chylania grabi oczyszczacza posiada czujnik oporu ruchu ua
ktywniający się w przypadku ruchu grabi w obydwu kierunkach; 

z pomocą tego czujnika i z wykorzystaniem sterowania powodu
jącego powtarzanie poszczególnych operacji możliwe jest usuwa
nie odpadków nagromadzonych również na powierzchni wody. 

(7 zastrzeżeń) 

Al (21) 317323 (22) 95 05 18 6(51) E04B 2/76 
E04B2/96 

E04F13/08 
(31) 94 942321 (32) 94 0519 (33) FI 
(86) 95 0518 PCT/FI95/00266 
(87) 951130 W095/32346 PCT Gazette nr 51/95 
(71) POLAR-RAKENNUSOY,Vantaa,FI 
(72) LevijSrvi Heikki 
(54) Konstrukcja płyt pokrywowych oparta o 

układ kratownicy i sposób jej instalowania 
(57) Wynalazek dotyczy paneli płyt pokrywowych i sposobu 

instalowania paneli płyt pokrywowych oraz stosowania ich jako 
różnych konstrukcji płaskich, przy czym układ paneli jest zbu
dowany z układu członów pochodzących z członów stosowa
nych w montażu półek magazynowych lub z tak zwanych paneli 
płyt pokrywowych zainstalowanych w tym układzie członów, 
który to układ i sposób są stosowane w nowych konstrukcjach 
budowlanych. Pionowa rama układu członów składa się z pio
nowych członów (1) wyposażonych w dwa rzędy otworów insta
lacyjnych umieszczonych jeden obok drugiego jak również z 
otworów kotwiących lub otworów wentyalcyjnych i jest wykona
na z arkusza stalowego lub równoważnego arkusza metalu lub 
ze wzmocnionego tworzywa sztucznego lub innych materiałów 
kompozytowych. Poziome człony (28a, 28b) są zawieszone w 
otworach instalacyjnych (3, 4) utworzonych w członach piono
wych albo przed zainstalowaniem paneli płyt pokrywowych haki 
instalacyjne lub elementy mocujące utworzone na panelach są 
dopasowane do otworów instalacyjnych utworzonych w członie 
poziomym lub na profilu członu poziomego, lub też człony 
poziome (28a, 28b) zostały przytwierdzone do paneli przy wy
twarzaniu tych paneli, zaś człony poziome są zainstalowane na 
miejscu równocześnie z panelami. 

Układ członów i sposób instalowania paneli z towarzy
szącymi im elementami może być stosowany między innymi w 
konstrukcjach ściennych, w konstrukcjach stromych dachów, 
rozmaitych przegrodach widokowych i dźwiękowych i w kon
strukcjach ochronnych oraz przedzielających. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317351 (22)95 04 24 6(51) E04B 2/86 
(31)94 2124492 (32)9405 27 (33) CA 
(86) 95 04 24 PCT/CA95/00221 
(87) 951207 WO95/33106 PCT Gazette nr 52/95 
(71) ROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) 

LIMITED, Woodbridge, CA 
(72) De Zen Vittorio 
(54) System budowlany z konstrukcyjnymi, 

rdzeniowanymi, wydrążonymi członami 
składowymi 

(57) Podłużne, wytłaczane, termoplastyczne, wydrążone 
człony konstrukcyjne o prostoliniowym przekroju przeznaczone 
do sprzęgającego montażu przy wznoszeniu modułowego bu
dynku na wsporczej podstawie, charakteryzują się tym, że każdy 
taki człon współbieżną wytfoczką z podłoża zawierającego po
wtórnie przetworzony materiał plastikowy i z cienkiego, gładkie
go, ochronnego naskórka termoplastycznego przykrywającego 
powierzchnie ścianek tego członu, które są odsłonięte, kiedy 
człon ten jest zmontowany przez sprzężenie ze współpracujący
mi członami. Każdy człon jest rdzeniowany, aby utworzyć okre
ślony układ usytuowanych w odstępach od siebie otworów (15, 
23) wzdłuż długości ścianek (11,17) tego członu, które stają się 
ściankami wewnętrznymi, kiedy człon ten jest zmontowany 
przez sprzężenie ze współpracującymi członami. Otwory współ
pracujących członów są usytuowane zgodnie ze sobą, aby 
utworzyć wewnętrzne kanały przepływu pomiędzy nimi, przy 
czym rdzeniowanie jest źródłem powtórnie przetwarzanego su
rowca plastikowego na podłoże. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 316187 (22)96 09 20 6(51) E04C 3/02 
(31) 95 29515262 (32) 95 09 23 (33) DE 
(71) ZIEGELMONTAGEBAU WINKLMANN 

GMBH & CO.KG., Rotz, DE 
(72) Kunstmann Manfred 
(54) Nadproże izolacyjne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nadproże izolacyjne, zwła

szcza nadproże okienne i drzwiowe. Nadproże izolacyjne (1) z 

cegieł, betonu, lekkiego betonu lub odpowiedniego materiału 
utwardzalnego albo z materiałów z włókien drzewnych řlp. zło
żone z tworzących formę łupin do mostkowania otworów w 
murze, zwłaszcza otworów (2) drzwiowych i okiennych, przy 
czym łupiny te są wypełnione zbrojonym statycznie lekkim be
tonem i mają wkładkę z twardego materiału pinakowego, sldada 
się z przebiegającej równolegle do płaszczyzny muru łupiny z 
dwiema komorami (7,8), które są oddzielone od siebie przegro
dą (5). Jedna z komór (7) ma materiał wypełniający, np. cegły, 
beton, lekki beton lub odpowiedni materiał utwardzałny ze zbro
jeniem, a druga komora (8) ma materiał izolacyjny, np. twardy 
styropian. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316300 (22)9609 26 6(51) E05C 3/12 
(31) 95 29515427 (32) 95 09 27 (33) DE 
(71) SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE 
(72) Zimmermann Michael, Schneider Alfred, 

Wader Gerhard 
(54) Urządzenie do ryglowania w pozycji uchylnej 

i zamykania okien i drzwi 
obrotowo-uchylnych lub temu podobnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (13) do ryglo
wania w pozycji uchylnej i zamykania okien i drzwi obrotowo-
uchylnych lub temu podobnych, w którym, współpracujące w 
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położeniu zamkniętym, występy zamykające (20) położonego 
po stronie skrzydła elementu ryglująco -zamykającego (15) i 
zaczepy ryglujące (16) na płytce ryglująco-zamykającej (14) 
zaczepiają się jednocześnie za pomocą bocznych powierzchni 
blokujących, ustawionych zarówno równolegle, jak też poprze
cznie do płaszczyzny zamknięcia skrzydła (11). 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316498 (22) 96 10 10 6(51) E06B 11/02 
(75) Ciepliński Piotr, Wrocław 
(54) Urządzenie napędowe do bram wjazdowych 
(57) Urządzenie napędowe charakteryzuje się tym, że w 

otworze śruby (6) pociągowej niesamohamownej usytuowany 
jest popychacz (10), sprężyna (9), natomiast w wycięciach umie
szczony jest sworzeń (5), łączący rozłącznie śrubę (6) pociągo
wą ze ślimacznicą (4), których położenie ustala trzpień (13) z 
pokrętłem, zamontowany w korpusie (1). 

W innym wykonaniu urządzenie napędowe charakte
ryzuje się tym, że w otworze śruby (6) pociągowej niesamoha
mownej usytuowana jest sprężyna (9), wałek pośredni i elementy 
blokujące, łączące rozłącznie śrubę (6) pociągową ze ślimacz
nicą (4), których położenie ustala trzpień (13) z pokrętłem, 
zamontowany w korpusie (1 ). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 310583 (22) 95 09 19 6(51) E21C X 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Cichowski Edward, Cichowska Zofia 
(54) Sposób oceny zagrożenia szkodliwością, 

zwłaszcza w górnictwie 
(57) Sposób oceny zagrożenia szkodliwością, zwłaszcza w 

górnictwie, polega na tym, że przeprowadza się analizę retro
spektywną łańcucha zdarzeń niepożądanych, które poprzedza
ją rozpatrywaną szkodliwość i określa się wszystkie składniki 

istotne dla koniecznego następstwa zdarzeń, poprzedzającego 
szkodliwość zachodzącą przy występujących deficytach bez
pieczeństwa lub sprawach progresywnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310642 (22)95 0921 6(51) E21D 23/03 
(75) Zając Krystian, Wodzisław Śląski; Polok 

Jerzy, Wodzisław Śląski; Nowakowski Adam, 
Rybnik; Szafarczyk Józef, Żory; Śliwa Jan, 
Rybnik 

(54) Osłona czoła ociosu wyrobiska górniczego 
(57) Osłona jest mocowana przegubowo poprzez dwie pary 

zawiesi (21) do stropnicy zmechanizowanej obudowy górniczej, 
stosowanej do eksploatacji stromych pokładów węgla i połączo
nej z nią wychylnie hydraulicznymi siłownikami (34). Osłona 
składa się z płytowych segmentów (1,2,3), górnego, środkowe
go i dolnego, rozsuwnych w płaszczyźnie pionowej i sięgają
cych aż do spągu wyrobiska. Górny segment (1) połączony jest 
ze środkowym segmentem (2) a środkowy z dolnym segmentem 
(3), każdy parą hydraulicznych siłowników, rozmieszczonych 
symetrycznie względem podłużnej osi. W podłużnej osi obudo
wa ma usytuowany hydrauliczny siłownik (16), stabilizujący jej 
rozparcie pomiędzy stropem a spągiem wyrobiska, którego 
jeden koniec jest przegubowo zamocowany do górnego seg
mentu (1 ) a drugi jest osadzony suwliwie w obejmie (18). Siłow
nik (16) jest rozpierany do stropu pomiędzy dwoma przedłuża
czami stropnic, zamocowanymi wychylnie, każdy w jednej parze 
zawiesi (21). Przedłużacze zabezpieczają strop nad rozpartą 
osłoną i wraz z nią stanowią dodatkowy punkt podparcia dla 
zrabowanej i przesuwnej w pobliże ociosu wyrobiska obudowy. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310641 (22)95 09 21 6(51) E21D 23/04 
(75) Zając Krystian, Wodzisław Śląski; Polok 

Jerzy, Wodzisław Śląski; Nowakowski Adam, 
Rybnik; Szafarczyk Józef, Żory; Śliwa Jan, 
Rybnik 

(54) Górnicza obudowa lemniskatowa 
(57) Górnicza obudowa lemniskatowa ma dwie pary lemni-

skatowych łączników (1) i (2) łączących jej tylną płytę (7) ze 
spągnicą (9). Para dolnych lemniskatowych łączników (1) jest 
połączona ze sobą poprzecznie trwale przykładowo dwoma 
rurowymi łącznikami (3). Pomiędzy obiema parami łączników (1) 
i (3) znajduje się wsporcza płyta (5) przystwierdzona do ich 
boków. Para górnych lemniskatowych łączników (2) jest ze sobą 
połączona poprzecznie trwale przykładowo rurowym łącznikiem 
(3) i prętowym łącznikiem (4). Do obu łączników (3) i (4) oraz 
boku każdego z lemniskatowych łączników (2) są przytwierdzo
ne wzdłużne żebra (6). Pomiędzy łącznikami (3) i (4) oraz 
żebrami (6) jest wolna przestrzeń dla podpory (10) obudowy. 

Połączenie poszczególnych lemniskatowych łączników 
(1 i 2) w zespoły pozwala na zwiększenie poprzecznej stabilno
ści obudowy lekkiej ciężarowo. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316424 (22) 96 10 04 6(51) E21F 7/00 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 

KARBON Sp.z co., Jastrzębie Zdrój 
(72) Berger Jerzy, Łuska Piotr, Nawrat Stanisław, 

Szlązak Jan 
(54) Sposób wykorzystania do ujmowania metanu 

zlikwidowanej metanowej kopalni węgla 
kamiennego 

(57) Sposób polega na tym, że izoluje się zroby (8) i nie 
zlikwidowaną sieć wyrobisk korytarzowych (9) oraz szyby (10) 
przy pomocy tam izolacyjnych (3), korków podsadzkowych (4) 
i korków szybowych (7). W tamach i korkach izolacyjnych wyko
nuje się przepusty, w których umieszcza się szczelnie odcinki 
rurociągów, do których podłącza się istniejącą sieć rurociągów 
metanowych (1). Przy braku skutecznie działającej sieci odme
tanowania przepusty pozostawia się otwarte w kierunku zlikwi
dowanych wyrobisk. Zbiorczego ujęcia metanu dokonuje się 
przeprowadzonym przez korek szybowy (7) rurociągiem (5) 
połączonym ze stacją odbioru metanu (6) na powierzchni albo 
rurociągiem połączonym z siecią odmetanowania sąsiadującej 
kopalni czynnej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310649 (22)95 09 25 6(51) E21F15/00 
E21F15/08 

(71) Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna 
Kopalnia Węgla Kamiennego 
WIECZOREK, Katowice 

(72) Sapek Józef, Wietrzyk Andrzej, Gajos 
Stanisław, Sobkowiak Rudolf, Domanik 
Krzysztof, Tyburski Józef, Rutkowski Jerzy, 
Styrylski Janusz, Pieszczek Marek, Hilaszek 
Andrzej 

(54) Sposób i urządzenie do podsadzania 
podziemnych wyrobisk górniczych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
podsadzania podziemnych wyrobisk górniczych mieszaniną pod
sadzkową zawierającą odpady drobnofrakcyjne transportowane 
instalacją podsadzkową do elastycznych worków nieprzepu-
szczających wody lub do szczelnie otamowanych wyrobisk 
ścianowych. 
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Sposób polega na tym, że mieszaninę podsadzkową w 
zbiorniku, zawierającą w proporcjach objętościowych od 30-
55% odpadów drobnofrakcyjnych , 3-10% spoiwa wiążącego 
oraz 35-70% wody, poddaje się intensywnemu napowietrzaniu 
sprężonym powietrzem z jednoczesnym wirowaniem obwodo
wym i wzdłużnym całej mieszaniny, zaś przed jej podaniem do 
pustek poeksploatacyjnych w nieprzepuszczające wody worki 
redukuje się ciśnienie tej mieszaniny. 

Urządzenie posiada zbiornik (1), który na całej swej 
długości poniżej osi zbiornika posiada mieszadło ślimakowe (2) 
z łopatkami usytuowanymi wzdłuż osi wału na obwiedni ślimaka 
w odstępach osi skrętnej co 90° oraz poniżej osi wału ma co 
najmniej dwie rury (7) doprowadzające sprężone powietrze. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 310739 (22)95 09 29 6(51) E21F15/02 
(75) Opała Albert, Chorzów; Kluka Jerzy, 

Katowice; Zacharski Mirosław, Chorzów; 
Babiarz Marian, Katowice; Werecki 
Kazimierz, Katowice 

(54) Podsadzkowa tama przesuwna 
(57) Tama składa się ze wsporników (1 ) tkaniny podsadzko

wej, zamocowanych przegubowo w spągnicy (4) i tylnej stropni
cy (5) sekcji zmechanizowanej obudowy oraz wygiętych pod 
kątem zbliżonym do kąta naturalnego usypu materiału podsadz
kowego. Wsporniki (1) składają się z łukowych segmentów {6, 
7, 8) połączonych przegubowym złączem (9). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316371 (22) 96 10 01 6(51) E21F15/10 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS SA, Tarnowskie Góry 
(72) Golas Stefan, Szuster Józef, Wojtynek Józef, 

Słomiany Janusz, Ociepka Wojciech, 
Wybraniec Henryk, Głowacki Piotr, Drábek 
Jan, Rymer Andrzej, Sośnica Joachim, Mika 
Marek, Komoszyński Ireneusz, Jany 
Krystian, Parkietny Kazimierz, Nowaczyk 
Stefan 

(54) Górniczy kompleks dla podsadzki 
hydraulicznej 

(57) Kompleks wyposażony jest w koryto spływowe (3) dla 
wody odsączającej się z tamy (2). Koryto (3) składa się z seg
mentów tworzących szereg o podziałce (T) równej podziałce 
wielopłytowej tamy (2). Segmenty koryta (3) składają się z ele
mentów, z których przynajmniej dwa tworzą parę kinematyczną 
o jednym stopniu swobody w postaci przesunięcia liniowego (t), 
zaś sąsiadujące ze sobą segmenty mają parę kinematyczną o 
innym stopniu swobody w postaci obrotu o osi pionowej. Ponad
to sąsiadujące ze sobą segmenty mogą mieć parę kinematycz
ną o dodatkowym stopniu swobody w postaci obrotu o osi 
poziomej. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE: TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 316334 (22)96 0927 6(51) F02B 77/08 

(31)95 19536292 (32)9509 29 (33) DE 
(71) Leinemann GmbH + Co., Braunschweig, DE 
(72) Eichert Helmut, Heinrich Frank, Kratzel 

Thomas, Pantow Eberhard 

(54) Sposób i urządzenie do osłabiania detonacji 
w systemie zbiorników i przewodów rurowych 

(57) Opisano sposób i urządzenie do osłabiania detonacji w 
systemie zbiorników i przewodów rurowych, w którym następuje 
rozdzielenie nadchodzącego frontu detonacji oraz doprowa
dzenie i ponowne połączenie go w komorze rozprężania (30). 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310569 (22) 95 09 19 6(51) P03G 7/10 
H02N 11/00 

(75) Pluta Feliks, Częstochowa 
(54) Sposób wytwarzania energii elektrycznej 
(57) Sposób wytwarzania energii elektrycznej polega na tym, 

że kompresorami poprzez filtry sprężane jest powietrze w zbior
nikach rurowych lub kulistych połączonych ze sobą przewoda
mi rurowymi. Poprzez zawory redukcyjne w przewodach dopro
wadzających sprężone powietrze do kolektora oraz zawory 
otwierające i zamykające w kolektorze, powietrze z kolektora 
napędza połączony z kolektorem silnik nadciśnieniowy wirowy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310607 (22) 95 09 20 6(51) F04D 29/10 
(71) Grużewski Ryszard, Wrocław 
(72) Mrugała Jan 
(54) Uszczelnienie wału pompy wirowej 

jednostopniowej 
(57) Uszczelnienie wału pompy wirowej jednostopniowej, 

napędzanej silnikiem spalinowym, elektrycznym lub hydraulicz
nym, jest utworzone jako samodzielny zespół uszczelniający 
połączony rozłącznie z korpusem pompy (1) i z wałem (2) 
wirnika pompy (3). Zespół zawiera tuleję (4) połączoną rozłącz
nie z korpusem pompy (1) i uszczelnioną z tym korpusem 
pierścieniami uszczelniającymi (6) i (7). W podtoczeniach (4b) i 
(4d) tulei (4) jest umieszczone uszczelnienie mechaniczne i 
pierścień uszczelniający (13). Pomiędzy podtoczeniami (4b) i 
(4d), w otworze osiowym tulei (4), jest utworzone wybranie 
pierścieniowe (4e) połączone poprzez otwór (4f) z komorą pier
ścieniową (14), zaś komora ta jest połączona z otoczeniem 
poprzez otwór (14a). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316271 (22)96 09 25 6(51) F16B 13/04 
(31) 95 19536171 (32) 95 09 28 (33) DE 
(71) Ejot Kunststofftechnik GmbH und Co.KG, 

Bad Berleburg, DE 
(72) Riecke Ernst Hermann 
(54) Element mocujący do mocowania materiałów 

termoizolacyjnych i kołek do obsadzania w 
części mocującej elementu mocującego 

(57) Opisano element mocujący do mocowania płyt ter
moizolacyjnych na konstrukcji podłoża, z kołkiem (1) z metalo
wym rdzeniem i łbem (3) otoczonym płaszczem z tworzywa 
sztucznego, częścią mocującą (2) z tworzywa sztucznego, która 
zawiera płytkę dociskową (4), tuleję (8) do prowadzenia kołka 
(1) i usytuowane pomiędzy tuleją (8) i płytką dociskową (4), 
wybranie do umieszczenia łba (3) kołka po jego całkowitym 
obsadzeniu. Po całkowitym obsadzeniu kołka (1) w części mo
cującej (2) łeb (3) przylega promieniowo do wewnętrznej ścianki 
(5) wybrania tak, że w osiowej odległości, od zwróconego w 
stronę łba końca metalowego rdzenia kołka pomiędzy łbem (3) 
kołka i wewnętrzną ścianką (5) wybrania utworzone jest górne 
uszczelnienie promieniowe zapewniające bardzo dobrą izolację 
i skutecznie eliminujące mostki cieplne. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 310690 (22)95 09 26 6(51) F16B 35/04 
(75) Bus Ireneusz, Częstochowa; Bus Michał, 

Częstochowa 
(54) Połączenie gwintowe samokontrujące 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoodkręcania 

nakrętek w połączeniach skręcanych. W tym celu wykonuje się 
śrubę jak na rysunku w zależności od potrzeby zastosowania. 
Śruba samokontrująca pozwala na wykorzystanie mechanizmu 
powodującego odkręcanie nakrętki głównej do jednoczesnego 
dokręcania nakrętki czy śruby kontrującej. 
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śruba samokontrująca nadaje się do zastosowania 
wszędzie w połączeniach skręcanych gdzie występują zmienne 
obciążenia (drgania). 

A1(21) 316072 (22) 96 09 13 6(51) F16C 3/00 
(31) 95 6003922 (32) 95 09 18 (33) US 
(71) AMERICAN AXLE and 

MANUFACTURING INC, Detroit, US 
(72) Seeds Harold W. 
(54) Złącze spawane aluminiowych części wału 

napędowego i sposób spawania 
aluminiowych części wału napędowego 

(57) Złącze spawane aluminiowych części zespołu wału na
pędowego, zawiera rurę reakcyjną (12) z pustą w środku cylin
dryczną częścią końcową (16), która jest wciśnięta na jarzmo 
(14) nające pierścieniową część końcową (20). Pomiędzy czę
ścią końcową (16) rury reakcyjnej (12) i pierścieniową częścią 
końcową (20) jarzma (14) jest utworzona pierścieniowa szczeli
na (30), w której jest umieszczona obwodowa spoina zawierają
ca aluminium. 

Sposób spawania aluminiowych części zespołu wału 
napędowego, polega na tym, że wciska się pustą w środku, 
cylindryczną część końcową rury reakcyjnej na pierścieniową 

część końcową jarzma i wykonuje się pomiędzy nimi obwodową 
spoinę, tworząc zespół mający wąską pierścieniową szczelinę. 
Ustawia się topliwą elektrodę na bazie aluminium w pobliżu 
wąskiej pierścieniowej szczeliny i wytwarza się łuk elektryczny 
pomiędzy topliwą elektrodą na bazie aluminium i wąską pier
ścieniową szczeliną zespołu zasilając go pulsacyjnym prądem 
stałym o wysokim natężeniu. Wypełnia się wąską pierścieniową 
szczelinę metalem na bazie aluminium z toplřwej elektrody w 
jednym przejściu wokół wąskiej pierścieniowej szczeliny two
rząc obwodową spoinę. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 310563 (22) 95 09 18 6(51) F16C 33/78 
(71) Huta im. Tadeusza Sendzimira, Kraków 
(72) Godniak Marian, Bębenek Stanisław, 

Pałubiak Leszek 
(54) Węzeł uszczelniający połączeń łożyskowych 
(57) Węzeł uszczelniający połączeń łożyskowych, zwłaszcza 

ciężkich maszyn hutniczych, uszczelniony uszczelką z tworzy
wa elastycznego, w którym uszczelka jest zaciśnięta pokrywą, 
charakteryzuje się tym, że gniazdo (1) obudowy łożyskowej (2) 
ma dwustopniowe wydłużone gniazdo złożone z części gniazda 
luźnego (3) i części gniazda wciskowego (4), w którym jest 
uszczelka czynna (5) i uszczelka bierna (6), pomiędzy którymi 
jest dystansowa tuleja (9). czop (8) pod uszczelką bierną (6) ma 
podtoczenie (7), a dystansowa tuleja (9) stanowi tuleję dzieloną. 
Uszczelka bierna (6) jest osadzona w części gniazda luźnego 
(3) nad podtoczeniem (7), a uszczelka czynna (5) jest osadzona 
w części gniazda wciskowego (4). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 316272 (22) 96 09 25 6(51) F16D 13,38 
(31)95 9511444 (32)95 09 29 (33) FR 
(71) VALEO (Societe Anonyme), Paryż, FR 
(72) Chevalier Jean-Marie, Thomire Sylvain 
(54) Amortyzator skrętu, zwłaszcza dla pojazdu 

samochodowego 
(57) Amortyzator skrętu zawiera tarczę główną (30) i pier

wszą tarczę prowadzącą (31) oraz amortyzator wstępny skrętu 
(4) umieszczony między pierwszą tarczą prowadzącą (31) i 
tarczą (30). Amortyzator wstępny zawiera co najmniej jeden 
człon sprężysty zamontowany bez luzu w oknie (43) pierwszej 
tarczy prowadzącej pomocniczej (41) i z luzem obwodowym w 
jednym oknie tarczy pomocniczej (40). Podkładka dystansowa 
(9) zawiera co najmniej jeden występ przechodzący na wskroś 
okna (43) w pierwszej tarczy prowadzącej pomocniczej (41) i okna 
(45) w tarczy pomocniczej (40). Występ jest umieszczony między 
jednym końcem obwodowym drugiego członu sprężystego (62) 
i odpowiednią krawędzią boczną w oknie (43) pierwszej tarczy 
prowadzącej pomocniczej (41) w ten sposób, że jest przystoso
wany do napędzania w sposób opóźniony za pomocą odpo
wiedniej krawędzi bocznej okna (45) w tarczy pomocniczej (40). 

(10zastrzeżeń) 
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A1(21) 316273 (22)96 09 25 6(51) F16D 13/38 
(31)95 9511443 (32)95 0929 (33) FR 
(71) VALEO (Société Anonyme), Paryż, FR 
(72) Thomire Sylvain, Chevalier Jean-Marie 
(54) Urządzenie amortyzatora skrętu 
(57) Urządzenie amortyzatora skrętu zawiera jeden amorty

zator główny (A) i jeden amortyzator wstępny (B) posiadające 

każdy dwie tarcze prowadzące (112,113,10,30) rozmieszczone 
osiowo z jednej i drugiej strony tarczy (114,20), człony sprężyste 
(111, 62) o działaniu obwodowym połączone z każdym z amor
tyzatorów (A, 8) działające między dwiema tarczami prowadzą
cymi (112, 113) i tarczą (114), którą otaczają, człony sprężyste 
są umieszczone w gniazdach tarcz. Gniazda amortyzatora wstę
pnego (B) składają się z okien. Amortyzatory (A, B) zawierają 
każdy urządzenie cierne. Urządzenie cierne połączone z amor
tyzatorem wstępnym (B) zawiera, rozmieszczone osiowo mię
dzy tarczą prowadzącą (112) w amortyzatorze głównym (A) i 
tarczą prowadzącą (30) w amortyzatorze wstępnym (B) podkładkę 
histerezy (40), mającą wypukłość (41) przenikającą na wskroś 
osiowo okna w amortyzatorze wstępnym (B) i podkładkę suwako
wą (50), sprzężoną obwodowo z luzem z podkładką histerezy (40). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 310732 (22)95 0928 6(51) F16F15/04 
F16M 7/00 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Zielnica Jerzy, Ziółkowski Andrzej, Cempel 

Czesław 
(54) Podkładka wibroizolacyjna o nieliniowej 

charakterystyce 
(57) Podkładka wibroizolacyjna o nieliniowej charaktery

styce, charakteryzuje się tym, że ma usytuowane naprzemianle-
gle elementy statecznościowe (1), górne i dolne powierzchnie 
nośne (2), wsporniki (3) elementu statecznościowego i otwory 
dysypacyjne (4), przy czym każdy element statecznościowy (1) 
jest połączony pod kątem prostym z dwoma elementami (5) 
stabilizującymi względne przemieszczenia poziome powierzch
ni nośnych oraz współliniowo ze wspornikiem (3) elementu 
statecznościowego, natomiast otwory dysypacyjne (4) są usy
tuowane w podstawie wspornika (3) elementu statecznościowe
go, w części zewnętrznej podkładki. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 317350 (22) 95 05 19 6(51) F16F15/36 
(31)94 246864 (32)94 05 20 (33) US 

95 419641 950410 US 
(86) 95 0519 PCT/CA95/00299 
(87) 95 1130 W095/32372 PCT Gazette nr 51/95 
(71) ETI TECHNOLOGIES INC., Guernsey, GB 
(72) Taylor Gary R., Hannah R.Craig, Wierzba 

Paul, Doyle John P.M., Perusse Randy W. 
(54) Sposób i urządzenie do wyważania 

dynamicznego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie równoważące 

do dynamicznego równoważenia niewyważonego członu obro
towego. Zamontowano pierwszy szereg obciążników (40) mają
cych identyczną wielkość i ciężar dla swobodnego ruchu we
wnątrz pierwszego rowka (34) lub bieżni, gdy urządzenie obraca 
się po zamontowaniu do wału (32) lub innego obrotowego 
członu. Podobnie zamontowano drugi szereg obciążników (41) 
mających identyczną wielkość i ciężar dla swobodnego ruchu 
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wewnątrz drugiego rowka (35) lub bieżni umieszczonej we
wnątrz pierwszej bieżni. Pierwszy szereg obciążników (40) ma 
odmienną wielkość i ciężar od drugiego szeregu obciążników 
(41). Urządzenie blokujące blokuje i uwalnia obciążniki przy 
wstępnie określonych prędkościach kątowych. Zastosowano 
dodatkowo płyny o odmiennych lepkościach i konfiguracje bież
ni dla zmiany dynamiki obciążników. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 310588 (22)95 09 21 6(51) F16H 25/20 
(71) Ośrodek Badawczo Konstrukcyjny 

KOPROTECH, Warszawa 
(72) Mączyński Stanisław, Szymczak Waldemar 
(54) Sposób elastycznego połączenia przekładni 

tocznych śrubowych bądź ślizgowych w 
zespołach posuwu 

(57) istotą wynalazku jest sposób połączeń przekładni tocz
nych śrubowych bądź ślizgowych ze stolikiem z zespołach 
posuwowych bądź stołem w obrabiarkach. 

Elastyczna zabudowa przekładni o parze kinematycznej 
śruba-nakrętka zamieniającej ruch obrotowy na ruch prostoli-
niowy-posuwowy eliminuje określone błędy wykonania i monta
żu odciążając w ten sposób zespół posuwu od nieporządanych 
sił, zwiększających opory ruchu. Przedstawiony sposób zabu
dowy pary kinematycznej śruba-nakrętka w zespołach posuwo
wych bądź obrabiarkach przedłuża żywotność całego zespołu 
prowadnicowego łącznie z łożyskowaniem przekładni tocznej i 
samej przekładni tocznej bądź ślizgowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317329 (22) 96 02 07 6(51) F16H 39/14 
(31) 95 418692 (32) 95 04 07 (33) US 
(86) 96 0207 PCT/US96/01674 
(87) 961010 W096/31715 PCT Gazette nr 45/96 
(71) LOCKHEED MARTIN CORPORATION, 

Bethesda, US 
(72) Folsom Lawrence Ray 
(54) Przekładnia hydrostatyczna o przełożeniu 

zmiennym w sposób ciągły 
(57) Przekładania hydrostatyczna bezstopniowa zawiera wał 

(14) wejściowy połączony z napędem jednostki pompy hydrau
licznej, przymocowaną jednostkę (20) silnika hydraulicznego i 
wał (16) wyjściowy. Tarcza (22) sterująca w kształcie klina jest 
przegubowo zamontowana do wału (16) wyjściowego w połą
czeniu napędowym aby przejąć moment wyjściowy wynikający 

z wymiany płynu hydraulicznego pod ciśnieniem między jedno
stkami pompy i silnika przez otwory w tarczy (22) sterującej. 
Hydraulicznie poruszane urządzenie do sterowania przełoże
niem jest przegubowo połączone z tarczą (22) sterującą dla 
selektywnej nastawy tarczy (22) sterującej w stosunku do osi 
wału (16) wyjściowego i w ten sposób zmiany przełożenia prze
kładni. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 317344 (22) 95 05 23 6(51) F16L 33/207 
(31) 94BO 102 (32)940527 (33) IT 
(86) 95 05 23 PCT/EP95/01947 
(87) 951207 W095/33157 PCT Gazette nr 52/95 
(71) MANULI AUTO ITALIA S.P.A., Calderara 

di Reno, IT 
(72) Manuli Dardanio 
(54) Łącznik dla rur z tworzywa sztucznego, 

mających co najmniej jeden sprężysty 
pierścień uszczelniający 

(57) Łącznik (10) dla rur z tworzywa sztucznego, zwłaszcza 
do używania w systemach chłodzenia albo klimatyzacji dla 
pojazdów samochodowych, ma wydrążony korpus główny, za
wierający element łączący (13) dla rury z tworzywa sztucznego, 
przy czym element łączący posiada przynajmniej jeden ząb 
zaciskowy (16a, 16b), współpracujący ze środkami zaciskowymi (6) 
wcelu zaciskania rury z tworzywa sztucznego (14), kiedy łącznik 
(10) znajduje się w stanie gotowym do użytku. Łącznik zawiera 
przynajmniej jeden pierścień uszczelniający (17), posiadający 
cylindryczną ścianę wewnętrzną i odpowiednio ukształtowa
ną, korzystnie łukowatą, ścianę zewnętrzną. Pierścień uszczel
niający (17) wykazuje właściwości sprężyste w kierunku promienio
wym i jest ściskany promieniowo, kiedy łącznik (10) znajduje się w 
stanie gotowym do użytku, przez rurę z tworzywa sztucznego (14), 
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która jest przymocowana i zaciśnięta na elemencie łączącym 
(13) przez środki zaciskające (6). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 317252 (22) 95 05 12 6(51) F16L 55/055 
(31)94 9401746 (32)94 05 20 (33) SE 
(86) 950512 PCT/SE95/00526 
(87) 951130 W095/32387 PCT Gazette nr 51/95 
(71) UOLJELEDNINGARAB,Asarum,SE 
(72) Johannesson Leif 
(54) Amortyzator dla przewodów cieczowych 
(57) Amortyzator zawiera zamknięty zbiornik cieczy (10), 

który jest częściowo wypełniony gazem i posiada środki łączące 
(11), połączone z przewodem (4). Przez środki łączące ciecz 
może przepływać do i ze zbiornika (10), w celu sprężania i 
rozprężania gazu. środki łączące (11) zawierają środek zaworu 
zwrotnego, który przepuszcza, w kierunku do przodu, swobod
ny przepływ cieczy z przewodu (4) do zbiornika oraz przepusz
cza, w kierunku do tyłu, zdławiony przepływ cieczy ze zbiornika 
do przodu. 

Al(21) 310606 (22) 95 09 20 6(51) F21V 19/00 
(71) AEB ESPANIOLA S.L,, Barcelona, ES 
(72) Artero Antonio 
(54) Oprawa oświetleniowa do lamp 

fluorescencyjnych 
(57) Oprawa zbudowana jest z podstawy (1) w kształcie litery 

U o ramionach uformowanych w zygzak (3) oraz pokrywy (2) o 
kształcie litery n z ramionami zakończonymi zygzakiem (4), 
który jest zwierciadlanym odbiciem zygzaków (3) podstawy (2). 
Odpowiadające sobie wymiary zygzaków (3,4) są tak dobrane, 
że po złożeniu tworzą zamknięcie labiryntowe, przy czym prosta 
prostopadła do skrajnej płaszczyzny tego zamknięcia przecho
dzi przez oś podłużną lampy fluorescencyjnej (7). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316189 (22)96 09 20 6(51) F23D 14/00 
F27B3/20 

(31) 95 9519303 (32) 95 09 21 (33) GB 
(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB 
(72) Feldermann Christian Juan 
(54) Sposób i palnik do podgrzewania topionego 

metalu 
(57) Sposób podgrzewania topionego metalu w piecu posia

dającym palnik gazowy polega na tym, że palnik (50) pracuje w 
zakresie prędkości gazów równej prędkości dźwięku lub wy
ższej od prędkości dźwięku, przy czym, gazy tworzące płomień 
przyspiesza się w palniku i gorące wprowadza się do warstwy 
topionego metalu. 

Palnik do podgrzewania topionego metalu zawiera 
otwór wylotowy paliwa (56) i otwór wylotowy (52) utleniacza 
pierwotnego (O2) połączony z komorą mieszania (58). Palnik 
(50) poza tym posiada otwór główny (62) i otwory wylotowe (54) 
utleniacza wtórnego. Dodatkowo zasadniczo zbieżno-rozbieżną 
dyszę (60) połączoną z komorą mieszania (58). Zawór (64) 
reguluje przepływ paliwa gazowego do otworu wylotowego (56), 
a zawory (66) i (68) regulują przepływ utleniacza pierwotnego i 
wtórnego, odpowiednio do otworów wylotowych (52, 54). 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310580 (22)95 0 9 1 9 6(51) F24B 9/04 
F24C13/00 

(75) Gabrel Czesław, Olecko 
(54) Segmentowy stalowy zestaw grzewczy 
(57) Segmentowy zestaw grzewczy, wyposażony w kocioł 

grzewczy i posiadający komorę spalania z płaszczem wodnym, 
ruszt wodny, górny i dolny układ spalania, płytę grzejną, ma 
piekarnik (2) z suszarką (3) i bojler (4), przy czym płaszcz wodny 
(6) komory spalania (5) przy bocznych jej ścianach jest zawinię
ty tworząc kanał dymny przedzielony przegrodą, a ścianę prze
dnią kotła grzewczego tworzy zbiornik wodny (9) połączony 
rurami wodnymi (10) z płaszczem wodnym (6), natomiast do 
tylnej ściany kotła grzewczego, na wysokość zestawu, zamoco
wany jest główny kanał dymny (25), otoczony płaszczami wod
nymi (28) i (31), do których zamocowany jest piekarnik (2) z 
suszarką (3) i bojler (4). Na rurach wodnych (10) zamontowane 
są zbiorniki wodne lub płyty żarowe (11). Płyta grzejna (18) ma 
stożkowy otwór z ruchomym krążkiem (19). Piekarnik (2) ma 
dodatkowy kanał dymny (29), a górna część zbiornika wodnego 
(32) bojlera (4) stanowi naczynie zbiorcze (33). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317260 ( 2 2 ) 9 5 0 5 1 9 6(51) F24F 7/06 

( 3 1 ) 9 4 9401730 ( 3 2 ) 9 4 0 5 1 9 (33) SE 
95 9500123 9 5 0 1 1 6 SE 

(86) 95 0 5 1 9 PCT/SE95/00569 
(87) 9 5 1 1 3 0 W095/32397 PCT Gazette nr 51/95 

(71) RESAROAB,Vaxholm,SE 
(72) Wegler George 
(54) Układ ogrzewania i wentylacji budynku 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ ogrzewania i we

ntylacji w budynku posiadającym zasadniczo obwodowy fun
dament (1), który podpiera ściany zewnętrzne (11) budynku. 
Powietrze z pomieszczeń mieszkalnych jest ogrzewane i prze
mieszczane poniżej stropu i do góry poprzez otwory (26) w 
stropie wzdłuż zewnętrznych ścian (11). Przegroda (15) jest 
połączona z fundamentem (1) aby osłonić przestrzeń zamkniętą 
przez ścianę fundamentową na poziomie poniżej stropu (25). 
Zużyte powietrze jest prowadzone do komory (7) poniżej prze
grody (15) do kontaktu ze spodnią stroną przegrody (15). Fun
dament i/lub podkład pod fundamentem (17) poniżej miejsca 
łączenia z przegrodą jest wykonany z materiału przepuszczają
cego powietrze zasadniczo wzdłuż całej jego długości tak, że 
zużyte powietrze wydostaje się na zewnątrz przez fundament 
lub przez jego podkład oddając mu ciepło. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 310708 (22)95 09 28 6(51) F24H 1/10 
(71) BIAWAR Ltd. Spółka z o.o., Białystok 
(72) Chodakowska Zofia, Haściłowicz Andrzej 
(54) Przepływowy ogrzewacz wody 
(57) Przedstawione rozwiązanie cechuje duża funkcjonal

ność, przejawniająca się w automatycznym dostosowywaniu 
mocy grzejnej do wielkości zużywanej wody ogrzanej i zadanej 
temperatury, pozwalająca uzyskać z 5 stopni mocy konfigurację 
8 ustawień zależności mocy i przepływu. 

Istota ogrzewacza polega na tym, że wkład grzejny (4) 
zawiera zestaw grzałek (5), połączonych elektrycznie z 
przekaźnikami. W korpusie (10) zespołu wodnego znajduje 
się komora pomiarowa (13) przepływu wody, a zespół sterujący 
składa się z wyłącznika (17), który z jednej strony jest połączony 
poprzez mikrowyłącznik (18) z przekaźnikiem, zaś z drugiej 
strony z komorą pomiarową przepływu wody. Układ połączeń 
przepływowego ogrzewacza wody charakteryzuje się tym, że 
poszczególne elementy grzejne (5) połączone są niezależnie od 
siebie jednym biegunem ze źródłem napięcia, a drugim z odpo
wiadającym sobie przekaźnikiem, przy czym każdy przekaźnik 
połączony jest z oddzielnym mikrowyłącznikiem (18) oraz z 
właściwym elementem sygnalizacyjnym, zaś mikrowyłączniki 
poprzez przełącznik mocy i wyłącznik termiczny połączone są z 
zasilaniem. 

(6 zastrzeżeń) 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 45 

A1(21) 310721 (22)95 09 27 6(51) F24H 1/20 
(71) Fabryka Kotłów i Konstrukcji Metalowych 

EKOMET Spółka z o.o., Pleszew 
(72) S zul czyń s ki Maciej 
(54) Sposób spalania w kotłach wodnych 
(57) Sposób spalania w kotłach wodnych centralnego ogrze

wania ma zastosowanie przy spalaniu miału węglowego. 
Sposób spalania charakteryzuje się tym, że w okresie 

spalania zasadniczego i w okresie podtrzymywania spalania 
rozdział powietrza pierwotnego do wtórnego ma się jak 1 : 1, a 
ilość powietrza doprowadzanego w stosunku do ilości spalane
go paliwa wynosi 50 - 60 części objętościowych powietrza na 
jedną część wagową paliwa, przy czym temperatura spalin w 
okresie podtrzymywania jest mniejsza od temperatury spalin w 
okresie zasadniczego spalania i ma się jak 3 : 5. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317256 (22) 96 03 15 6(51) F28D 1/04 
(31) 95 29504520 (32) 95 03 16 (33) DE 

95 19510017 9503 20 DE 
(86) 96 0315 PCT/EP96/01132 
(87) 96 0919 W096/28696 PCT Gazette nr 42/96 
(7n KERMIGMBH,Plattling,DE 
(72) Feldmeier Dieter, Fonfara Harald, Pisinger 

Johan Peter 
(54) Urządzenie grzewcze 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia grzewczego z pierwszym 
grzejnikiem (100) i osłoną (10), przy czym pierwszy grzejnik (100) 
zawiera korzystnie pionowo ustawione rury zbiorcze i połączone 
z nim, korzystnie poziomo ułożone, rury grzejne, które są zaopa
trzone w dopływ i odpływ dla urządzenia grzewczego, przy czym 
osłona posiada powierzchnię, dzięki czemu obszar między rurami 
zbiorczymi w kierunku od jej strony szerokiej jest zasadniczo 
osłonięty, natomiast obszar w kierunku głównego rozciągnięcia 

lub w kierunku wzdłużnym rur zbiorczych jest częściowo nie
osłonięty, w celu co najmniej częściowo osłonięcia dopływu i 
odpływu. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 310740 (22)95 09 29 6(51) F28D 3/02 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji i 

Handlu MB IKOP Spółka z o.o., Mysłowice 
(72) Zobek Zbigniew 
(54) Sposób wymiany ciepła między gazami i 

gazowy, rurowy wymiennik ciepła 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia spraw

ności wymiany ciepła między gazami, zwłaszcza spalinami, a 
powietrzem w gazowym, rurowym wymienniku ciepła, zwłasz
cza podgrzewaczu powietrza. 
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Sposób wymiany ciepła między gazami według wyna
lazku polega na tym, że czysty gaz, zwłaszcza powietrze, tłoczy 
się wzdłuż wewnętrznej powierzchni rur stosując zwiększoną 
turbulencję jego przepływu w warunkach lokalnych, cyklicznych 
zaburzeń na długości rury, a gaz zanieczyszczony, zwłaszcza 
spaliny, prowadzi się na zewnątrz rur, korzystnie prostopadle do 
ich powierzchni. W gazowym, rurowym wymienniku ciepła, 

zwłaszcza podgrzewaczu powietrza według wynalazku rury (1) 
mają na całej swej długości lokalne, poprzeczne zmniejszenia 
przekroju wewnętrznego (3) powtarzające się cyklicznie, korzy
stnie w podziałce nie przekraczającej d - 2d rury (1), przy czym 
rury (1) są usytuowane poziomo. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 310592 (22)95 09 21 6(51) G01B 3/18 
G01B 21/00 

(75) Goliszek Włodzimierz, Warszawa; Lesiński 
Henryk, Warszawa 

(54) Mikrometr cyfrowy elektroniczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mikrometr cyfrowy elektro

niczny charakteryzujący się tym, że oś trzpienia (9) sprzęgła (10) 
usytuowana jest poprzecznie do osi trzpienia pomiarowego (6), 
przy czym na trzpieniu (9) jest usytuowany zębnik (8) zazębiony 
z liniową zębatką (7) usytuowaną na trzpieniu pomiarowym (6) 
wzdłuż jego osi oraz że sprzęgło (10) usytuowane jest w wyjęciu 
okładki izolacyjnej, pod zespołem prowadzącym (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310671 (22)95 09 26 6(51) G01F 22/02 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Piętka Jerzy, Krzyśków Alfred, Credo Kamil 
(54) Sposób i układ do pomiaru objętości 
(57) Sposób pomiaru objętości obiektu polega na tym, że w 

zespole komór pomiarowych (4,6) i zespole komór odniesienia 
(11, 13) zrównuje się objętości gazu przed umieszczeniem w 
zespole komór pomiarowych (4,6) obiektu badanego (3), w taki 
sposób, że zmienia się położenie nurników (1,15) umieszczo
nych odpowiednio w zespole komór pomiarowych i w zespole 
komór odniesienia, a po każdej zmianie położenia nurników lub 
jednego nurnika wykonuje się sprężanie pomiarowe gazu w obu 
zespołach komór (4,6) i (11,13) i mierzy różnicę cienień pomię
dzy zespołem komór pomiarowych (4,6) i odniesienia (11,13). 
Następnie wprowadza się korektę położenia nurników i spręża
nie pomiarowe, aż do uzyskania zerowej różnicy ciśnień. Po 
umieszczeniu w zespole komór pomiarowych (4, 6) obiektu 
badanego (3), ponownie wykonuje się zrównanie objętości ga
zu w obu zespołach komór w taki sposób, że reguluje się 
położenie nurnika (1) w zespole komór pomiarowych (4,6), a po 
każdej zmianie położenia nurnika wykonuje się sprężanie 

pomiarowe gazu w obu zespołach komór, pomiarowych (4,6) i 
odniesienia (11, 13) i mierzy różnicę ciśnień pomiędzy nimi 
powtarzając kolejno korektę położenia nurnika i sprężanie po
miarowe gazu, aż do uzyskania zerowej różnicy ciśnień pomię
dzy zespołem komór pomiarowych i odniesienia, a z różnicy 
położeń nurnika (1) w zespole komór pomiarowych pomiędzy 
pozycjami pomiarową, to znaczy z obiektem badanym (3) i 
zerową, to znaczy bez obiektu badanego (3), wyznacza się 
objętość mierzonego obiektu (3). 

Przedmiotem wynalazku jest również układ do pomiaru 
objętości. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 310586 (22)95 0920 6(51) G01K15/00 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Smolarski Andrzej, Świderski Marek 
(54) Sposób selekcji temperaturowej 

bimetalicznych ograniczników temperatury i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób selekcji temperaturowej bimetalicznych ele
mentów ograniczników temperatury polega na tym, że tworzy 
się w niskograndientowej przestrzeni gazowej na twardym pod
łożu zbiór elementów bimetalicznych o różnych, nieokreślo
nych temepraturach przeskoku. Następnie zmienia się w 
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jednoznacznie określony sposób temperaturę gazu i doprowa
dza się do kolejnych przeskoków elementów bimetalicznych w 
czasie, gdy ich temperatura osiągnie wartość temperatury prze
skoku, czym wywołuje się przemieszczanie tych elementów do 
odpowiednich pojemników, które przesuwa się w sposób jed
noznacznie zależny od zmieniającej się temperatury gazu. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera komorę 
gazową (1) w której znajduje się nachylona paleta (2) z progami 
lub wnękami, w których znajdują się selekcjonowane elementy 
bimetaliczne. Przed paletą umieszczona jest kurtyna (3) z mate
riału pochłaniającego energię mechaniczną, a poniżej ruchome 
pojemniki (4) na wyselekcjonowane temepraturowo elementy 
bimetaliczne. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310665 (22)95 0926 6(51) GO IN 1/22 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Jana 

Kochanowskiego, Kielce 
(72) Słomkiewicz Piotr 
(54) Mikrodozownik o zmiennej pojemności 

zintegrowany z zaworem sześciodrożnym do 
wykonywania analiz metodą chromatografii 
gazowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mikrodozownik o zmiennej 
pojemności zintegrowany z zaworem sześciodrożnym do po
bierania próbek gazów i par cieczy przeznaczonych do analizy 
w chromatografie gazowym. Rozwiązanie to pozwala pobierać 
próbki gazów i par cieczy, o różnej wielkości, bez wymiany 
kalibrowanej kapiláry. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu komory (2) o 
zmiennej objętości wewnątrz korpusu zaworu (1) sześciodroż-
nego. Przez wprowadzanie tłoka (3) do komory zmienia się jej 
objętość, czyli ilość pobieranej próbki do analizy w chromato
grafie gazowym. Przy pomocy śruby (4) regulacyjnej tłok (3) 

można przesuwać. Śruba (4) ma pokrętło ze skalą wskazującą, 
jaka objętość tłoka wypełnia komorę dozownika, a przesuwając 
Uok, można płynnie zmieniać objętość komory w zależności od 
potrzeb analizy. Możliwe jest wymienne stosowanie tłoków o 
różnych średnicach, co pozwala rozszerzyć zakresy zmienia
nych objętości komory. Zaletą takiego rozwiązania komory o 
zmiennej pojemności w tym wynalazku, jest zmniejszenie obję
tości pobieranej próbki oraz możliwość zmieniania jej wielkości 
w trakcie pracy chromatografu, bez konieczności jej przerywa
nia tak, jak w przypadku stosowania zaworu sześciodrożnego z 
kapilára montowaną przy pomocy złączy gazowych na zewnątrz 
zaworu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310666 (22)9509 26 6(51) G01N 1/22 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 

Kochanowskiego, Kielce 
(72) Słomkiewicz Piotr 
(54) Dozownik chromatografu gazowego do 

pobierania próbek pod zwiększonym 
ciśnieniem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest dozownik połączony z za
worem sześciodrożnym do pobierania próbek pod zwiększo
nym ciśnieniem gazów i par cieczy przeznaczonych do analizy 
w chromatografie gazowym. 

Rozwiązanie to umożliwia równocześnie dostosowywać 
ciśnienie próbki w kapilarze do ciśnienia gazu nośnego przepły
wającego przez zawór sześciodrożny, a także pobierać o różnej 
wielkości próbki gazów i par cieczy bez wymiany kalibrowanej 
kapiláry. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu dozownika 
(1) z komorą (2) o zmiennej objętości, w której obniżanie ciśnie
nia pobieranej próbki gazów realizuje się przy pomocy tłoka (3), 
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który przesuwając sie powiększa objętość komory, dzięki czemu 
obniża się ciśnienie pobranych gazów oraz zastosowaniu zawo
ru sześciodrożnego, którego trzy pozycje robocze służą: pier
wsza do napełniania komory dozownika badanymi gazami o 
ciśnieniu wyższym, niż ciśnienie gazu nośnego na wejściu ko
lumny, druga w której przy odłączonym dozowniku od toru gazu 
nośnego chromatografu gazowego i toru pomiarowego obniża 
się ciśnienie gazowej próbki, a równocześnie nie zatrzymuje się 
przepływów gazu nośnego i gazu w torze pomiarowym przez 
ten zawór oraz trzecia, która służy do wprowadzania próbki 
badanych gazów o ciśnieniu obniżonym, zrównanym z ciśnie
niem jakie panuje na wejściu kolumny chromatografu do analizy 
na kolumnie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310667 (22) 95 09 26 6(51) G01N 1/22 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Jana 

Kochanowskiego, Kielce 
(72) Stomkiewicz Piotr 
(54) Zawór dziesięciodrożny do chromatografu 

gazowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dziesięciodrożny zawór 

przeznaczony do pobierania próbek gazów lub par cieczy przy 
pomocy dwóch kalibrowanych kapilár (K-1), (K-2), z dwóch 
różnych torów gazowych celem ich analizy w chromatografie 
gazowym. Rozwiązanie konstrukcyjne dziesięciodrożnego za
woru polega na zastosowaniu jednakowej długości przewodów 
gazowych od każdej z dwóch kalibrowanych kapilár do począt
ku kolumny chromatograficznej. Sprawia ono, że czasy wpro
wadzania próbek z każdej kapiláry na kolumnę są jednakowe. 
Istotą wynalazku jest zastosowanie zaworu, w którego korpusie 
kanaliki doprowadzające gaz nośny z chromatografu gazowego 
do rotora są umieszczone symetrycznie i w równych odległo
ściach od kanalików doprowadzających gazy z obu kapilár, a 
jednocześnie niezależnie od roboczej pozycji rotora jest zacho
wany warunek ciągłego przepływu wszystkich gazów przez 
zawór. 

(J zastrzeżenie) 

A1(21) 310765 (22) 95 09 29 6(51) G01N 21/41 
G02B 7/198 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Kieżun Aleksander, Jaroszewicz Leszek R., 

Nowinowski Edward, Walczak Andrzej 

(54) Głowica pomiarowa do wyznaczania profilu 
współczynnika załamania w warstwach 
ciekłokrystalicznych 

(57) Głowica posiada stolik obrotowo-przesuwny (1), na któ
rym umieszczone są dwa pryzmaty (2,3) ustawione podstawami 
równolegle do siebie i przylegające do ciekłego kryształu (5). 
Podstawy pryzmatów (2,3) pokryte są warstwą (6) z materiału o 
współczynniku załamania niższym od minimalnej wartości 
współczynnika załamania badanego ciekłego kryształu (5) a 
następnie warstwą materiału (7) porządkującego molekuły cie
kłego kryształu (5). Wprowadzając światło monochromatyczne 
pod różnymi kątami (4) dzięki zastosowaniu stolika obrotowo-
prze8uwnego (1) pobudza się mody światłowodowe, czego 
wyrazem jest powstawanie tzw. linii modowych (8) oraz (9) 
związanych z tunelowym wyprowadzaniem światła ze światło
wodu ciekłokrystalicznego przez pryzmaty (2,3). Wykorzystując 
znane kąty padania przy których następuje pobudzenie światło
wodu ciekłokrystalicznego określa się stałe propagacji a z nich 
profil współczynnika załamania w poprzek warstwy ciekłokry
stalicznej metodami stosowanymi w planarnej optyce światło
wodowej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317379 (22)95 0517 6(51) G01N 21/77 
(31) 94 1643 (32)94 05 27 (33) CH 
(86) 95 0517 PCT/EP95/01845 
(87) 951207 W095/33197 PCT Gazette nr 52/95 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Duveneck Gert L., DE; Neuschafer Dieter, 

CH; Ehrat Markus, CH 
(54) Proces detekcji nadkrytycznie wzbudzanej 

luminescencji 
(57) Wynalazek dotyczy procesu detekcji luminescencji za 

pomocą planarnej dielektrycznej optycznej platformy czujniko
wej, złożonej z przezroczystego podłoża, na które nałożona jest 
cienka przezroczysta falowodowa warstwa, która to platforma 
czujnikowa jest wyposażona w siatkę do wprowadzania światła 
wzbudzenia, a współczynnik załamania wymienionego podłoża 
jest mniejszy niż współczynnik załamania falowodnej warstwy, 
przez doprowadzanie ciekłej próbki do styku z warstwą i mie
rzenie luminescencji wytwarzanej przez substancje posiadające 
właściwości luminescencyjne w próbce lub przez substancje 
mające właściwości luminescencyjne, unieruchomione na war
stwie, optoelektronicznie. Wynalazek dotyczy również stosowa
nia tego procesu w ilościowym badaniu powinowactwa i do 
ilościowego oznaczania składników luminescencyjnych w roz
tworach optycznie mętnych. 

(38 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316190 (22)96 09 20 6(51) G01N 21/88 
G01B7AX) 

(31)95 532350 (32)95 09 22 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Juvinall John W. 
(54) Sposób i urządzenie do kontroli parametrów 

pojemnika oraz maszynowe urządzenie 
wizyjne 

(57) Sposób kontroli parametrów pojemnika polega na tym, 
że w pierwszym etapie otrzymuje się obraz pojemnika, składa
jący się z wielu bajtów danych pikselowych, z których każdy 
stanowi część obrazu, w drugim etapie przetwarza się bajty 
danych pikselowych szeregowo i z zachowaniem kolejności, w 
programowanej matrycy układowych elementów logicznych, 
skonfigurowanej wstępnie do operowania na wielu sekwencyj
nych danych pikseli równocześnie w kolejnych sekcjach matry
cy oraz w trzecim etapie otrzymuje się informację kontrolną na 
podstawie bajtów danych pikselowych przetwarzanych w dru
gim etapie w funkcji parametrów optycznych pojemnika. Korzy
stne w trakcie kontroli obraca się pojemnik wokół jego osi oraz 
synchronizuje się operacje z pierwszego i drugiego etapu dla 
skokowego zwiększenia kąta obrotu. 

Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do kon
troli parametrów pojemnika i maszynowe urządzenie wizyjne. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310566 (22)95 0918 6(51) GOIN 27/00 
G01R 27/00 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Komorowski Mieczysław, Sikora Ryszard 
(54) Pomiarowy przetwornik przestrzennych 

rozkładów konduktywnośei 
(57) Pomiarowy przetwornik charakteryzuje się tym, że za

wiera umieszczone wzdłuż jednej osi, kolejno cewkę wzbudza
jącą (1) oraz pierwszą i drugą cewkę sygnałową (4, 5). Cewki 
sygnałowe (4,5) różnią się ilością zwojów i są połączone szere
gowo i różnicowo, a druga cewka sygnałowa (5) znajduje się w 
pobliżu obiektu badanego. Sygnał wyjściowy z cewek sygnało
wych (4, 5) podany jest do nanowoltomierza homodynowego, 
połączonego z generatorem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310543 (22)95 0919 6(51) GOIN 27/42 
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne HTL, 

Warszawa 
(72) Czernecki Andrzej, Bylina Andrzej, Kawiak 

Jan, Ohnsorge Piotr 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów 
próbki płynu 

(57) W sposobie przepuszcza się przez komorę pomiarową 
w ustalonych odstępach czasu próbki plynu mierzonego, pły
nów kalibracyjnych i płynów roboczych oraz dokonuje się po
miaru właściwości fizyko-chemicznych płynu mierzonego i 
płynów kalibracyjnych przy pomocy elektrod pomiarowych, po 
czym na podstawie wyników pomiarów określa się wielkości 
parametrów próbki płynu. Jako płyny kalibracyjne dla elektrod 
pomiarowych w komorze pomiarowej wprowadza się wzorcowe 
roztwory wodne nasycone gazami oraz tien pobrany z powie
trza, które następnie, naprzemiennie z mierzoną próbką płynu i 
płynami roboczymi i zgodnie z cyklem pomiarowym, dzieli się 
na co najmniej dwa tory pomiarowe w komorze pomiarowej, 
każdy zawierający elektrody pomiarowe do pomiaru równowagi 
kwasowo-zasadowej, po czym przelicza się wyniki pomiarów 
dla każdego toru pomiarowego we wspólnych układach elektro
nicznych. 

Urządzenie zawiera, jako pojemniki płynów kalibracyj
nych i płynów roboczych, szuflady (21,22,23,24) z wymiennymi 
torebkami z wzorcowymi roztworami wodnymi nasyconymi ga
zami oraz z płynami roboczymi i szufladę (25) z pojemnikiem 
zrzutu płynów zużytych. Ponadto urządzenie zawiera w komorze 
pomiarowej co najmniej dwa tory pomiarowe (36, 39) z elektro
dami pomiarowymi (37, 38 lub 40, 41) do pomiaru równowagi 
kwasowo-zasadowej, włączone równolegle w tor pomiarowy 
urządzenia i dołączone do wspólnych układów elektronicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317372 (22)96 03 06 6(51) G01N 27/411 
(31) 95 19513212 (32) 95 04 12 (33) DE 

95 19531661 9508 29 DE 
(86) 9603 06 PCT/EP96AX)952 
(87) 961017 W096/32636 PCT Gazette nr 46/96 
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(71) HERAEUS ELECTRO-NITE 
INTERNATIONAL N.V., Houthalen, BE 

(72) Curé Omer Paul Ivo, Neyens Guido Jacobus 
(54) Sposób pomiaru aktywności 

elektrochemicznej 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru aktywności ele

ktrochemicznej niemetalicznej warstwy ciekłej, usytuowanej na 
roztopionej kąpieli, przy pomocy ogniwa pomiarowego z ele
mentem elektrochemicznym, który ma część aktywną oraz z 
przeciwelektrodą. 

Wynalazek dotyczy również ogniwa pomiarowego do 
pomiaru aktywności elektrochemicznej. W celu uzyskania dokład
nych wyników pomiarów aktywności elektrochemicznej przy 
najmniejszych możliwych nakładach, ogniwo pomiarowe jest za
nurzane poprzez niemetaliczną warstwę ciekłą do roztopionej 
kąpieli, część aktywną elementu elektrochemicznego jest otoczo
na przez niemetaliczną warstwę ciekłą materiału tej warstwy przy 
wkładaniu, ten material jest utrzymywany na elemencie elektro
chemicznym aż po pomiarze aktywności elektrochemicznej i 
pomiar jest dokonywany po zanurzeniu elementu elektrochemi
cznego do roztopionego metalu w roztopionej kąpieli. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 316275 (22)96 09 25 6(51) G01N 33/44 
(31) 95 9500784 (32)95 09 25 (33) BE 
(71) SOLVAY (Societě Anonyme), Brussels, BE 
(72) Josephy Claude, Breyer Pol 
(54) Sposób i urządzenie do kontroli jakości 

lateksu z polimerów winylowych 
zawierających chlorowiec 

(57) Opisano sposób kontroli jakości lateksu z polimerów 
winylowych, zawierających chlorowiec, w czasie polimeryzacji 
w emulsji wodnej, w którym emituje się promienie świetlne 
bezpośrednio do emulsji wodnej, chwyta się i przekazuje do 
spektrofotometru w bliskiej podczerwieni światło rozproszone 
odbite przez cząstki polimerowe lateksu w paśmie spektralnym 
położonym między 1100 i 2500 nm i mierzy się je w specyficz
nych długościach fali związanych równaniami korelacyjnymi ze 
specyficznymi cechami kontrolowanego lateksu. 

Urządzenie do kontroli jakości lateksu w reaktorze w 
czasie polimeryzacji, zawiera zasadniczo sondę pomiarową 
umieszczoną w reaktorze, połączenie optyczne wymienionej 
sondy ze spektrofotometrem w bliskiej podczerwieni wyposażo
nym w urządzenia do emisji światła i do chwytania światła 
rozproszonego odbitego oraz w komputer mający w pamięci 
równania korelacyjne. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310735 (22)950928 6(51) GO IR 27/26 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Malcher Andrzej 
(54) Sposób i układ do pomiaru pola 

wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego 
(57) Sposób pomiaru pola wzmocnienia wzmacniacza ope

racyjnego polega na tym, że badany wzmacniacz operacyjny 
włącza się w strukturę generatora sinusoidalnego RC, którego 
częstotliwość oscylacji zależy od pola wzmocnienia wzmacnia
cza. Mierzy się częstotliwość oscylacji generatora, a na jej 
podstawie wylicza się pole wzmocnienia wzmacniacza. 

Układ do pomiaru pola wzmocnienia wzmacniacza ope
racyjnego charakteryzuje się tym, że posiada dwa wzmacniacze 
operacyjne • badany (W1) i pomocniczy (W2), jeden kondensa
tor i pięć rezystorów. Kondensator (C1) łączy wejście odwraca
jące (II2) pomocniczego wzmacniacza operacyjnego (W2) z 
jego wyjściem (WY2), a wejście nieodwracające (NI2) tego 

wzmacniacza jest uziemione. Rezystor (R1) łączy wejście odwra
cające (111) wzmacniacza badanego (W1) z masą układu, rezy
stor drugi (R2) łączy wejście odwracające (111) wzmacniacza 
badanego (W1) z jego wyjściem (WY1) natomiast trzeci rezystor 
(R3) włączony jest między wejście odwracające (II2) wzmacniacza 
pomocniczego (W2), a wejście nieodwracające (NU) wzmacnia
cza badanego (W2). Czwarty rezystor (R4) łączy wejście nieod
wracające (NU) wzmacniacza badanego (W1) z wyjściem (WY2) 
wzmacniacza pomocniczego (W2) a piąty rezystor (R5) włączo
ny jest między wejście nieodwracające (NU) wzmacniacza ba
danego (W1) a wyjście (WY1) tego wzmacniacza. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 310582 (22) 95 09 19 6(51) GOIV 3/08 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Szyngiera Piotr 
(54) Sposób i urządzenie do wykrywania i 

identyfikacji przedmiotów metalowych 
(57) Sposób wykrywania i identyfikacji przedmiotów metalo

wych polegający na przetwarzaniu sygnałów z głowicy wykry
wającej polega na tym, że sygnał wyjściowy poddaje się 
wzmacnianiu oraz detekcji kwadraturowej i uzyskuje się dwie 
składowe sygnału: rzeczywistą i urojoną, które w czasie ruchu 
metalu wzdłuż cewki lub cewki wzdłuż metalu podlegają prób
kowaniu w równych odstępach czasu i przetwarzaniu na postać 
cyfrową, a następnie w tej postaci są wczytywane do systemu 
mikroporcesorowego, gdzie po przeliczeniu ich na odpowiada
jącą im parę współrzędnych XY, wyświetlone są w postaci pun
któw za pomocą układu wyświetlacza, kreśląc tym sposobem 
figurę geometryczną, której wielkość, kształt oraz nachylenie 
wykorzystuje się do oceny parametrów wykrywanego metalu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wyjście wzmac
niacza (3) rezonansowego podłączone jest do wejść detektorów 
(5, 6) fazy, na wyjściu których uzyskiwane są składowe rzeczy
wista i urojona sygnału wyjściowego głowicy wykrywającej, 
natomiast wyjścia detektorów (5, 6) fazy podłączone są odpo
wiednio do wejść filtrów (7, 8) dolnoprzepustowych, których 
wyjścia podłączone są odpowiednio do sterowanych z systemu 
mikroprocesorowego, wzmacniaczy (9, 10) zerujących, do 
wyjść zaś tych wzmacniaczy podłączony jest multiplekser (11 ) 
analogowy sterowany z systemu (13) mikroporcesorowego, 
przyłączający odpowiedni tor pomiarowy do przetwornika (12) 
analogowo-cyfrowego, dokonującego konwersji sygnałów ana
logowych na wielkości w postaci cyfrowej, które są wczytywane 
do systemu mikroporcesorowego podłączonego do wyjścia 
przetwornika, a którego wyjście danych podłączony jest do 
układu wyświetlacza (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 310585 (22)95 09 20 6(51) G05F1/08 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Kowalski Grzegorz 
(54) Stabilizator napięcia, zwłaszcza do cyfrowych 

urządzeń bateryjnych 
(57 ) Stabilizator napięcia zawiera układ stabilizatora (US) 

podwyższającego napięcie, którego wejście (WE) dołączone 
jest do baterii (B) przez diodę (D) połączoną równolegle z 
tranzystorem (T). Bramka tranzystora (T) połączona jest z wyj
ściem (WY) komparatora (K), którego wejście (WE) poprzez 
dzielnik (R1, R2) dołączone jest do baterii (B). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310643 (22)95 09 21 6(51) G05F1/66 
F01D 17/00 

(71) Elektrownia ŁAGISZA S.A, Będzin 
(72) Lizończyk Jarosław, Krusiec Zenon, 

Staszewski Arkadiusz, Latoś Tadeusz, Cieśla 
Piotr, Sorn Mieczysław 

(54) Sposób i układ korekcji mocy 
energetycznego bloku 

(57) Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu w 
obwód wartości zadanej regulatora mocy dodatkowego sygnału 
korekcyjnego (WM), który przy przekroczeniu zadanego progu 
maksymalnej wartości ciśnienia pary przed zaworami regulacyj
nymi zwiększa wartość zadaną regulatora mocy, zaś zmniejsza 
w przypadku przekroczenia zadanego progu minimalnej warto
ści ciśnienia. 

Układ wbudowany jest na wejściu sumatora (7) wartości 
zadanej regulatora mocy i zbudowany jest z dwóch regulatorów 
(4,5) odpowiednio maksymalnego i minimalnego ciśnienia pary 
przed turbiną, gdzie wyjście (Y1) regulatora (4) maksymalnego 
ciśnienia pary przed turbiną wprowadzone jest na wejście (+) 
sumatora (6), a wyjście (Y2) regulatora (5) minimalnego ciśnie
nia pary przed turbiną wprowadzone jest na wejście (-) tego 
sumatora (6). 

Wyjście sumatora (6) połączone jest z wejściem (DY) 
ogranicznika (3), którego wyjście połączone jest z wejściem 
(WM) sumatora (7) wartości zadanej regulatora mocy. Wejście 
wartości zadanej (SP1) regulatora (4) połączone jest z nastaw
nikiem (1 ) maksymalnej wartości zadanej ciśnienia i odpowidnio 
wejście wartości (SP2) regulatora (5) połączone jest z nastawni
kiem (2) minimalnej wartości zadanej ciśnienia. Wejścia warto
ści regulowanej (Rl, R2) regulatorów (4, 5) połączone są z 
sygnałem pomiaru ciśnienia pary przed turbiną. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310684 (22)95 09 25 6(51) G06F1/26 
(71)Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Kowalski Grzegorz 
(54) Sposób zmniejszania zużycia energii, 

zwłaszcza w przenośnych urządzeniach 
mikroprocesorowych 

(57) Sposób zmniejszania zużycia energii polega na tym, że 
wyłącza się każdorazowo bezzwłocznie mikroprocesor po wy
konaniu sekwencji rozkazów i włącza się ponownie po pojawie
niu się sygnału żądającego wykonania następnej sekwencji 
rozkazów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316482 (22) 96 10 11 6(51) G06F 3/12 
(23) 96 04 14 MTP INFOSYSTEM 
(71) Orłowski Henryk, Warszawa; Orłowski 

Maciej, Warszawa 
(72) Orłowski Henryk, Zieliński Tomasz 
(54) Drukarka fiskalna o wielu interfejsach 
(57) Drukarka fiskalna (DF) połączona z komputerem przez 

złącze zewnętrzne (ZZ), wyposażona w procesor (PD) sterujący 
zespołami wejścia/wyjścia i pamięciami danych charakteryzuje 
się tym, że posiada pamięć programów (PP) zawierającą pro
gramy (Pi, P2,...Pn) w ilości odpowiadającej liczbie różnych 
interfejsów, według których może pracować drukarka fiskalna 
(DF) oraz posiada układ wybierający (UW) połączony z wyj
ściem informacji z komputera, jak również ma sterownik pamięci 
(SP) uruchamiany sygnałem waboru (SW), włączający odpo
wiedni program (Pi, P2,...Pn) w pamięci programów (PP). 
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Ponadto wyjecie informacji (Wl) z komputera jest połą
czone z buforem wejściowym (BW) związanym zarówno ze 
sterownikiem pamięci (SP) jak również z procesorem (PD), który 
jest połączony z pamięcią programów (PP) przez rejestr rozka
zów programowych (RR). Układ wybierający (UW) generujący 
sygnał wyboru (SW) programu (Pi, P2,...Pn) może być połączony 
ze sterownikiem pamięci (SP) włączającym odpowiedni pro
gram (Pi, p2,...PrO w pamięci programów (PP). Układ wybierający 
(UW) może również być połączony ze złączem zewnętrznym 
(ZZ), które przekazuje sygnały wejściowe zawierające kody 
rozpoczynające rozkazy interfejsowe specyficzne dla poszcze
gólnych interfejsów. Ponadto układ wybierający (UW) może 
zawierać układ monitorujący (UM) połączony z liniami interfejsu 
zewnętrznego charakterystycznymi dla obsługiwanych typów 
różnych interfejsów. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 315925 (22) 96 09 04 6(51) G07C 9/00 
G07B 15/00 

(31) 95 9511021 (32)95 09 20 (33) FR 
(71) SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHES 

USINES-AUCHAN, Villeneuve ďAscq, FR 
(72) d'Estaintot Pierre Langlois, Detallante 

Jean-Charles 
(54) Zespół do sprawdzania i rejestrowania 

zakupów dokonanych przez klienta w 
punkcie sprzedaży samoobsługowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do sprawdzania i 
rejestrowania zakupów dokonanych przez klienta w punkcie 
sprzedaży samoobsługowej, zawierający stanowisko rozładun
ku (14A, 14B, 14C) zakupów z wózka i/lub pojemnika i stanowi
sko pracy wyposażone w środki rejestrowania i rozliczania (15A, 
15B, 15C), przystosowanie do zajmowania przez jedną osobę. 
Zespół zawiera ponadto stanowisko załadunku (16A, 16B, 16C), 

przy czym stanowisko rozładunku i stanowisko załadunku są 
umieszczone zasadniczo naprzeciw siebie i po dowolnej stronie 
wymienionego stanowiska pracy. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 316470 (22) 96 10 08 6(51) G09B 19/02 
(75) Sobczyk Jan, Kielce 
(54) Pomoc naukowa do nauki tabliczki mnożenia 
(57) Pomoc do nauki tabliczki mnożenia składa się z oprawki 

(2), wewnątrz której obrotowo przytwierdzona jest tarcza (1) i z 
umieszczonego pod nią przesuwnego suwaka (7) na którym 
cyfry mnożnika (8) umieszczone są w samodzielnym rzędzie a 
cyfry iloczynu (5) w łukowych szeregach i w poziomych rzędach. 
Oprawka (2) posiada łukowe wycięcie zakończone u góry okien
kiem, w którym ukazuje się mnożna (3) ze znakiem mnożenia 
V i mnożnik (8) oraz podcięcia na krawędziach. Tarcza (1) ma 
na obwodzie ciągi cyfr mnożnej (3), przegrodzone otworami (4) 
w równych odstępach, które odsłaniają cyfry iloczynu (5). 

(4 zastrzeżenia) 

A3(21) 310510 (22)95 0918 6(51) G09F 7/18 
(61) 302803 
(75) Nowosad Janusz, Łódź 
(54) Sposób mocowania znaków umownych 
(57) Sposób mocowania znaków umownych polega na za

stosowaniu łącznika (2), składającego się z części przyznakowej 
(3) przymocowanej trwale do odwrotnej strony płyty (1) znaku 
oraz części przyściennej (4) służącej do osadzenia znaku w 
miejscu przeznaczenia. Część przyznakowa (3) oraz część przy
ścienna (4) połączone są zaczepami haczykowymi (5) umożli
wiającymi połączenie rozłączne. Wewnątrz jednej z części (3) 
przymocowany jest trwale element blokujący (6) wyposażony w 
kanalik (7), którego oś pokrywa się z osią łączącą otwory (8) w 
bocznych ściankach drugiej części (4) łącznika (2). W pozycji 
połączenia obu części (3) i (4) łącznika (2) przez kanalik (7) oraz 
otwory (8) przełożony jest kołek blokujący (9). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 310571 (22)95 09 20 6(51) G09F19AX) 
(75) Stachowiak Roman, Koszalin; Kwiecień 

Artur, Mszczonów 
(54) Wykorzystanie lasera do wyświetlania reklam 
(57) Wyświetlanie reklam świetlnych, znamienne tym, że 

źródłem światła jest laser. 
(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317371 (22) 95 05 29 6(51) G10K 11/22 
G10K11/08 

(31) 94 4418830 (32)94 05 30 (33) DE 
94 349879 941206 US 

(86) 95 05 29 PCT/EP95/Ö2031 
(87) 9512 07 W095/33258 PCT Gazette nr 52/95 
(71) SONIDENT ANSTALT 

LIECHTENSTEINISCHEN RECHTS, 
Vaduz, LI 

(72) Bicz Wiesław 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania fal 
kulistych w zakresie ultradźwięków 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenia do 
wytwarzania fal kulistych w zakresie ultradźwiękowym. Celem 
wynalazku jest wytwarzanie idealnych fal kulistych w zakresie 
ultradźwiękowym, mających dużą energię i rozkład amplitudy 
odpowiadający krzywej Gaussa Uzyskiwane są one w ten sposób, 
że fale wychodzące z typowego nadajnika (1) ultradźwiękowego 
skupiane są przy pomocy falowodu (3) aż do uzyskania propa
gacji jednomodowej w falowodzie, który emituje idealne faie 
kuliste w przestrzeń. 

(11 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 310610 (22)95 0922 6(51) HOIB 7/34 
(71) Huta ZABRZE S.A.Przedsiębiorstwo 

Produkcji Maszyn i Urządzeń 
Elektromechanicznych, Zabrze 

(72) Cegła Józef, Bajer Andrzej, Kozica Ryszard 
(54) Kabel prądowy chłodzony wodą 
(57) Kabel prądowy chłodzony wodą, posiada tor przewo

dzący, który stanowią miedziane linki umieszczone w gumowym 
wężu, przez który przepływa woda i w osi którego umieszczona 

jest spirala. Na linkach (1) nasunięte są odcinki perforowanych 
rur (2) z tworzywa sztucznego, przy czym odległości pomiędzy 
odcinkami rur (2) na tej samej lince (1) wynoszą 0,9 długości 
odcinka rury (2), a na sąsiednich linkach (1) odcinki rur (2) 
rozmieszczone są naprzemiennie. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 317330 (22) 95 05 30 6(51) H01J 17/40 
H01T1/14 
H01C7/12 
H01B 1/22 

(31) 94 251878 (32)94 06 01 (33) US 
(86) 95 0530 PCT/US95/06867 
(87) 9512 07 W095/33278 PCT Gazette nr 52^95 
(71) RAYCHEM CORPORATION, Menlo 

Park, US 
(72) Simendinger William HM Morton Rodney E. 
(54) Urządzenie do zapobiegania przeciążeniom 

w obwodach, zwłaszcza telekomunikacyjnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zapobiega

nia przeciążeniom w obwodach, zwłaszcza telekomunikacyj
nych, wyposażone w element zabezpieczający (72), zamknięty 
od góry pokrywką (74) i wypełniony substancją hermetyczną, w 
którym umieszczona jest elektroda uziemiająca (55'), lampa 
wyładowcza (12) z wyprowadzeniami sprężynowymi (76, 78) 
oraz umieszczony między nimi nieliniowy element rezystancyj-
ny (45), zawierający kompozycję polimerową i wypełniacz o 
wysokim stopniu rozdrobnienia, przy czym rezystywność po
czątkowa i końcowa tego elementu wynosi co najmniej 109Q cm 
- w temperaturze 25°C, a końcowe napięcie przebicia jest zawar
te w zakresie od 0.7 do 1.3 wartości początkowego napięcia 
przebicia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310685 (22)95 09 25 6(51) H01J 23/05 
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 
(72) Miernik Krzysztof 
(54) Katoda magnetronowego urządzenia 

rozpylającego 
(57) Katoda magnetronowego urządzenia rozpylającego za

wierająca zamocowaną na podstawie katody rozpylaną tarczę, 
wewnątrz której znajduje się układ magnetyczny, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że tarcza (1) ma kształt wydrążo
nego walca, wewnątrz którego usytuowany jest obrotowo mag
nes sztabkowy (3). Korzystnym jest, gdy długość magnesu 
sztabkowego (3) jest wielokrotnie większa od odległości pomię
dzy jego biegunami N i S. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 310686 (22)95 09 25 6(51) H01J 23/05 
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 
(72) Miernik Krzysztof 
(54) Katoda magnetronowego urządzenia 

rozpylającego 
(57) Katoda magnetronowego urządzenia rozpylającego 

składająca się z podstawy, chłodzonej wodą obudowy układu 
magnetycznego i rozpylanej tarczy, według wynalazku chara
kteryzuje się tym, że rozpylana tarcza (1) ma kształt wydrążonego 
prostopadłościanu, wewnątrz którego umieszczony jest magnes 
sztabkowy (3), przy czym rozpylana tarcza (1) jedną ze ścian 
jest przymocowana do obudowy katody (2). 

Korzystnym jest, gdy rozpylana tarcza (1) przymocowa
na jest do obudowy katody (2) tą ścianą, która ma wymiar 
długości jednego boku największy, a wymiar długości drugiego 
boku najmniejszy wśród wymiarów długości wszystkich boków 
prostopadłościanu będącego kształtem rozpylanej tarczy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310514 (22)950918 6(51) H01Q 1/28 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Gliwiński Aleksander, Stasiuk Mikołaj, 

Morawski Witold 
(54) Antena transpondera urządzenia 

odzewowego statków powietrznych 
(57) Antena lotnicza transpondera ma płaski metalowy wi

brator (2) w kształcie trapezu obłożony nakładkami z laminatu 
szklano-epoksydowego wyposażonymi w wycięcia. Dolna 
krawędź wibratora (2) usytuowana nad płaszczyzną podstawy 
(3) tworzy wraz z wycięciami w nakładkach wnękę rezonansową 
(7) obustronnie zamkniętą wkładkami z materiału dielektryczne
go. Wycięcia w nakładkach obejmuje pręt tworzą szceliny rezo
nansowe. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316323 (22) 96 09 27 6(51) H01Q 1/32 
(31) 95 19536131 (32)95 09 28 (33) DE 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Sauer Gerd 
(54) Szyba z anteną 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szyba z anteną do odbioru 

zbiorczego. Na szybie w pobliżu jej krawędzi zgrupowane są 
obok siebie łączeniowe pola szeregu elementów antenowych 
oraz przewodów ekranujących lub masowych. Jako elementy 
łącznikowe stosuje się elementy (26) z wtykowymi złączami (40, 
41 ), posiadające na końcu podstawy płaskie podłoże z łączenio
wymi polami (29, 33, 35, 31, 37, 39) rozmieszczonymi w takim 
samym układzie jak odpowiadające im łączeniowe pola na 
szybie. Lutowane połączenie łączeniowych pól elementu łączni
kowego z łączeniowych polami szyby jest wykonywane jako 
jedna czynność. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 310725 (22)95 0929 6(51) H01Q 25/00 
H01Q 19/17 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Wâ. rs zâwâ 

(72) Gliwiński Aleksander, Tatarek Jerzy, Stasiuk 
Mikołaj, Morawski Witold 

(54) Zestaw antenowy o wielowiązkowej 
charakterystyce 

(57) Zestaw antenowy o wielowiązkowej charakterystyce, 
znajdujący zastosowanie w urządzeniach do identyfikacji obie
któw powietrznych 'swój-cudzy", pozwala kształtować chara
kterystykę różnicową i sumacyjną, zapewniając wymagane 
dookólne przewyższenie listków bocznych charakterystyki róż
nicowej nad listkami bocznymi charakterystyki sumacyjnej. 
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Zespół promieniujący (1), umieszczony ponad górną 
krawędzią lustra anteny (3), wyposażony jest w dwa dipole 
zasilane jednakowymi sygnałami o przeciwnych fazach. Układ 
oświetlający złożony jest z dwóch promienników zewnętrznych 
(8) i promiennika wewnętrznego (9). Promiennik wewnętrzny (9) 
usytuowany jest symetrycznie w stosunku do dwóch pozosta
łych oraz przesunięty jest o pół długości fali wypromieniowanej. 
Zespoły promienników (8,9) separowane są ekranami pionowy
mi wewnętrznymi (8, 9) i zewnętrznymi (6), a ponadto oba 
zespoły promienników (8, 9) osłonięte są od góry ekranem 
płaskim. Promienniki zewnętrzne (8), oraz promiennik zespołu 
promieniującego (1) połączone są poprzez co najmniej dwa 
wektorowe układy składania sygnałów (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316250 (22)9609 24 6(51) HOIR 13/648 
(31) 95 19537532 (32)95 09 29 (33) DE 
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Beutler Petra, Zimmer Sabine, Gerke 

Dieter, Nad Ferenc, Mössner Frank 
(54) Łączówka dla dużych szybkości transmisji 
(57) Łączówka zawiera korpus z tworzywa sztucznego, z 

komorami umieszczonymi w co najmniej jednym rzędzie dla 
elementów stykowych (28) z izolowanym przemieszczaniem i 
szczelinami (25) dla płytek ekranujących (24) umieszczonych w 
poprzecznych ścianach pomiędzy komorami i biegnących osio
wo równolegle do nich. Komory elementu łączącego (26) są 
umieszczone w korpusie z tworzywa sztucznego w możliwie 
najmniejszej odległości (d) od siebie. Szczeliny (25) są usytuo
wane od dolnej strony (23) w poprzecznej ścianie (27), każda 
pomiędzy dwoma sąsiednimi elementami łączącymi (26). Odle
głość (d) pomiędzy komorami elementu łączącego (26) jest 
znacznie mniejsza niż odległość (D) pomiędzy komorami są
siednich elementów łączących (26). 

Łączówka znajduje zastosowanie w telekomunikacji i 
przy przesyłaniu danych. 

{8 zastrzeżeń) 

A1(21) 316301 (22)96 09 26 6(51) H02B 1/16 
HOIR 4/66 

(31) 95 29515982 (32) 95 09 29 (33) DE 
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Nad Ferenc 
(54) Rama uziemiająca, zwłaszcza do 

zastosowania w urządzeniach 
przyłączeniowych w telekomunikacji i 
technice przesyłania danych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest rama uziemiająca, zwłasz
cza do zastosowania w urządzeniach przyłączeniowych w tele
komunikacji i technice przesyłania danych, które to urządzenia 
są umieszczone, zwłaszcza na szynie nośnej, mającej postać 
szyny kołpakowej. 

Cel wynalazku, polegający na opracowaniu, łatwo wy
mienialnej, ramy uziemiającej do urządzeń przyłączeniowych, 
za pomocą której będzie można w prosty sposób rozwiązać 
różne zadania w zakresie uziemienia, został zrealizowany za 
pomocą ramy uziemiającej, która zawiera elementy sprężyste 
(12) do sprężystego zatrzaskiwania w szynie kołpakowej (19), 
wygięte z podstawy (13) skrzydełko stykowe (11) oraz elementy 
mocujące (6, 7,14,15) do niezawodnego mocowania na dnie 
urządzenia przyłączeniowego telekomunikacji i techniki przesy
łania danych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310584 (22)950919 6(51) H02B 1/26 
(71) UNIMA Spółka z o.o., Luboń 
(72) Tomaszewski Leszek, Grabiak Tadeusz, 

Małkowski Zenon, Dzida Franciszek 
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(54) Bezpieczna obudowa kontenerowa dla 
urządzeń technologicznych z gazami 
wybuchowymi 

(57) Bezpieczna obudowa kontenerowa dla urządzeń tech
nologicznych z gazami wybuchowymi charakteryzuje się tym, 
że stanowi ją konstrukcja ramowa (1), pokryta płatami poszycia 
(2), sporządzonymi z blach. Konstrukcja ramowa jest zaopatrzo
na w osadzoną na jej dłuższych ściankach, przynajmniej w 
jedną parę drzwi dwuskrzydłowych (3) i ma w pobliżu jej krót
szych ścianek (4) osadzone lekkie przegrody (5), tworzące wraz 
ze ściankami wewnętrzne komory wentylacyjne (6), mające 
dolną szczelinę (7) i górny wentylacyjny napływowy otwór w 
ściance (4), zamknięty wentylacyjną strugoszczelną kratą (8). 
Na jednej z krótszych ścian (4) jest osadzona na zewnątrz lekka 
szafka osłonowa (9), zawierająca oprócz urządzeń elektrycz
nych również eksplozymetr (10), połączony z kilkoma czujnika
mi (11) stężenia mieszaniny wybuchowej, osadzonymi na po
wierzchni lekkiego nakładanego swobodnie dachu sztywnego 
(12), w pobliżu przynajmniej jednego dyfuzora grawitacyjnego 
oraz w pobliżu przynajmniej jednego wentylatora (14). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310737 (22)95 09 29 6(51) H02J 9/00 
B61L 27/00 

(75) Granatowicz Stefan, Poznań; Dymel Henryk, 
Wronki; Szymański Mieczysław, Poznań; 
Krzywosz Jerzy, Poznań 

(54) Układ rezerwowania zasilania urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, 
wymagających bezprzerwowej dostawy 
energii elektrycznej 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że każda szafa aparato-
wo-zasilająca (6) zawiera blok zasilający (9), który ma na wejściu 

trójfazowy prostownik (13), którego wyjście jest połączone z 
baterią akumulatorów (14) i wejściem stałoprądowym konwerte
ra (15) prądu stałego na przemienny, zaś wyjście trójfazowe 
konwertera (15) jest połączone z urządzeniami samoczynnej 
blokady liniowej (10), natomiast wejście sterujące każdego kon
wertera (15) jest połączone linią sterującą (16) z generatorem 
synchronizującym usytuowanym w jednej ze stacji zawiadywa
nia ruchem, przy czym generator synchronizujący jest zsynchro
nizowany z siecią energetyczną. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 310605 (22)95 09 20 6(51) H02J 13/00 
G01R 31/02 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole 
(72) Żukowski Jan, Wróblewski Jerzy 
(54) Układ sprzęgający linię elektroenergetyczną 

z niskonapięciowym układem pomiarowym 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprzężenia linii ele

ktroenergetycznej średniego napięcia będącej pod napięciem 
roboczym z niskonapięciowym układem pomiarowym służącym 
do diagnozowania tej linii. 

Kondensator (C) jedną końcówką połączony jest z linią 
elektroenergetyczną (LE), a jego druga końcówka połączona 
jest z jedną końcówką iskrownika (I), odgromnika (G), dławika 
(L) i początkiem linii koncentrycznej (LO), drugie końcówki 
iskrownika (I), odgromnika (G) oraz dławika (L) połączone są z 
masą, a drugi koniec linii koncentrycznej (LO) połączony jest z 
wejściem układu pomiarowego (UP). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 310567 (22)95 0918 6(51) H02K 7/116 
H02K5/26 

(71) Instytut Górnictwa Odkrywkowego 
POLTEGOR - INSTYTUT, Wrocław 

(72) Jachira Michał, Jaszczak Eugeniusz, Królak 
Edward, Lisowski Jan, Wojtkiewicz Roman 

(54) Sposób regulacji kąta elektrycznego 
pomiędzy silnikami indukcyjnymi 
trójfazowymi połączonymi jednym wałem 

(57) Sposób polega na tym, że usuwa się podzespół łączący 
koniec (6) ramy jednego zespołu silnik (2) - przekładnia (4) do 
konstrukcji maszyny, po czym zawiesza się koniec (6) ramy na 
zawiesiu (7) o regulowanej długości. Zmieniając długość zawie
sia (tzn. podnosząc lub opuszczając koniec (6) ramy), obraca 
się zespół silnik (2) - przekładnia (4) o zadany kąt (+ a). Koło 
zębate (8) związane z wirnikiem silnika (2) wykonuje obrót 
względem koła zębatego (9) osadzonego nawale (5), powodu
jąc obrót wirnika. Ponieważ wirniki obu silników są sztywno 
połączone wałem, zmienia się tym samym kąt elektryczny po
między obu silnikami. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 310683 (22)9509 25 6(51) H03M 13/00 
G06F3/06 

(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Kowalski Grzegorz 
(54) Sposób realizacji dekodera pamięci, 

zwłaszcza pamięci bankowanej 
(57) Sposób realizacji dekodera pamięci polega na tym, że 

realizuje się funkcje logiczne dekodera w pamięci typu EPROM. 
Wejścia adresowe traktuje się jako wejścia logiczne dekodera, 
a wyjścia danych pamięci traktuje się jako wyjścia logiczne 
dekodera. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316326 (22)96 09 27 6(51) H04M 15/34 
G07F19/00 

(31) 95TO 772 (32) 95 09 28 (33) IT 
(71) URMETS.O.A.CONSTRUZIONI 

ELETTRO-TELEFONICHE, Turyn, IT 
(72) Mondardini Massimo 
(54) Sposób użytkowania sieci telefonicznej 

prywatnej i sieć telefoniczna prywatna 
(57) Sposób użytkowania sieci telefonicznej dla płatnej z 

góry telefonii prywatnej polega na tym, że stosuje się wykorzy
stanie przez abonenta jego własnego kredytu, zmniejszając stan 
licznika modułu liczącego rozmowy własnego aparatu telefoni
cznego, a po wykorzystaniu kredytu przy pomocy licznika otwie
ra się obwód wyłączający z nim związany i odłącza się dany 
aparat telefoniczny od centrali telefonicznej. 

Sieć telefoniczna zawiera automat sprzedający (10) 
abonamenty na użytkowanie aparatów telefonicznych, układ 
odbioru (17) pozycji danych kredytowych dla włączania aparatu 
oraz układ łączący (MC) aparat telefoniczny (AT1...ATn) z cen
tralą telefoniczną (CT) na okres odpowiadający kredytowi iden
tyfikowanemu przez osobistą kartę identyfikacyjną (12) wkłada
ną do automatu sprzedającego (10) przy sprzedaży abonamentu 
dla własnego aparatu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 316329 (22)96 09 27 6(51) H04N 5/74 
(31) 95 252994 (32) 95 09 29 (33) JP 
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP 
(72)Negishi Noriaki, Horiuchi Hiroshi, 

Yamashita Katsuhiro 
(54) Urządzenie telewizyjne z tylną projekcją 
(57) W przypadku urządzeń telewizyjnych z tylną projekcją 

tworzy się jeden rodzaj obudowy dla każdego urządzenia o 
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danym rozmiarze ekranu, więc nie jest możliwe zamontowanie 
do takiej obudowy ekranu o innym rozmiarze. Powoduje to 
zmniejszenie wydajności i zwiększenie kosztów. Dlatego wytwa
rza się oddzielnie komorę (11) górną i komorę (12) dolną. W 
komorze (11) górnej znajduje się ekran (13) i zwierciadło. Nato
miast w komorze dolnej znajduje się główny element urządze
nia, składający się z urządzeń wizyjnych, układów sterujących, 
zespołu optycznego, wraz z obiektywem projekcyjnym oraz 
źródło światła. Komory górne wytwarza się z ekranami o różnej 
wielkości, natomiast komory dolne są jednakowe, co umożliwia 
łatwą produkcję urządzeń telewizyjnych z tylną projekcją o 
różnych rozmiarach ekranu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 316274 (22)96 0925 6(51) H04N 7/08 
H04N 1/42 

(31)95 533951 (32)950926 (33) US 
(71) Thomson Consumer Electronics Inc., 

Indianapolis, US 
(72) TultsJuri 
(54) Sposób i urządzenie do zapewniania stanu 

gotowości do pracy dekodera danych 
pomocniczych w odbiorniku telewizyjnym 

(57) Sposób polega na tym, że wytwarza się pierwszy sygnał 
regulacji w czasie w odpowiedzi na składową synchronizacji 
sygnału wizyjnego, wytwarza się drugi sygnał regulacji w czasie 
w odpowiedzi na tę składową i dekoduje się dane zawarte w 
składowej danych sygnału wizyjnego w odpowiedzi na pierwszy 
sygnał regulacji podczas pierwszego stanu pracy i w odpowie
dzi na drugi sygnał regulacji podczas drugiego stanu pracy. 

Urządzenie zawiera układ (17) do wytwarzania pier
wszego sygnału regulacji (VPLS, HPLS) w czasie w odpowiedzi 
na składową synchronizacji sygnału wizyjnego (CCVIDEO), 
układ (145) do wytwarzania drugiego sygnału regulacji w czasie 
w odpowiedzi na tę składową oraz dekoder (102) danych zawar
tych w składowej danych sygnału wizyjnego w odpowiedzi na 
pierwszy sygnał regulacji podczas pierwszego stanu pracy i na 
drugi sygnał regulacji podczas drugiego stanu pracy. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316299 (22)96 09 26 6(51) H04Q 1/06 
HOIR 9/22 
H02B1/00 

(31) 95 19537528 (32)95 09 29 (33) DE 
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Müller Manfred, Gerke Dieter 
(54) Urządzenie przyłączeniowe dla 

telekomunikacji i techniki przesyłania 
danych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przyłączenio
we dla telekomunikacji i techniki przesyłania danych, składające 
się z szyny nośnej, elementu bazowego z otworem oraz z 
modułów funkcyjnych. 

Cel wynalazku, polegający na opracowaniu modułowe
go urządzenia przyłączeniowego o podanej na wstępie konstru
kcji, za pomocą którego będzie można w prosty sposób rozwią
zać różne zadania w zakresie przyłączania, został rozwiązany 
tak, że zatrzaskiwany na szynie nośnej (2) element bazowy ma 
części ustalające (8) dla elementu przyłączeniowego (4) dla 
kabli wchodzących i dla elementu przyłączeniowego (3) dla 
kabli wychodzących, z zaś między obydwoma elementami przy
łączeniowymi (3, 4) znajduje się moduł funkcyjny (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316167 (22)96 0919 6(51) H04Q 1/14 
HOIR 9/22 

(31)95 2668 (32)950921 (33) CH 
(71) REICHLE + DE MASSARI AG 

Elektro-Ingenieure, Wetzikon, CH 
(72) ReichleHans 
(54) Modułowa wielokrotna listwa 

przyłączeniowa do przyłączy kablowych, 
zwłaszcza przełącznicy głównej torów 
telefonicznych i danych 

(57) Modułowa, wielokrotna listwa przyłączeniowa do 
przyłączy kablowych, zwłaszcza przełącznicy głównej torów 
telefonicznych i danych, jest tak ukształtowana, że listwa 
przyłączeniowa (1, 2) dla żył (3) nie tylko kabli liniowych 
(3'), ale także kabli montażowych (3"), posiada wiele układów 
stykowych, które z układami stykowymi wtykanych środków 
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łączących i/lub wtykowych tworzą połączenie bezpośrednie sty
ków włączających i/lub rozdzielczych. 

Dzięki temu jest możliwa nowa generacja układów roz
dzielczych, w których jest całkowicie urzeczywistniona zasada 
listew rozdzielczych z przyłączami wtykowymi i osiągnięte zna
czne uproszczenie w kontaktowaniu oraz dalsze zmniejszenie 
objętości budowy z tym, że zamiast dotychczasowych wtyczek 
na kablach liniowych i montażowych stosuje się listwy przyłą
czeniowe, ukształtowane jako elementy rozdzielcze. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 316247 (22) 96 09 24 6(51) H04Q 1/14 
H02B1/00 

(31)95 19537529 (32)95 09 29 (33) DE 
95 29515983 95 09 29 DE 
95 29515984 95 09 29 DE 

(71)KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Dohnke Ingo, Hegner Gunter, Richter Gerd 
(54) Blok rozdzielczy, wspornik montażowy, 

urządzenia do prowadzenia kabli zwłaszcza 
urządzenia rozdzielczego dla 
telekomunikacji i techniki dacyjnej 

(57 ) Przedmiotem wynalazku jest blok (1) rozdzielaczy dla 
telekomunikacji i techniki dacyjnej, zwłaszcza dla przełącznicy 
głównej linii telefonicznych i linii dacyjnych zawierający elementy 

stykowe pracujące z rozsuwaniem izolacji do dołączania kabli 
abonenckich, jak również kabli centralowych, jednoczęściowe 
sprężyny stykowe (2) rozmieszczone we wnętrzu bloku (1) roz
dzielczego o konstrukcji modułowej, wspornik montażowy, zwła
szcza do bloków rozdzielczych sprzętu telekomunikacyjnego i 
dacyjnego, urządzenie do prowadzenia kabli, zawierające pro
wadnice kabli. 

Jednoczęściowe sprężyny stykowe (2) rozmieszczone 
wewnątrz bloku (1) utworzone są przez styki komutacyjne (9,13) 
pracujące z rozsuwaniem izolacji po stronie przedniej i tylnej 
bloku (1 ), przez styk telefoniczny w części środkowej, przy czym 
styk telefoniczny ma przynajmniej dwie powierzchnie stykowe, 
które mogą stanowić styki podwójne oraz przez powierzchnię 
wsporczą, na którą działa języczek dopasowany jako jedna 
część z odpowiednimi częściami, górną i dolną (4, 3) bloku (1) 
i zaopatrzony w krzywkę (18), przy czym na przedniej części 
sprężyny stykowej (2) znajduje się styk odczepowy (12). Wspo
rnik montażowy zaopatrzony jest w występy stykowe w dnie 
wanienki dla zapewnienia połączenia przewodzącego elektry
cznie i połączenia mechanicznego oraz w otwory do wstawiania 
zatyczek ochronnych i tym podobnych. Urządzenie do prowa
dzenia kabli zawiera, osadzone sztywno w ramie stojaka lub 
podobnej, prowadnice kabli. 

(9 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 103466 (22) 95 09 27 6(51) A01D 17/00 
(75) Anioł Kazimierz, Pilzno 
(54) Kopaczka jednorzędowa do ziemniaków 

zawieszana 
(57) Kopaczka jednorzędowa do ziemniaków zawieszana 

składa się z ramy (1) w kształcie pojemnika wykonanego z dwu 
blach prostokątnych tworzących ściany boczne, ustawionych 
pod kątem do poziomu w rozstawie szerokości odsiewacza 
przenośnikowego (6) i o długości nieco większej od odsiewacza 
przenośnikowego (6), przy czym blachy te posiadają od góry 
odgięcie w kształcie półki kątownika na zewnątrz, zaś od dołu 
do wewnątrz. Blachy ramy (1) są połączone od tyłu z obejmą 
(27) o przekroju prostokąta, ustawioną poziomo, ściętą u góry 
od tyłu, w której poniżej zrzutu z odsiewacza przenośnikowego 
(6) znajduje się odsiewacz stały poprzeczny (8). 

Blachy ramy (1) z przodu są połączone z nakładkami 
(20) o kształcie trójkąta ściętego od góry, w którym w przedniej 
części od dołu znajdują się pionowe otwory fasolowe, w których 
zamontowane są przesuwnie piasty z krojami prowadzącymi (5), 
a w tylnej części nakładki (20) są połączone rozłącznie z uchwy
tami (17), na których jest zainstalowany wy orywacz. Od góry nakład
ki (20) są połączone kształtownikiem układu zawieszania (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105428 (22) 96 10 12 6(51) A01D 34/82 
(75) Stolarski Antoni, Białystok 
(54) Wał napędowy pionowy 
(57) Wał napędowy pionowy do kosiarki rotacyjnej z kołnie

rzem charakteryzuje się tym, że kołnierz (2) wału (1) posiada na 
powierzchni czołowej od dołu stopniowy występ (3) o średnicy 
nominalnej (D) równej 170 mm. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105376 (22) 96 10 03 6(51) A01G 13/10 
(71) Kułaj-Dominiak Anna, Warszawa 
(72) Kułaj-Dominiak Anna, Szukiel Eleonora 
(54) Osłona zabezpieczająca drzewka, zwłaszcza 

leśne przed niszczeniem przez zwierzynę 
leśną 

(57) Osłona zabezpieczająca drzewka, zwłaszcza leśne 
przed niszczeniem przez zwierzynę leśną charakteryzuje się 
tym, że na płaszczyznach bocznych (1) zawiera otwory wenty
lacyjne (2) z przesłonami (3) a w dolnej części ma wycięcie (4) 
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zaś na dwóch przeciwległych krawędziach kieszenie (5,6), przy 
czym otwory kształtowe (7) mają przesłony (9). Kieszenie stano
wią nacięcia płaszczyzn bocznych (1) zagięte do wewnątrz bryły 
przy czym kieszenie (6) posiadają podwójne szerokości, przy 
czym jedna szerokość jest równa szerokości kieszeni (5). 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103400 (22) 95 09 18 6(51) A41B 11/06 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, 

Konstantynów 
(72) Kudaj Justyna, Ruprecht Helena, 

Michałowski Jan 
(54) Skarpeta 
(57) Skarpetę, przeznaczoną szczególnie jako cześć odzie

ży roboczej dla górników i hutników, stanowi odcinek rurowy 
(1), którego krawędzie jednego końca są z sobą połączone 
wzdłuż łuku, zaś drugi koniec stanowi ściągacz (2). Połowa 
odcinka rurowego (1) jest ściągaczem (3), przy czym na połowie 
walcowej powierzchni, w pobliżu połączonych krawędzi, są pola 
(4) pokryte tworzywem sztucznym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103401 (22)950918 6(51) A41B 11/06 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, 

Konstantynów 
(72) Kudaj Justyna, Ruprecht Helena, 

Michałowski Jan 
(54) Skarpeta 
(57) Skarpeta z dzianiny bawełnianej z domieszaką włókien 

syntetycznych, przeznaczona szczególnie jako część odzieży 

roboczej dla górników i hutników, ma kształt odcinka rurowego (1), 
którego krawędzie jednego końca są z sobą złączone wzdłuż 
łuku, zaś drugi koniec stanowi ściągacz (2), a nadto połowa 
odcinka rurowego (1), od strony połączonych krawędzi, jest też 
ściągaczem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103402 (22) 95 09 18 6(51) A41B 11/06 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, 

Konstantynów 
(72) Kudaj Justyna, Ruprecht Helena, 

Michałowski Jan 
(54) Skarpeta 
(57) Skarpeta z dzianiny bawełnianej z domieszką włókien 

syntetycznych, przeznaczona szczególnie jako część odzieży 
roboczej dla górników i hutników, ma kształt odcinka rurowego (1), 
którego krawędzie jednego końca są z sobą złączone wzdłuż 
łuku, zaś drugi koniec stanowi ściągacz (2). Nadto na połowie 
powierzchni walcowej odcinka rurowego (1), w pobliżu połączo
nych z sobą krawędzi, są pola (3) pokryte tworzywem sztucznym. 

(/ zastrzeżenie) 

U1(21) 103867 (22)951208 6(51) A41D 13/00 
(23) 95 09 28 VII KRAJOWE TARGI ODZIE

ŻY ZAWODOWEJ 
(71) Dudziński Andrzej, Warszawa; Hekselman 

Mieczysław, Warszawa; Tyszka Janusz, 
Warszawa 

(72) Dudziński Andrzej 
(54) Kamizelka ostrzegawcza 
(57) Kamizelka ostrzegawcza z takaniny, przeznaczona dla 

osób dorosłych oraz dzieci przebywających w obrębie dróg, 
składa się z przodu (1) oraz z tyłu (2) w postaci dwóch prosto
kątów z wycięciami tworzącymi dekolt (3) na głowę, połączo
nych trwale na ramionach. Tył (2) kamizelki jest dłuższy od 
przodu (1). Kamizelka jest wykonana z tkaniny, korzystnie siat
kowej, a brzegi dolne, boki kamizelki i dekolt (3) są obszyte 
lamówką (4). Przód (1) kamizelki jest zaopatrzony w pas (5) z 
taśmy odblaskowej umieszczony pionowo na środku. Tył (2) 
kamizelki w pobliżu dolnego brzegu ma poziomy pas (6) z taśmy 
odblaskowej. Oba boki przodu (1) przy dolnym brzegu mają 
elementy (7) elastyczne, których drugie końce są trwale połą
czone z bokami tyłu (2) na tej samej wysokości. 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105387 (22)9610 03 6(51) A43D 3/14 
(75) Michna Janusz, Iwonicz; Ligęza Grzegorz, 

Iwonicz 
(54) Prawidło do butów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prawidło do butów 

składające się z wyprofilowanej wkładki przedniej (1) połączonej 
rozłącznie za pomocą trzpienia z rozporowym elementem sprę
żynowym (3), którego drugi koniec jest osadzony we wkładce 
tylnej (4). Wkładka przednia posiada występ z gniazdami usy
tuowanymi naprzeciw siebie, w których osadzone są występy 
boczne trzpienia, którego część walcowa osadzona jest w otwo
rze osiowym rozporowego elementu sprężynowego 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103418 (22) 95 09 20 6(51) A47B 96/14 
(75) Szymański Stanisław, Poznań; Gloger 

Robert, Poznań 
(54) Kształtownik łącznika 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kształtownika łącznika, zwłasz

cza łącznika szkieletu konstrukcji wystawowej. Kształtownik za
wiera przelotową komorę (1) oraz dwa symetrycznie usytuowa
ne kanały (2), otwarte wzdiuż szczelin (3) w węższych ściankach (4) 
kształtki, które współtworzą zaczepy (5). W narożach kanałów (2) 

utworzone są zgrubienia (8) zwiększające wytrzymałość zacze
pów (5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103419 (22)95 09 20 6(51) A47B 96/14 
(75) Szymański Stanisław, Poznań; Gloger 

Robert, Poznań 
(54) Kształtownik stojaka 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kształtownika stojaka, zwłasz

cza stojaka wystawowego. 
Kształtownik zawiera rdzeń (1), od którego odchodzą 

promieniowo wysokie żebra (2) wyposażone na wolnych koń
cach w mocujące zaczepy (3). Rdzeń (1) ma kształt cylindrycz
ny, a grubość (a) jego ścianki jest w przybliżeniu równa połowie 
wewnętrznej średnicy (d). Jednocześnie odległość (b) pomię
dzy zewnętrznymi powierzchniami przeciwległych zaczepów (3) 
jest w przybliżeniu pięć razy większa od wewnętrznej średnicy 
(d) rdzenia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104047 (22) 96 0115 6(51) A47C 17/36 
(31)95 522 (32)95 0929 (33) AT 
(71) HASAG Möbel Ges.m.b.H., 

Attnang-Puchheim, AT 
(72) Pletzing Karl Heinz 
(54) Ława narożna 
(57) Ława narożna, która daje się przekształcić w łóżko 

dwuosobowe, ma jedną dłuższą część (1) i jedną, połączoną 
z nią pod kątem, krótszą część (2), przy czym krótsza część $2) ławy 
względem dkJŻszej części (1) ławy jest wychylna wokół osi (3) 
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przebiegającej przez wewnętrzny narożnik obydwu części (1, 
2), aż do przylegania ich sąsiadujących ze sobą stron wzdłuż
nych, od pozycji do siedzenia do pozycji do leżenia i dla 
uzupełnienia powierzchni do leżenia jest z dłuższej czesci (1) 
ławy wysuwana dodatkowa cześć (4,4') ławy. 

Ola podwyższenia stabilności w pozycji do siedzenia 
części: dłuższa (1) i krótsza (2) ławy narożnej są w pozycji do 
siedzenia ograniczone ściankami tylnymi (5,6), a krótsza część 
(2) ławy jest w pozycji do siedzenia zaryglowana ze swą tylną 
ścianką (6). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 103458 (22)95 0927 6(51) A47J 17/02 
(75) Tuz Małgorzata, Warszawa; Kaczyńska 

Magdalena, Warszawa 
(54) Obieraczka do jarzyn 
(57) Obieraczka do jarzyn zbudowana jest z rękojeści (1), w 

której osadzony jest nożyk (2). Tylna część rękojeści (1) jest 
spłaszczona i wyposażona w otwór. Nożyk (2) ma postać łukowo 
wygiętej płytki, zakończonej spiczastym ostrzem i zaopatrzonej 
wzdłuż bocznych krawędzi w ząbki. Po obu stronach osi symetrii 
w nożyku (2) wykonane są nacięcia (7). Ich powierzchnie są 
odchylone ku górze i tworzą rowek, który w przekroju poprze
cznym przypomina literę "V. Obrzeża nacięć (7) wyposażone są 
w ostrza (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103427 (22) 95 09 21 6(51) A47J 36/36 
(75) Rybka Ludomira, Poznań; Rybka Lucjan, 

Poznań 
(54) Otulina termoizolacyjna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest otulina termoizola

cyjną przeznaczona do ochrony naczyń z gotowanymi produkta
mi spożywczymi, zwłaszcza takimi jak kasza, ryż i tym podobne, 

przed niepożądaną wymianą ciepła z otoczeniem. Otulina (1) 
wykonana jest z tkaniny i ma kształt czworokąta, którego dwa 
przeć wiegle narożniki zaopatrzone są w zapinki dotykowe (4,5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104384 (22) 96 03 18 6(51) A61F 9/06 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego 

POMET-2, Wronki 
(72) Bartoszewski Witold 
(54) Okulary spawalnicze odchylné 
(57) W okularach filtry spawalnicze (8, 9) mocowane są w 

obsadzie (7) za pomocą zewnętrznych nakrętek (10,11), a wokół 
ochronnych szybek w korpusie (1) wykonane są obwodowe 
szczeliny, przy czym odchylná obsada (7) jest zakończona u 
góry wystającym progiem (14) i montowana jest do korpusu (1) 
w sposób rozłączny, a jej blokadę w pozycji odchylonej zapew
nia współpracująca z wystającym progiem (14) płaska sprężyna 
przytwierdzona odpowiednio w osi do korpusu (1). Korpus (1) 
zakończony jest po obu stronach płaskiej sprężyny wystającymi 
wspornikami z bocznymi wypustami, stanowiącymi oś obrotu 
odchylnej obsady (7), które wsuwane są w jej rowki zakończone 
otworami. Ochronne szybki w korpusie (1) mocowane są na 
obwodzie rozmieszczonymi odpowiednio naprzeciw siebie wy
stępami. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 103468 (22) 95 09 27 6(51) A61H 39/00 
(61) 102100 
(75) Jurdziński Leszek, Bydgoszcz 
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(54) Poduszka powietrzna do terapeutyki, 
zwłaszcza kręgosłupa 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest poduszka powie
trzna do terapeutyki, zwłaszcza kręgosłupa, z pokrowcem. 

Istotą wzoru użytkowego jest to, że poduszka wyposa
żona jest w pokrowiec, składający sie z górnej części (1) rozcią
gliwej (elastycznej) i dolnej części (2) w postaci najkorzystniej 
siatki antypoślizgowej oraz w suwak dla zamknięcia poduszki, 
przy czym pokrowiec posiada wzmocnienia ścianek bocznych, 
łączące obie części pokrowca i zabezpieczające poduszkę od 
uszkodzeń bocznych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103423 (22) 95 09 20 6(51) A62C 31/03 
(71) Grużewski Ryszard, Wrocław 
(72) Mrugała Jan 
(54) Motopompa, zwłaszcza dla pożarnictwa 
(57) Motopompa, zwłaszcza dia pożarnictwa, ma pompę 

wirową jednostopniową (1) otrzymującą napęd od silnika spali
nowego (2) i łącznik (3) osadzony w korpusie (1a) pompy (1) i 
zamocowany do tego korpusu oraz osadzony na korpusie (2a) 
silnika (2) i zamocowany do tego korpusu. Wewnątrz łącznika 
(3) jest umieszczone sprzęgło odśrodkowe (6) przenoszące 
napęd przy obrotach bliskich obrotom nominalnym pompy wi
rowej jednostopniowej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 105426 (22) 96 1012 6(51) B21D 53/20 
(71) Centrum Specjalistycznych Usług 

Technicznych SPETECH Sp. z o.o., 
Bielsko-Biała 

(72) Moryc Kazimierz, Gruszka Waldemar, 
Urgacz Janusz, Kuczek Wiesław, Wąsowicz 
Bogdan 

(54) Urządzenie do obciągania obrzeży uszczelek 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do ob

ciągania obrzeży uszczelek, złożone z zespołu walcarko-giętarki 
i zespołu zawijarki, stosowane do mechanicznego gięcia i na
stępującego po nim zawijania taśm metalowych w kształcie litery 
U lub V na zewnętrznych i/lub wewnętrznych obrzeżach uszcze
lek, zwłaszcza grafitowych. 

Urządzenie do obciągania obrzeży uszczelek składa się 
z walcarko-giętarki (1) i zawijarki. Walcarko-giętarka (1) ma 
zasobnik taśmy (23) oraz roboczy zespół (14) usytuowany na 
poziomym blacie (6) stołu (3), wyposażony w walce oraz pro
wadniki (28) umieszczone w obszarze pomiędzy walcami. Ro
boczy zespół zakończony jest parą walców, z których dolny 
walec (22) zamocowany jest wahliwie w stosunku do osi piono
wej górnego walca (25). Zwijarka ma poziomy stół z wymienną 
płytą zaopatrzoną w wyjęcia dla prowadzących rolek gdzie na 
stole umieszczony jest zespół zawijających walców o stożkowej 

bieżni oraz prowadnice, na których umieszczone są suwl'rwie 
podpierające rolki tak, że przecinające się osie symetrii prowad
nic tworzą środek okręgów wyznaczonych przez bieżnie rolek. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103473 (22) 95 09 29 6(51) B30B 9/28 
B27D3/00 

(75) Szajbel Edmund, Czerwonak 
(54) Prasa hydrauliczno-pneumatyczna do 

produkcji płyt stolarskich 
(57) Prasa charakteryzuje się tym, że ma stół (1) o konstrukcji 

ramowej z dolną grzewczą płytą (2) oraz odchylną, górną grzew
czą płytą (3). Górna grzewcza płyta (3) zaopatrzona jest w 
dźwigniowy mechanizm podnosząco-opuszcząjący zbudowa
ny z dwu profilowanych, nośnych ramion (4) o kształcie litery L 
zamocowanych przegubowo we wspornikach usytuowanych w 
tylnej części stołu (1). Do górnych końców ramion (4) podwie
szona jest górna grzewcza płyta (3), natomiast dolne końce 
ramion (4) połączone są z siłownikami (7). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103480 (22) 95 09 29 6(51) B30B 9/28 
B27D3/00 

(75) Szajbel Edmund, Czerwonak 
(54) Dwustanowiskowa prasa do produkcji płyt 

stolarskich 
(57) Prasa charakteryzuje się tym, że każde stanowisko ro

bocze wyposażone jest w stół (1) o konstrukcji ramowej z dolną 
grzewczą płytą (2) oraz odchylną, górną grzewczą płytą (3). 

Górna grzewcza płyta (3) zaopatrzona jest w dźwigniowy 
mechanizm podnosząco-opuszcząjący zbudowany z dwu profi
lowanych, nośnych ramion (4) o kształcie litery L zamocowa
nych przegubowo we wspornikach usytuowanych w tylnej czę
ści stołu (1). Do górnych końców ramion (4) podwieszona jest 
górna grzewcza płyta (3), natomiast dolne końce ramion (4) 
połączone są z siłownikami (7). Oba stanowiska prasy wyposa
żone są we wspólny agregat hydrauliczny i wspólne układy 
sterowania hydrauKczno-pneumatycznego i elektrycznego umie
szczone w sterującej szafie (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103398 (22) 95 09 18 6(51) B42D 5/04 
(75) Tittenbrun Krzysztof, Warszawa 
(54) Kalendarz biurkowy 
(57) Kalendarz biurkowy charakteryzuje się tym, że ma pro

stokątną podstawę (1) wyposażoną w podpórkę (2) utworzoną 
z naciętego, odchylanego fragmentu podstawy, który po odgię
ciu umożliwia samodzielne stanie kalendarza. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105395 (22)9610 04 6(51) B60C11/11 
(71) STOMIL-POZNAŃ SA, Poznań 
(72) Kaczmarek Marian, Kujawiński Tadeusz, 

Kanikowski Marian, Franiak Mirosław, 
Michalski Michał, Kaczmarek Władysław 

(54) Rzeźba bieżnika opony, zwłaszcza opony o 
dużych rozmiarach przeznaczonej do prac 
ziemnych i kopalnianych 

(57) Rzeźba charakteryzuje się ty m, że ma profilowane żebra 
o kształcie zbliżonym do kształtu litery L Żebra usytuowane są 
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po lewej i prawej stronie podłużnej osi opony i rozdzielone są 
środkową strefą pozbawioną urzeźbienia. Wysokość żeber 
schodkowo zwiększa się w kierunku od czoła części bieżnej do 
boku opony, przy czym wysokość (Hi) pierwszego schodkowe
go obniżenia wynosi 45-55% maksymalnej wysokości (H2) żebra 
(1), natomiast barkowa strefa opony wyposażona jest w gumo
wy mostek (4), którego wysokość (Hb) wynosi 35-45% maksy
malnej wysokości (Hz) żebra. Ponadto, boczna cześć (5) opony 
wyposażona jest w obwodowy nadlew (6). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103438 (22)95 09 26 6(51) B60J 1/20 
(75) Konieczny Henryk, Czermno 
(54) Owiewka okna drzwi bocznych samochodu 
(57) Owiewka okna drzwi bocznych samochodu z przezro

czystej płyty plastykowej, wąska, płasko wypukła równolela do 
płaszczyzny szyby, z zewnętrznym obrzeżem (1) dopasowanym 
do kształtu przedniej, górnej i części tylnej ramy okna, posiada 
dolne obrzeże (2), w przybliżeniu równoległe do zewnętrznego 
obrzeża (1) z zagięciem w kierunku szyby i wąskie, płaskie 
przegięcie (4), na całej swojej długości, równoległe do płaszczy
zny szyby samochodu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105414 (22) 96 10 09 6(51) B60J 11/00 
(75) Markiewicz Marian, Koszalin; Orłowski 

Brunon, Koszalin 
(54) Zespół przykrycia pojazdu samochodowego 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ma korpus (1), z 

usytuowanymi w nim osiami, na których obrotowo, za pośred
nictwem elementów tocznych, usytuowane są tuleje (3) z nawi
niętymi płachtami (5) przykryciowymi. 

Tuleje (3) z osiami sprzężone są za pośrednictwem 
sprężyn (4) spiralnych. 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104257 (22) 96 02 28 6(51) B60R 7/00 
A61F17/00 

(23) 95 09 27 VII KRAJOWE TARGI ODZIE
ŻY ZAWODOWEJ 

(71) Spółdzielnia Inwalidów SINEX, Warszawa 
(72) Kulińska Elżbieta 
(54) Poduszkowa apteczka samochodowa 
(57) Poduszkowa apteczka samochodowa znamienna tym, 

że jest jednoczęściowa, rozkładana, przy czym ścianka zewnę
trzna stanowi jeden element zgięty na pół, do którego wszyty 
jest suwak oraz podszewka foliowa (1 ), do której zgrzane są trzy 
pary kieszeni (8), (9), (10), na których wykonany jest na zewnę
trznej stronie nadruk słowno -graficzny oraz na kieszeni (10), od 
drugiej strony i na jednej stronie zewnętrznej apteczki. 

(7 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103453 (22) 95 09 25 6(51) B62B 7/06 
B62B 9/10 

(75) Beleć Jolanta, Częstochowa 
(54) Mechanizm zmiany kierunku prowadzenia 

wózka dziecięcego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm zmia

ny kierunku prowadzenia wózka dziecięcego znajdujący zasto
sowanie zarówno w wózkach głębokich, przeznaczonych dla 
niemowląt jak i spacerowych, dla dzieci starszych. 
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Mechanizm ten stanowią zamocowane na wierzchoł
kach stałych rurek (1) i (2) obudowy wózka blokujące krążki (3) 
współpracujące z zapadkami (6) osadzonymi przesuwnie na 
ruchomych rurkach (8), których końce osadzone są przegubo
wo w gniazdach (11), a w części środkowej są zagięte tworząc 
rękojeść (12). 

Do zapadek (6) przymocowane są przesuwne rurki (13) 
przesuwające się w prowadnicach (14) i usytuowane równolegle 
do ruchomych rurek (8), ale nieco poniżej rękojeści (12). Ponad
to blokujące krążki (3) posiadają na swym obwodzie z jednej 
strony zagłębienia (15) o kształcie dostosowanym do wspiera
jących się o nie ruchomych rurek (8), a z drugiej strony posia
dają zaczepy (16) do wprowadzania występów (17) zapadek (6). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103454 (22)95 09 25 6(51) B62B 7/06 
B62B9/10 

(75) Beleć Jolanta, Częstochowa 
(54) Mechanizm składania wózka dziecięcego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm skła

dania wózka dziecięcego, znajdujący zastosowanie w wózkach 
dziecięcych zarówno głębokich, przeznaczonych dla niemowląt 
jak i spacerowych, przeznaczonych dla dzieci starszych. 

Zasadniczym elementem mechanizmu jest metalowy 
pręt (1), którego końce wygięte są dwukrotnie pod kątem 90°, a 
zakończenia są nagwintowane i każde przymocowane jest na
krętką (2) do płaskiej metalowej płytki (3), przytwierdzonej do 
stałej rurki (4) oraz ruchomej rurki (5) wózka. Natomiast w 
załamaniu (6) pręta (1), z każdej jego strony, przytwierdzona jest 
metalowa płytka (7) z zaczepem oraz występem. W występie 
zamocowana jest jednym końcem sprężyna (10), a drugi jej 
koniec przymocowany jest do stałej rurki (4). Ponadto na rurce 
(11) łączącej się z podwoziem (12) wózka znajduje się bolec, na 
który w pozycji stojącej wózka nasunięty jest zaczep, a zsuwany 
jest przy składaniu wózka. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103413 (22) 95 09 21 6(51) B63B 1/04 
(75) Rybarczyk Bolesław, Wrocław, Koczko 

Bogdan, Warszawa 

(54) Kadłub statku śródlądowego, zwłaszcza 
jednostki floty technicznej 

(57) Kadłub statku śródlądowego, zwłaszcza jednostki floty 
technicznej, w którym krawędź styku burty z dnem jest ukształ
towana w znaną postać ukośnego ścięcia o wysokości stano
wiącej około 10% wysokości bocznej kadłuba, charakteryzuje 
się tym, że ukośne podcięcie (1) krawędzi styku burty (2) z 
płaskim dnem (3) jednostki, jest usytuowane pod kątem od 30° 
do 60° w stosunku do dna, ma wysokość całkowitą mniejszą lub 
najwyżej równą 0,25 wysokości bocznej burty i przebiega na 
części długości kadłuba licząc od dziobu, utrzymywanej w prze
dziale od 0,25 do 0,30 tej długości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103459 (22) 95 09 26 6(51) B65D 39/08 
(75) Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała 
(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik posiada zasobnik (1) w postaci butelki o 

kształcie walca o eliptycznym przekroju poprzecznym i silnie 
zaokrąglonych krawędziach, wyposażonej w cztery, symetrycz
nie umieszczone po bokach wgłębienia usztywniające (2) i 
zamykanej nakrętką (3). W górnej podstawie zasobnika (1) 
umieszczony jest środkowo okrągły kołnierz, stabilizujący na
krętkę (3) oraz gwintowana zewnętrzna szyjka w kształcie walca, 
u podstawy której znajdują się dwa, promieniowe, wznoszące 
się progi, zakończone uskokiem i poprzedzone lekko wypukłym 
garbem. Nakrętka (3) ma kształt stykających się ze sobą dwóch 
walców o przekroju elipsy, przy czym dolny walec, nieco szerszy 
od walca górnego, posiada od zewnątrz na obwodzie, przyle
gające do krawędzi, dwa wyoblone paski usztywniające, a gór
ny walec wyposażony jest od zewnątrz w promieniowy występ. 
Nakrętka (3) zaopatrzona jest w umieszczoną środkowo wewnę
trzną, gwintowaną tuleję, posiadającą w dolnej części symetry
cznie rozmieszczone występy, które przy dokręcaniu nakrętki 
(3) współpracują z uskokami na szyjce zasobnika (1). 
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Nakrętka (3) zamykana jest nasadką (14) w kształcie 
walca o przekroju elipsy i wysokości równej wysokości górnego 
walca nakrętki (3), zwężającego się następnie ku górze do 
ściętego stożka o nieco wklęsłym dnie. Nasadka (14) posiada 
od wewnątrz obwodowe podcięcie, które przy łączeniu nakrętki 
(3) z nasadką (14) współpracuje z zewnętrznym występem. 
Pojemnik posiada od dołu płaski eliptyczny cokół (16). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103399 (22)95 0918 6(51) B65D 85/72 
(75) Prokopek Jan, Toruń 
(54) Opakowanie, zwłaszcza do jogurtów I kefirdw 
(57) Opakowanie wykonane z tektury charakteryzuje się tym, 

że jego wykrój posiada centralnie umieszczoną prostokątną 
płaszczyznę podstawy (A), od której wzdłuż dłuższych boków, 
stanowiących jednocześnie linię gięcia (1), odchodzą płaszczy
zny (B), (C) i (D) przedzielone liniami gięcia (2) i (3), przy czym 
płaszczyzny (B) stanowią prostokąty obustronnie zakończone 
wypustkami w kształcie owalnych ćwiartek, które przenikają do 
otworów połączonych z nimi liniami gięcia (2) płaszczyzn (C) i 
jednocześnie poprzez linie gięcia (6) połączone są z płaszczy
znami (G) o kształcie ćwiartek owalnych wypustek przystających 
wzdłuż krawędzi gięcia (6) do wypustek płaszczyzn (B) i zakoń
czonych prostokątnymi języczkami, natomiast płaszczyzny (C) 
posiadają okrągłe w dwóch rzędach rozmieszczone wycięcia, 
przy czym wycięcia skrajne przy zgięciu (2) są otwarte na 
zewnątrz i dolna krawędź tych wycięć stanowi w przedłużeniu 
boki płaszczyzn (H) przylegających liniami gięcia (7), a płasz
czyzny (D) są prostokątami, poza tym od krótszych boków 
podstawy, wzdłuż linii gięcia (4), odchodzą płaszczyzny (E) i (F), 
które przedzielone są liniami gięcia (5) i mają kształt prostokąt
ny, przy czym prostokąty płaszczyzn (F) posiadają dłuższe boki 
krótsze od dłuższych boków prostokątów (E), a linie gięcia (4) 
posiadają centrycznie umieszczone nacięcia (8), natomiast linie 
gięcia (5) posiadają symetrycznie rozmieszone dwa nacięcia 
(9), płaszczyzny (F) ponadto na bokach zewnętrznych posiadają 
centrycznie umieszczone wypustki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103417 (22) 95 09 20 6(51) B65G 19/22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola 
(72) Szota Wojciech, Pokrzywa Tadeusz, 

Chorążak Andrzej, Michałek Tadeusz, Banda 
Zdzisław 

(54) Zespół nośny, zwłaszcza przenośnika 
członowo-płytowego 

(57) Zespół nośny, zwłaszcza przenośnika członowo -płyto
wego, składa się z płyty nośnej z zabierakíem listwowym i z 
tulejami zawiasowymi połączony z takimi samymi zespołami 
nośnymi przegubowo za pomocą osi nośnych (3). Na końcach 
osi są osadzone tuleje nośne (4), na których są zamontowane 
ogniwa (5) łańcucha napędowego wraz z rolkami jezdnymi (6). 
Tuleja nośna jest zakończona z jednej strony kołnierzem, z 
drugiej zaś jest zamknięta korkiem (7) z płytą (8) zabezpiecza
jącą tuleję przed obrotem. Na powierzchniach czołowych rolki 
jezdnej (6) i ogniw (5) łańcucha napędowego są osadzone w 
rowkach (9) pierścienie (10) uszczelniające zasobniki smaru 
(11) połączone między sobą za pomocą wzdłużnych przeloto
wych otworów (12). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104369 (22)96 0314 6(51) B66F13/00 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(71) Zakłady Konfekcji Technicznej LUBAWA 

SA, Lubawa 
(72) Chorzelewska Elżbieta 
(54) Szelki bezpieczeństwa 
(57) Szelki bezpieczeństwa charakteryzują się tym, że pasy 

barkowe (1) mocowane trwale do pasów udowych (2) posiadają 
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klamry regulacyjne (3). Możliwość regulacji długości pasów 
barkowych (1) w połączeniu z regulacją długości pasów udo
wych (2) pozwala na dopasowanie szelek do szerokiego zakre
su wymiarów sylwetek użytkowników. Nowe rozwiązanie w 
postaci wzmocnionych i zmniejszonych na szerokości pętlami 
(8) z zatrzaśnikiem (10) daje bardziej zwarty, niżej położony, z 
mniejszą ilością części metalowych zaczep piersiowy posiada
jący mniejszą tendencję przemieszczenia się w kierunku twarzy 
podczas powstrzymywania spadania. Ponadto pasy udowe (2) 
tworzą w części podpośladkowej poszerzone siodełko celem 
wywierania mniejszych nacisków na ciało podczas powstrzymy
wania spadania. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103455 (22)95 09 25 6(51) B67C HA» 
(75) Tyfel Radosław, Sosnowiec; Bałazy Marian, 

Sosnowiec; Porębski Władysław, Katowice 
(54) Lejek 
(57) Wzór dotyczy lejka do materiałów płynnych, jednorazo

wego użytku. 

Lejek wykonany jest w kształcie ściętego ostrosłupa, 
korzystnie z tektury, przy czym otwór górny (1) jest o przekroju 
większym od otworu dolnego (2), zaś powierzchnia boczna (3) 
jest składana po przekątnej. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 103410 (22) 95 09 19 6(51) C02F 3/00 
(71) Michali Józef, Göttingen, DE 
(72) Michali Józef, Prokopczyk Zbigniew 
(54) Pakiet przepływowy do biologicznych 

oczyszczalni ścieków 
(57) Pakiet przepływowy do biologicznych oczyszczalni 

ścieków rozwiązuje problem wypełnienia spełniającego za
ostrzone wymagania postawione procesom biologicznego 
oczyszczania ścieków. 

Pakiet przepływowy składa się z tłoczonych z PCV płyt 
sklejonych ze sobą, które tworzą krzyżujące się ze sobą kanały 
przepływowe (1) o przekroju sześciokątnym, odchylone od pio
nu o kąt 60° do podłoża, zmieniając co pewien określony odci
nek kierunek. Kanały (1) posiadają na całej długości owalne 
przetoczenia (3) prostopadłe do kierunku kanałów (1). W zależ
ności od sklejenia płyty tworzą w pakiecie kanały bezpośrednie 
lub crossowe. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103404 (22)95 0919 6(51) C02F11/00 
(71) Goral Roman, Lublin; Strycharz Zdzisław, 

Lublin; Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN SA, 
Lublin 

(72) Goral Roman, Strycharz Zdzisław 
(54) Zbiornik oczyszczania beztlenowego 
(57) Zbiornik posiada komorę mieszania (1), w której umie

szczone jest w pobliżu wlotu ścieków (2) mechaniczne mieszad
ło zanurzone (4). W górnej części komory mieszania (1) znajduje 
się komora (5) wyposażona w osadnik wielostruminiowy (6) o 
długości równej średnicy komory mieszania (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1 (21) 104228 (22) 96 02 22 6(51) E01F13/02 
(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(75) Hekselman Mieczysław, Warszawa; Tyszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Pozioma zapora ostrzegawcza 
(57) Pozioma zapora ostrzegawcza przeznaczona jest do 

oznaczania organiczeń w ruchu drogowym. 
Zapora ma co najmniej jedną prostokątną barierę (1) 

poziomą zamocowaną na dwóch stojakach (2). Każda z barier 
(1, 1 ') w postaci płyty z tworzywa spienionego na powierzchni 
czołowej i tylnej jest zaopatrzona w warstwy o skośnych pasach 
(3) lub pionowych pasach na przemian odblaskowych białych i 
o barwie fluorescencyjnej czerwonej. Brzegi barier (1, 1 ') są 
otoczone metalowymi listwami (4, 4') w kształcie ceownika. 
Końce dłuższych boków barier (1,1 ') z jednej strony są zaopa
trzone w parę kołków (5, 5') do szeregowego zestawiania z 
drugą barierą (1 ') za pomocą łączników. Stojak (2) składa się z 
dwóch nóżek oraz uchwytu w postaci widełek (9) z poprzeczka
mi na końce jednej lub dwóch barier (1,1 '). Każda nóżka jest 
połączona z jednym pionowym ramieniem widełek (9) w pobliżu 
ich górnych końców i przylega do tego ramienia. Poziome ramię 
widełek (9) w środku ma wystający prostopadle do powierzchni 
przylegania trzpień, a górne końce nóżek mają wycięcia, które 
w położeniu rozstawionego stojaka (2) opierają się o trzpień. 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 103428 (22)95 09 22 6(51) E02F 3/38 
E02F3/42 

(71) Piekarski Krzysztof, Kraków; Piekarski 
Leszek, Kraków 

(72) Piekarski Krzysztof 
(54) Zespół wodzenia narzędzia roboczego 

koparki 
(57) Zespół wodzenia narzędzia roboczego koparki wielo

czynnościowej, zwłaszcza koparki kołowej zaopatrzonej we 
wzdłużne belki tworzące boczne osłony osadzone przegubowo 
i napędzane siłownikiem, poprzeczny łącznik łączący zakończe
nie wzdłużnych belek, odchylné osłony mocujące narzędzie 
robocze, charakteryzuje się tym, że czołowa część (12) wzdłuż
nych belek (3) ma kształt przestrzennych profili (13), wewnątrz 
których są osadzone siłowniki wodzenia (14) połączone ttoczy-
skiem (15) z odchylnými osłonami (10) tworzący mi jednoramien-
ne dźwignie wzajemnie połączone górną belką zaczepową. 
Dolne połączenie przegubowe (8) odchylných osłon (10) jest 
połączone belką ryglującą zaopatrzoną w obudowy łożyskowe 
przesuwnych rygli zabezpieczających (18). Odchylné osłony 
(10) osadzone obrotowo na sworzniu (9) w poprzecznym prze
kroju tworzą kształt rynny osłonowej lub kształt ceownika i mają 
utwierdzone tfoczysko (15) siłownika wodzenia (14) korzystnie 
w połowie długości tych osłon w uchwytach. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103463 (22) 95 09 28 6(51) E04C1/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Silikatów, 

Białystok 
(72) Kotowski Jerzy 
(54) Blokwapienno-piaskowy 
(57) Blok wapienno-piaskowy umożliwia wykonywanie ścian 

nośnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, zachowu
jąc wymogi wytrzymałościowe zawarte w normach budowla
nych, charakteryzując się przy tym mniejszym ciężarem i tech
nologicznym kształtem. Ze względu na proporcje wymiarowe, 
przeznaczony jest zwłaszcza do wykonywania wewnętrznych i 
zewnętrznych elewacji. Istotą wzoru jest to, że usytuowane na 
dwóch przeciwległych bokach (2) wybrania (3) znajdują się w 
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osi symetrii zewnętrznych bocznych powierzchni, w której to osi 
rozmieszczone są także podłużne otwory (4), sy medycznie wzglę
dem drugiej osi symetrii. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103464 (22) 95 09 28 6(51) E04C1/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Siiikatów, 

Białystok 
(72) Kotowski Jerzy 
(54) Blok wapienno-piaskowy 
(57) Blok wapienno-piaskowy umożliwia wykonywanie ścian 

nośnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, zachowując 
wymogi wytrzymałościowe zawarte w normach budowlanych, 
charakteryzując się przy tym mniejszym ciężarem i technologi
cznym kształtem. 

Istotą wzoru jest to: że usytuowane na dwóch przeciw
ległych bokach (2) wybrania (3) znajdują się w osi symetrii 
zewnętrznych bocznych powierzchni, natomiast cylindryczne 
otwory (4, 5) rozmieszczone są w trzech równoległych rządach, 
przy czym w rzędzie środkowym, pokrywającym się z osią 
wzdłużną prostopadłościanu, znajdują się dwa większe otwory 
(4), zaś w rzędach zewnętrznych, po trzy równo oddalone od 
siebie otwory mniejsze (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103471 (22) 95 09 29 6(51) E04H1/12 
(75) Gawryś Marek, Warszawa 
(54) Segment pokojowo-handlowy 
(57) Segment pokojowo-handlowy ma kształt walca, zawie

rającego dwie kołowe ścianki zewnętrzne: okienną (1) i drzwio
wą (3) oraz kołową płaską ściankę środkową (2), usztywnione 
sześcioma listwami usztywniającymi (4) położonymi symetrycz
nie na obwodzie tych ścianek i wzdłuż wewnętrznej strony 
płaszcza (5) walca na całej jego długości, ścianka zewnętrzna 
okienna (1) jest wypukła względem ścianki środkowej (2), a 
ścianka zewnętrzna drzwiowa (3) jest wklęsła względem ścianki 
środkowej (2), ścianka wypukła (1) ma symetrycznie położone 
owalne okno (6), ścianka wklęsła (3) ma drzwi (7), natomiast 
ścianka środkowa (2) ma otwór drzwiowy (8). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103430 (22) 95 09 22 6(51) E04H 12/02 
(71) Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji 

Elektrycznych i Usług Wielobranżowych SA, 
Gliwice 

(72) Gnielczyk Marian, Marszołek Janusz 
(54) Słup 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji słupa oświet

leniowego, którego maszt (1) zawiera dwa trwale połączone 
elementy walcowe o różnych średnicach, a w miejscu połącze
nia jest kołnierz (4). W górnej części masztu (1) umieszczony jest 
w kształcie zgiętego ramienia wysięgnik (2) z oprawą oświetle
niową, zaś na szczycie masztu (1) jest nasada (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103420 (22)950920 6(51) E05B 1/02 
(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 

Chełmno 
(72) Majeranowski Tadeusz 
(54) Klamka do okien i drzwi balkonowych 
(57) Klamka wyposażona jest w uchwyt połączony obrotowo 

z korpusem (2) oraz w sposób trwały z kołem zapadkowym (3). 
Koło zapadkowe (3) ma uformowane wgłębienia (4) o ewolwen-
towym zarysie. Współpracuje ono z zębami (10), również o 
ewolwentowym zarysie, uformowanymi na listwach zapadko
wych (11), które przytwierdzone są do wewnętrznych żeber 
dociskowych (12), osadzonych na ściankach (13) korpusu (2). 
Żebra dociskowe i listwy zapadkowe (11) stanowią sprężysty 
układ mechanizmu zapadkowego, dociskający zęby (10) do 
wgłębień (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104342 (22) 96 03 11 6(51) E05B 1/04 
(23) 95 09 27 MTG HOUSEBUILDINGS 
(71) Zakłady Elektromechaniczne SPINKO, 

Leszno 
(72) Kochanek Wojciech 
(54) Klamka 
(57) Klamka z wkładką patentową, stosowana do drzwi i 

okien, zawierająca uchwyt klamki, w którym usytuowana jest 
wkładka patentowa, zawiera wkręt (3) mocujący wkładkę paten
tową (2) w uchwycie klamki (1), który usytuowany jest nieosiowo 
w stosunku do osi wzdłużnej wkładki patentowej (2), przy czym 
odległość (a) pomiędzy osią wzdłużną trzpienia kwadratowego 
(7) i osią wzdłużną wkręta (3) jest większa od połowy szerokości 
szyldu klamki (4), a otwór w uchwycie klamki (1) pod wkładkę 
patentową (2) posiada płaskie dno prostopadłe do osi wzdłużnej 
tego otworu. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103431 (22) 95 09 23 6(51) E05D 1/06 
(71) Trzaska Antoni, Bydgoszcz 
(72) Sztuba Wiesław, Trzaska Antoni 
(54) Śrubozawias 
(57) Istotą wzoru użytkowego jest to, że śrubozawias składa 

się z elementu z łbem soczewkowym (1 ) z przecięciem pośrodku 
zakończonym na drugim końcu spłaszczonym występem oraz 
z części nagwintowanej (3), posiadającej na jednym końcu 
wycięcie, w którym umieszczony jest spłaszczony występ ele
mentu (1), które połączone są razem kołkiem (2). 

Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć zastosowa
nie, zwłaszcza jako zawias do otwierania pokrywy skrzynek 
elektrycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105367 (22) 96 09 30 6(51) E06B 3/96 
(75) Podraża Wiesław, Strzelno; Podraża Karol, 

Strzelno 
(54) Profil listwy do konstrukcji, zwłaszcza 

łazienkowych kabin natryskowych 
(57) Profil ma kształt części głównej, w przekroju poprze

cznym, zbliżony do prostokąta, którego jedna z krótszych, bo
cznych ścian (1) połączona jest z ukształtowaną częścią (2) w 
formie korytka, które ma zamkniętą przestrzeń (3) i której górna 
ściana (4) jest ukośna, a boczna ściana (5) ma uformowany 
uskok (6). W części głównej, prostokątnej uformowana jest 
wewnętrzna, ukośna ściana (8). Wewnątrz obu zamkniętych 
przestrzeni (3,12) uformowane są nadlewy wpustowe (13), a na 
krawędzi bocznej podstawy (7) uformowany jest nadlew wypu-
stowy (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105368 (22) 96 09 30 6(51) E06B 3/96 
(75) Podraża Wiesław, Strzelno; Podraża Karol, 

Strzelno 
(54) Profil listwy do konstrukcji, zwłaszcza 

łazienkowych kabin natryskowych 
(57) Profil charakteryzuje się tym, że jedna z bocznych krót

szych ścian (1) części prostokątnej profilu, połączona jest z 
ukształtowanym wydrążonym występem (2), którego górna ścia
na (3) ma kształt ukośnego daszka łączącego się z górną ścianą 
(4) profilu a ściana dolna (5) jest równoległa do podstawy, 
tworząc przestrzeń zamkniętą (6) występu (2) i nadając mu 
kształt litery L, przy czym wewnątrz prostokąta uformowana jest 
wewnętrzna ukośna ściana (9) łącząca się ze ścianą dolną (10) 
i górną (4), tworząc jedną dostępną wolną przestrzeń (11) i 
przestrzeń zamkniętą (12). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103935 (22)951219 6(51) E06B 7/08 
(23) 95 09 21 VI KRAKOWSKIE TARGI BU

DOWNICTWA JESIEŃ -95 
(71) Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FRAPOL 
Sp. z o.o., Kraków 

(72) Prochowicz Marek, Skrzypek Bonifacy 
(54) Żaluzja wentylacyjna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest żaluzja wentyla

cyjna przeznaczona do zabudowy w zewnętrzną ścianę obiektu 
budowlanego. 

Żaluzje znajdują zastosowanie w systemach wentylacji 
naturalnej, zwłaszcza hal, obiektów przemysłowych i innych 

pomieszczeń produkcyjnych, o wysokiej temperaturze wnętrza. 
Żaluzja złożona z czerpni i przepustnicy wyposażonej w pióra 
(4) przepustnicy charakteryzuje się tym, że korpus (1) czerpni 
wmontowany jest w korpus (3) przepustnicy i zamocowany na 
stałe tak, że żaluzja wentylacyjna stanowi nierozłączną całość, 
przy czym pióra (4) przepustnicy od strony wlotu powietrza mają 
powierzchnię płaską. 

(/ zastrzeżenie) 

U1(21) 103425 (22) 95 09 22 6(51) E06B 7/26 
(71) STOLBUD Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Gawryś Bogdan, Michałowski Wojciech 
(54) Kratka wentylacyjna do skrzydeł drzwiowych 

łazienkowych 
(57) Kratka wentylacyjna ma kształt płytki (1 ) wyposażonej w 

nawiercone, usytuowane poziomo otwory (2). Płaszczyzna prze
kroju osiowego każdego otworu (2) tworzy z płaszczyzną płytki 
(1) kąt ostry nie mniejszy niż 30°. Otwory (2) są usytuowane w 
rzędach i kolumnach współosiowo. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 103460 (22) 95 09 26 6(51) P01P 3/20 
(71) DELPHI Harrison Thermal Systems Sp. z 

O.O., Ostrów Wielkopolski 
(72) Dominiczak Zenon, Filipek Krzysztof, 

Majchrzak Kazimierz, Buchwald Ireneusz, 
Kierzkowski Marian, Waliszewski Janusz 

(54) Chłodnica cieczy 
(57) Chłodnica wody stosowana w pojazdach samochodo

wych posiada rdzeń utworzony przez zestaw równoległych do 
siebie rurek (2) zaopatrzonych w żebra (3) i połączonych po
przez płyty sitowe (4) i uszczelki (8) ze zbiornikami wodnymi 
wlotowym i wylotowymi. Tworzące rdzeń rurki (2) mają kołowy 
lub owalny przekrój poprzeczny i zamocowane są na stałe w 
utworzonych przez płytki (3) żebrach przez trwałe powiększenie 
ich przekroju poprzecznego i zaciśnięcie ich w otworach wyko
nanych w płytkach (3). Końce rurek (3) są poszerzone dwusto
pniowo i osadzone są w otworach płyt sitowych (4) zaopatrzo
nych w łapki (5) zaciśnięte na obrzeżach zbiorników wodnych. 
Dodatkowo do płyty sitowej (4) przylega uszczelka (8) mająca 
kołowe otwory o jednostopniowo zmniejszonym przekroju po
przecznym odpowiadającym poszerzonemu przekrojowi po
przecznemu rurek (2) rdzenia. Zarówno rurki (2) jak i płytki (3) 
wykonane są z aluminium, natomiast zbiorniki wodne wykonane 
są z tworzywa sztucznego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103469 (22) 95 09 27 6(51) F02M 17/36 
B01D 25/00 

(75) Brzostowicz Andrzej, Włocławek 
(54) Wkład poduszkowy filtru paliwa 
(57) Wkład puszkowy flitru paliwa, składający się z obudowy, 

pokrywy oraz umieszczonego pomiędzy obudową a pokrywą 
papieru filtracyjnego charakteryzuje się tym, że w otworze po
krywy (4) obudowy (5) umieszczona jest tulejka (6) z występem 
zatrzaskowym przylegająca szczelnie zewnętrzną powierzchnią 
części kołnierzowej do powierzchni zewnętrznej wywinięcia koł
nierzowego pokrywy (4). 

Wkład puszkowy filtru paliwa charakteryzuje się również 
tym, że obudowa (5) posiada dno sitowe (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103409 (22) 95 09 19 6(51) F16H 55/14 
F16F15/10 

(71) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
Kraków 

(72) Perdenia Jerzy 
(54) Koło zębate z dynamicznym tłumieniem 

drgań 
(57) Koło zębate charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) 

koła w przelotowych komorach otworowych wciśnięte są ro
wkowane obustronnie tulejki sprężyste (2) z osadzonymi w 
nich centrycznie bezwładnikami (3) w kształcie wałków cylin
drycznych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 103461 (22) 95 09 26 6(51) F16J 15/34 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

, Zakład Doświadczalny Uszczelnień 
Technicznych DOZUT, Zabrze 

(72) Szopka Hubert, Wencel Henryk, Barański 
Mirosław, Mielczarek Tomasz, Leonhard 
Leonard 

(54) Węzeł uszczelniający podporowy 
(57) Węzeł uszczelniający podporowy charakteryzuje się 

tym, że ma pierścień ślizgowy (5a), którego szerokość (8a) jest 
większa od szerokości jego podstawy (9a), tworząc przekrój 
poprzeczny tego pierścienia (5a) w kształcie dużej litery T. 
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Wymiary ramion (10a, 11 a) tej litery mogą być równe lub różne 
stosownie do występującego obciążenia. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103470 (22) 95 09 29 6(51) F16K 31/02 
F16K1/00 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiaru 
PLAP, Warszawa 

(72) Badowski Andrzej, Stawiarski Dariusz 
(54) Zawór rozdzielający elektro-pneumatyczny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór rozdzielają

cy elektro-pneumatyczny, przeznaczony do sterowania kierun
kiem przepływu gazu, zwłaszcza sprężonego powietrza, w 
zależności od napięcia prądu doprowadzonego do cewki ele
ktrycznej zaworu. 

Zawór ma korpus (1), w którym wykonany jest kanał (2) 
doprowadzający czynnik roboczy i kanał (3) odprowadzający 
czynnik roboczy, pomiędzy którymi znajduje się gniazdo (4) 
zamykane i otwierane za pomocą linora (5) mającego na powie
rzchni czołowej uszczelkę (6) przepuszczającego się wtulei (9) 
wyposażone w kołnierz (10) i umieszczonej w końcówce (11) 
mającej kołnierz (12) dociskanej poosiowo do korpusu za po
mocą wkrętów (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103415 (22) 95 09 20 6(51) F21V19/00 
(71) AEBESPANIOLAS.L, Barcelona, ES 
(72) Artero Antonio 

(54) Osłona boczna do oprawy oświetleniowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona boczna 

oprawy do lamp fluorescencyjnych, która wykonana jest w for
mie bryły złożonej z dwóch prostopadłościanów jednostronnie 
zamkniętej podstawą (5), która posiada kształtowe osłabienie 
ścianek (6). Prostopadłościany posiadają po dwie ściany rów
noległe (3, 4). Zewnętrzny prostopadłościan w jednej ze ścian 
równoległych (3) i/lub w ścianach do niej przyległych posiada 
prostokątne otwory do mocowania oprawek świetlówek. Boczne 
ściany (10) wewnętrznego prostopadłościanu posiadają trójkąt
ne załamanie (11), którego dolna płaszczyzna tworzy z krawę
dzią prostokątnego otworu w ścianie (7) kąt a. Na równoległej 
ścianie (3) wykonane są prostokątne występy, a w ścianie do 
niej równoległej (4) dwa prostokątne otwory (13). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103416 (22)95 09 20 6(51) F21V19/00 
(71) AEB ESPANIOLA S. L., Barcelona, ES 
(72) Artero Antonio 
(54) Statecznik do lamp fluorescencyjnych 
(57) Statecznik zbudowany jest z obudowy (1), dławika (2) i 

osłon (5,6). Cewka (3) dławika (2) nawinięta jest na karkasie (4), 
który na bocznych krawędziach posiada kątowe zaczepy, a na 
końcu jednej ze ścian dwie obsady, w których osadzone są dwie 
łączówki posiadające sprężysty zaczep i są zakończone wty
kiem konektorowym. Końce uzwojenia cweki (3) mocowane są 
samoczynnie za pomocą sprężystych zaczepów. Przednia osło
na (6) posiada gniazda (11), w których umieszczone są sprężyny 
stykowe (12). Osłony (5, 6) mocowane są za pomocą kątowych 
zaczepów. 

Przednia osłona posiada układ otworów (11) do wyko
nywania operacji łączeniowych. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 103465 (22) 95 09 27 6(51) F24H 1/20 
(61) 96446 
(71) Fabryka Kotłów i Konstrukcji Metalowych 

EKOMET Sp. z O.O., Pleszew 
(72) Szulczyński Maciej, Rutkowski Aleksander, 

Płócienniczak Paweł, Jańczak Wieńczysław 
(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania 
(57) Kocioł wodny charakteryzuje się tym, że wentylator (18) 

z króćcem (19) i klapą (20) zwrotną zabudowany jest z lewej 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 77 

strony bezpośrednio do komory popieinikowej, a wentylator 
(18') z króćcem (19') i kiapą (20') zwrotną zabudowany jest z 
prawej strony bezpośrednio do komory popieinikowej, przy 
czym wentylator (25) z króćcem (26) i kiapą (27) zwrotną zabu
dowany jest z lewej strony w górnej części kotła i kanałem (28) 
ma połączenie z osłoną (14), a wentylator (25') z króćcem (26') 
i kiapą (27') zwrotną zabudowany jest z prawej strony w górnej 
części kotła i kanałem (28') ma połączenie z osłoną (14). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 103457 (22) 95 09 26 6(51) F42B 39/02 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Staniak Jerzy, Kostrow Ryszard, Habaj 

Bronisław 
(54) Nosidło 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nosidło plecakowe 

do przenoszenia nabojów moździerzowych, składające się z 
hermetycznie zamykanych pojemników (1) na naboje, przedniej 
i tylnej obejmy (2,3) oraz szelek (4). Pojemniki (1) umocowane 

są na nosidle za pomocą obejm (2, 3), które są dociskane do 
pojemników (1) za pomocą wkrętów dociskowych (5), znajdują
cych się między pojemnikami (1). Od góry i dołu, obejmy (2, 3) 
usztywnione są za pomocą żeber (6, 7) oraz połączone są 
śrubami (8, 9). 

Nosidło stanowi stosunkowo lekką, sztywną samonośną 
konstrukcję, zabezpieczającą przed przemieszczaniem poje
mników (1) względem siebie i umożliwiającą bezpiecznie oraz 
wygodne przenoszenie ukompietowanych nabojów. A zatem 
nosidło usprawnia obsługę moździerza podczas strzelania. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 105400 (22) 96 10 08 6(51) G01B 11/27 
G01B 11/275 

(71)PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz 
(72) Bukowski Andrzej, Redmann Waldemar, 

Kraskowski Janusz, Żuchowski Sławomir, 
Kocznur Sławomir 

(54) Zespół pomiarowy do kontroli i pomiarów 
geometrii ustawienia kół i osi samochodów 

(57) Istota rozwiązania w zespole pomiarowym polega na 
tym, że ramię jego podstawy (24) ma część końcową z czołem 
pomiarowym (25) obniżoną w stosunku do poziomu części 
łączącej się z obudową części pomiarowej (7), przy czym z boku 
części tylnej obudowy (7) zamocowana jest tuleja (22) wypro
wadzenia promienia laserowego (9), który jest prostopadły do 
osi tulei zaciskowej, a na części górnej (12) obudowy (7) zamo
cowany jest cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (13), cztery 
przyciski manipulacyjne oraz dioda sygnalizacyjna, natomiast 
odejmowalna osłona akumulatorów umocowaną ma diodę syg
nalizacyjną ładowania (34), a uchwyt (1) ma dwa przelotowe 
wybrania (5,6). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105399 (22)9610 08 6(51) G01B 11/275 
(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz 
(72) Bukowski Andrzej, Redmann Waldemar, 

Żuchowski Sławomir, Kocznur Sławomir 
(54) Zacisk mocujący do mocowania zespołów 

pomiarowych na obręczach kół 
(57) Rozwiązanie według istoty wzoru użytkowego umożli

wia przeprowadzenie przy pomocy zacisku mocującego kom
pensację bicia układu koło-zacisk, jak również przystosowuje 
zacisk do mocowania na obręczach kół pojazdów, zwłaszcza 
samochodów ciężarowych, z kołami o obręczach od 14" do 
24". Istota wzoru użytkowego polega na tym, że czop (8) zaci
sku połączony jest przegubowo z podstawą (1) i zespolony na 
stałe z dwuramiennym elementem ustalającym (9), którego dwa 
ramiona mają regulację ustawienia względem podstawy (1) 
poprzez pokrętła regulacyjne (10), a łapy mocujące (7) są wy
mienne. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 103414 (22) 95 09 21 6(51) G01N 3/56 
(71) Fabryka Kabli OŻARÓW, Ożarów 

Mazowiecki 
(72) Cieślak Wiesław, Bartosik Sylwester, 

Raczkowski Czesław, Kiełbasa Jerzy, 
Harasim Bogdan, Dmoch Jan 

(54) Urządzenie do badania odporności izolacji 
przewodów na ścieranie 

(57) Urządzenie do badania odporności izolacji przewodów 
na ścieranie, składające się z szafki sterowniczej (1), koła kar
bowego (7) połączonego z ramieniem (8) do którego jest przy
łączony suwak (12) umieszczony w podtrzymce (10). Na końcu 
suwaka (12) zamocowany jest trzpień (11) z narzędziem skro
biącym (16). 

(12 zastrzeżeń) 

U1(21) 103411 (22)950919 6(51) G01W 1/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 

i Urządzeń Precyzyjnych, Łódź 
(72) Bieniasz Sławoj, Król Andrzej 
(54) Sonda psychrometryczna 
(57) Sonda służy do pomiaru wilgotności powietrza i prze

znaczona jest do współpracy z miernikami mikroklimatu i innymi 
przyrządami pomiarowymi. 
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Sonda zaopatrzona jest w korpus (1 ) oraz termoelemen-
ty (B'), umieszczone w rurkach osłaniających (7'). Korpus (1) 
posiada w górnej części wnękę (2), stanowiącą zbiornik na 
wodę. Wewnętrzna ściana wnęki (2) jest zaopatrzona w wycięcie 
(14) do poprowadzenia koszuli bawełnianej (13). Od góry kor
pus (1) zamknięty jest osłoną ze ściętą krawędzią, w której 
znajduje się otwór (6), przeznaczony do uzupełniania wody. Z 
jednej strony korpus (1) wyposażony jest w pokrywę (3), a z 
drugiej strony ma zamocowany wentylator (4). Termoelementy 
(8') umieszczone są za pomocą płytek mocujących (9') na płytce 
(10) za pośrednictwem trzpieni (11'). Koszulki (12') nałożone są 
odpowiednio na trzpienie (11') i termoelementy (S'). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104289 (22)9603 05 6(51) G08B 5/36 
G08G 1/0955 

(23) 95 09 19 MTB SAWO 95 
(75) Hcksclman Mieczysław, Warszawa; Tyszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Kierunkowe urządzenie ostrzegawcze 
(57) Urządzenie składa się z dwóch przylegających do sie

bie kwadratowych płyt (1) z tworzywa spienionego, połączonych 
na obrzeżu ramką (3) o przekroju w kształcie ceownika. Zewnę
trzne powierzchnie płyt (1) są zaopatrzone w warstwy odblasko
we. Zespół (4) świetlny jest umieszczony w płycie (1) czołowej i 
zawiera diodę elektroluminescencyjną osadzoną w płytce wspo
rczej, zamocowanej w wycięciu płyty (1), które jest przesłonięte 
bocznym organicznym szkłem (8) odblaskowym, zaopatrzonym 
w minisoczewkę (9) wypukłą osadzoną trwale w otworze w 
środku szkła (8). Soczewka (9) i dioda są umieszczone współ
osiowo, a płaski odbłyśnik przylega do dna wycięcia płyty (1). 
Uchwyt urządzenia stanowią dwa pręty (13,13') wykrępowane 
w kształcie litery L, zamocowane obrotowo na przeciwległych 
ściankach bocznych ramki (3). 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103440 (22)95 0926 6(51) G08G 1/0955 
F21L11/00 
G09F13/00 

(71) DROPOLEX Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Szajnert Witold, Golach Włodzimierz 

(54) Lampa sygnalizacyjna 
(57) Lampa składa się z wbudowanego w obudowę lampy 

(2) układu wyzwalacza-przetwornicy (4) oraz układu linii 
opóźniającej (6). Obudowa lampy osadzona jest przy pomo
cy szpilki (10) na pojemniku baterii (8), zaopatrzonego w 
spodniej części w nóżki oraz śrubę do odkręcania pokrywy 
(23) w celu wymiany baterii. Baterie wprowadzane są do 
koszyka baterii złożonych z pięciu rurek (25) oraz elektrody 
komutacyjnej (26). Koszyk baterii spięty pierścieniem (28) 
wprowadzany jest do pojemnika baterii, gdzie uzyskuje styk 
za pomocą elektrod (31, 24) oraz sprężyny oporowej (13) 
pełniącej też rolę przewodu elektrody środkowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104036 (22)96 0112 6(51) G08G 1/0955 
(23) 95 0919 MTB SAWO 95 
(75) Hekselman Mieczysław, Warszawa; Toszka 

Janusz, Warszawa 
(54) Lizak ostrzegawczy 
(57) Przedstawiony jest lizak ostrzegawczy, przeznaczony 

zwłaszcza do stosowania przez policję, wykonany w postaci 
okrągłej tarczy z rączką, zaopatrzonej po obu stronach w okrąg
łe, organiczne szkła odblaskowe. Tarcza (1) wykonana z tworzy
wa spienionego ma powierzchnie otaczające szkła (3) odblasko
we, pokryte warstwą materiału odblaskowego. Jedno ze szkieł 
(3) jest zaopatrzone w minisoczewkę (6) wypukłą osadzoną 
trwale w otworze w środku tego szkła (3). W przestrzeni pomię
dzy szkłami (3) znajduje się dioda elektroluminescencyjna, za
mocowana współosiowo z soczewką (6). Rączka (2) lizaka ma 
kształt cylindra, którego wnętrze stanowni pojemnik na baterie 
zasilające diodę. 

(3 zastrzeżenia) 



80 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7 (607) 1997 

U1(21) 103082 (22) 95 09 26 6(51) G09F 23/10 
(75) Cieluch Izabela, Poznań; Nowakowski 

Marek, Poznań 
(54) Zwój do urządzeń drukujących ceny w 

kasach o podwójnych funkcjach cenowej i 
reklamującej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zwój papieru 
albo papieropodobnych matriałów w formie taśmy, przezna
czony do urządzeń drukujących ceny towarów albo wykona
nych usług w kasach, zwłaszcza dużych domów handlowych 
i zakładów usługowych. 

Zwój (1) do urządzeń drukujących ceny w kasach zosta
je jednostronnie nadrukowany elementami reklamy wizualnej w 
sposób powtarzalny i ciągły, po czym dopiero przekazany do 
kasy, co daje możliwość ciągłego przekazywania umieszczo
nych na taśmie cenowej reklam bezpośrednio do rąk kupujące
go albo usługobiorcy. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U3(21) 103456 (22) 95 09 26 6(51) HOIR 19/00 
HOIR 13/46 

(61) 96446 
(75) Biolik Mieczysław, Katowice 
(54) Wtyczka elektryczna 
(57) Wtyczka elektryczna ma rurową obudowę (1 ) o kształcie 

walca, zamkniętą z jednego końca płaską ścianką (2) z wiesza
kiem (14). Na bocznej, walcowej ściance (3) obudowy (1), 
poczynając od strony otwartej obudowy (1 ), znajduje się wzdłuż
ne wycięcie zakończone wystającym z obudowy (1) w osi wy
cięcia otwartym półkołnierzem (5) o średnicy zewnętrznej mniej
szej od szerokości wycięcia i o osi prostopadłej do osi rurowej 
obudowy (1). W obudowie (1) osadzona jest wkładka montażo
wa (6) mająca walcową podstawę (7) z otworami pod kołki 
stykowe, a jej promień jest równy wewnętrznemu promieniowi 
obudowy (1). Z podstawy (7) wystaje pionowa wsuwka (8) o 
zewnętrznej powierzchni walcowej, zakończona wystającym z 
niej w jej osi otwartym półkołnierzem (9) o osi prostopadłej do 
osi walca podstawy (7) wkładki montażowej (6). Wsuwka (8) ma 
od wewnętrznej powierzchni środki do mocowania przewodu 
przyłączeniowego, a ponadto jej długość i szerokość równa jest 
długości i szerokości wycięcia obudowy (1). Zewnętrzny pro
mień powierzchni walcowej ścianki wsuwki (8) jest równy zew
nętrznemu promieniowi obudowy (1). Wewnętrzny promień póf-
kołnierza (9) wkładki montażowej (6) jest równy wewnętrznemu 
promieniowi półkołnierza (5) obudowy (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 103474 (22) 95 09 29 6(51) H02B 1/30 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

ZPAS w Przygórzu, Wolibórz 
(72) Czerewaty Waldemar, Micał Bogusław 
(54) Szafa elektroenergetyczna składana 
(57) Szafa elektroenergetyczna składana zawiera szkielet 

(4), drzwi (6), osłony boczne (14) i osłonę tylną oraz płytkę dolną 
i płytę górną. Szkielet (4) szafy stanowią cztery pionowe słupy z 
listwami połączone z płytą górną i płytą dolną za pośrednictwem 
narożników osadzonych w słupach. Szafa charakteryzuje się 
tym, że osłony boczne (14) są wypukłe i zawierają ściankę i 
płaszcz odsądzony. Wyposażenie szafy stanowi cokół (28) oraz 
ruchome półki przytwierdzone do belki nośnej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103439 (22) 95 09 26 6(51) H02G 3/22 
H02G3/28 

(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
(54) Korytko instalacyjne do przewodów 

elektrycznych 
(57) Korytko zbudowane z blachy z otworami (6) w dnie (7) 

i w ścianach bocznych (2) do montażu wsporników, płytek i 
osprzętu oraz do wyprowadzenia przewodów charakteryzuje się 
tym, że naroża dolne (8) korytka z ostrym wierzchołkiem ukształ
towane są w postaci wyprofilowanej blachy wzmacniającej, a 
naroża pokrywy (1) mają profile odpowiadające kształtem wy
profilowanym narożom górnym (4) korytka z ostrym wierzchoł
kiem. W dnie (7) korytka wykonane są poprzeczne do ścian 
bocznych (2) wytłoczenia w kształcie wydłużonego prostokąta 
o zaokrąglonych narożach wzmacniające dno (7) korytka. 

(1 zastrzeżenie) 
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US 9612114 

960802 
960717 
960729 
960425 
960801 
960617 
960726 
960711 
960719 
960712 
960719 
960729 
960729 
960708 
960731 
960731 
960729 
960724 
960724 
960725 
960718 
960729 
960729 
960726 
960726 
950905 
960725 
960801 
960801 
960802 
960704 
960723 
960712 
960722 
960726 
960717 
960726 
960717 
960725 
960724 
960703 
960718 
960731 
960725 
960719 
960802 
960719 
960802 
960712 
960724 
960401 
960722 
960725 
960725 
960716 
960722 

C07K 
C07K 
C07K 
C07K 
C07K 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08F 
C08G 
C08G 
C08G 
C08J 
C08K 
C08L 
C09B 
C09D 
C09J 
C09J 
C09K 
C09K 
C09K 
C10B 
C10J 
C10L 
C11B 
C11D 
C11D 
C11D 
C11D 
C12M 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12P 
C12P 

3 

14/32 
14/65 
14/70 
14/74 
16/38 
02/22 
02/54 
04/46 
04/46 
08/00 
08/00 
36/04 
36/04 

246/00 
63/90 
63/90 
75/00 
07/12 
05/15 
75/14 
47/04 

129/04 
07/02 

121/02 
05/04 
07/02 
09/02 
29/02 
03/54 
05/40 
03/00 
01/62 
03/08 
03/38 
07/50 
03/06 
01/04 
01/32 
05/08 
09/96 
15/00 
15/10 
15/11 
15/12 
15/55 
15/57 
15/58 
15/62 
15/82 
15/82 
15/85 
15/86 
15/87 
15/87 
07/62 
17/16 



Nr 7 (607) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 99 

WO9705271 
WO9705274 
WO9705278 
WO9705279 
WO9705280 
WO9705282 
WO9705286 
WO9705288 
WO9705289 
WO9705290 
WO9705292 
WO9705294 
WO9705295 
WO9705302 
WO9705305 
WO9705306 
WO9705310 
WO9705313 
WO9705314 
WO9705315 
WO9705316 
WO9705317 
WO9705320 
WO9705328 
WO9705330 
WO9705334 
WO9705337 
WO9705338 
WO9705339 
WO9705340 
WO9705341 
WO9705343 
WO9705347 
WO9705349 
WO9705350 
WO9705351 
WO9705352 
WO9705353 
WO9705354 
WO9705355 
WO9705356 
WO9705357 
WO9705359 
WO9705360 
WO9705361 
WO9705362 
WO9705363 
WO9705364 
WO9705365 
WO9705368 
WO9705369 
WO9705371 
WO9705380 
WO9705382 
WO9705384 
WO9705391 

1 

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

970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 

2 

US 9612480 
US 9610850 
GB 9601794 
GB 9601819 
GB 9601830 
NL 9600306 
US 9612468 
US 9609468 
NL 9600308 
DE 9601444 
AU 9600463 
CA 9600493 
DE 9601457 
DE 9601188 
AT 9600133 
US 9612073 
EP 9603169 
BE 9600079 
EP 9603116 
EP 9603342 
IB 9600760 
EP 9600221 
DE 9601422 
US 9612119 
US 9612231 
GB 9601855 
AU 9600486 
AU 9600468 
DE 9601483 
US 9612659 
IT 9600153 
US 9612148 
NL 9600298 
US 9612645 
EP 9603179 
NZ 9600077 
UA 9500004 
US 9512616 
NL 9600301 
FR 9601134 
DE 9601338 
US 9509771 
AU 9600475 
US 9608321 
US 9510007 
GB 9601798 
US 9612069 
DE 9601303 
US 9612557 
BE 9600071 
AT 9600127 
US 9612323 
DE 9601300 
US 9612362 
US 9612521 
KR 9600118 

960730 
960624 
960724 
960725 
960725 
960729 
960730 
960604 
960730 
960729 
960724 
960719 
960731 
960702 
960723 
960723 
960718 
960725 
960716 
960726 
960730 
960119 
960731 
960723 
960725 
960730 
960802 
960726 
960802 
960802 
960726 
960724 
960723 
960801 
960718 
960725 
950731 
950928 
960725 
960719 
960722 
950731 
960730 
960603 
950725 
960726 
960719 
960717 
960731 
960627 
960718 
960726 
960718 
960724 
960731 
960726 

C12P 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C14C 
C21B 
C21C 
C22B 
C22B 
C22B 
C25D 
D01D 
D01D 
D01H 
D04H 
D04H 
D04H 
D05B 
D05B 
D05C 
D21G 
D21H 
E02D 
E03D 
E03F 
E04B 
E04B 
E04B 
E04C 
E04G 
E04H 
E04H 
E04H 
E05B 
E05B 
E05B 
E05D 
E05F 
E06B 
E06C 
E21B 
E21B 
E21B 
E21C 
F01D 
F01D 
F01N 
F01N 
F02B 
F03G 
F04B 
F04B 
F04C 

3 

19/04 
01/22 
01/68 
01/68 
01/68 
01/68 
01/68 
03/04 
03/06 
05/46 
03/20 
11/02 
34/36 
11/18 
01/06 
05/09 
01/24 
01/64 
11/00 
11/08 
15/04 
39/00 
15/30 
09/00 
21/16 
05/36 
01/22 
05/14 
01/00 
01/19 
01/35 
02/38 
07/30 
06/06 
12/22 
15/44 
47/06 
65/00 
73/00 
01/06 
01/00 
01/06 
07/44 
07/08 
19/08 
34/06 
35/19 
25/24 
25/30 
03/02 
03/08 
37/14 
03/00 
01/18 
17/04 
18/22 
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WO9705397 
WO9705398 
WO9705400 
WO9705402 
WO9705413 
WO9705416 
WO9705419 
WO9705421 
WO9705422 
WO9705423 
WO9705426 
WO9705427 
WO9705430 
WO9705431 
WO9705432 
WO9705433 
WO9705435 
WO9705438 
WO9705439 
WO9705440 
WO9705444 
WO9705447 
WO9705449 
WO9705452 
WO9705456 
WO9705468 
WO9705469 
WO9705472 
WO9705473 
WO9705475 
WO9705476 
WO9705477 
WO9705478 
WO9705481 
WO9705483 
WO9705485 
WO9705486 
WO9705487 
WO9705488 
WO9705489 
WO9705492 
WO9705493 
WO9705502 
WO9705507 
WO9705510 
WO9705514 
WO9705517 
WO9705518 
WO9705520 
WO9705523 
WO9705525 
WO9705526 
WO9705530 
WO9705532 
WO9705536 
WO9705540 

1 

Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
A2 
Al 
A2 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
A2 
A2 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 

970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 

2 

NO 9600191 
US 9611823 
EP 9602353 
JP 9602136 
NO 9600193 
US 9612334 
SE 9500891 
AU 9600471 
CA 9600525 
GB 9601817 
EP 9603115 
EP 9503011 
JP 9602126 
EP 9503051 
EP 9603346 
US 9612494 
US 9612422 
DE 9601443 
DE 9601442 
US 9607052 
EP 9602968 
FI 9600426 
GB 9601868 
AT 9600138 
US 9612298 
BR 9600032 
US 9612109 
IB 9500654 
US 9612651 
US 9612629 
SE 9600908 
AU 9600482 
CA 9600507 
US 9612103 
US 9612287 
GB 9601903 
US 9612135 
CA 9600487 
US 9610615 
US 9610065 
JP 9602158 
IB 9600743 
US 9612265 
JP 9602086 
US 9612502 
US 9612717 
CA 9600511 
CA 9600500 
GB 9601870 
US 9612439 
US 9611706 
US 9612330 
EP 9603268 
US 9607413 
NL 9600304 
FR 9501006 

960725 
960717 
960601 
960725 
960726 
960726 
950728 
960726 
960725 
960726 
960716 
950728 
960729 
950731 
960730 
960730 
960729 
960726 
960724 
960517 
960705 
960801 
960725 
960731 
960725 
960725 
960722 
950727 
960801 
960801 
960704 
960801 
960726 
960718 
960726 
960802 
960723 
960718 
960620 
960611 
960731 
960724 
960725 
960725 
960731 
960802 
960729 
960724 
960731 
960730 
960715 
960725 
960724 
960521 
960726 
950726 

F16B 
F16C 
F16D 
F16H 
F16K 
F16K 
F16L 
F16M 
F21K 
F21V 
F23D 
F23Q 
F24C 
F24F 
F24F 
F25B 
F25B 
F27B 
F27B 
F27B 
F42B 
G01B 
G01B 
G01C 
G01D 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01R 
G01S 
G01V 
G02B 
G02B 
G02B 
G02B 
G02F 
G02F 
G03B 
G03F 
G03G 
G05B 
G05F 
G06F 

3 

21/00 
11/06 
65/09 
09/12 
11/08 
31/12 
27/02 
11/12 
07/00 
11/10 
14/26 
02/32 
07/02 
05/00 
05/00 
00/00 
47/00 
03/08 
09/16 
14/14 
12/34 
03/12 
11/24 
17/16 
05/34 
00/00 
00/00 
21/03 
21/47 
27/02 
27/16 
27/32 
27/33 
31/22 
33/28 
33/54 
33/54 
33/56 
33/56 
33/66 
35/02 
21/02 
03/80 
08/10 
06/28 
06/42 
27/22 
27/28 
01/13 
01/13 
27/48 
01/00 
15/00 
19/18 
01/20 
03/02 
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-
WO9705541 WO9705542 
WO9705543 
WO9705548 
WO9705550 
WO9705551 
WO9705555 
WO9705559 
WO9705566 
WO9705567 
WO9705568 
WO9705569 
WO9705570 
WO9705571 
WO9705574 
WO9705575 
WO9705576 
WO9705578 
WO9705581 
WO9705582 
WO9705583 
WO9705590 
WO9705591 
WO9705592 
WO9705593 
WO9705594 
WO9705600 
WO9705601 
WO9705602 
WO9705608 
WO9705609 
WO9705611 
WO9705616 
WO9705617 
WO9705620 
WO9705621 
WO9705622 
WO9705623 
WO9705624 
WO9705625 
WO9705626 
WO9705627 
WO9705629 
WO9705631 
WO9705632 
WO9705633 
WO9705641 
WO9705642 
WO9705643 
WO9705646 
WO9705651 
WO9705663 

1 

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

970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
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970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 
970213 

2 

US 9612291 
US 9612529 
US 9606692 
US 9612388 
US 9611306 
US 9611837 
US 9612181 
GB 9601871 
US 9611996 
US 9612532 
US 9612681 
IB 9600690 
IB 9600691 
IB 9600694 
GB 9601814 
US 9612301 
US 9612390 
CA 9600117 
GB 9601793 
AU 9600481 
FR 9501000 
US 9608025 
EP 9603131 
EP 9603132 
EP 9603133 
CA 9600345 
US 9612315 
FR 9601170 
US 9612658 
US 9610503 
US 9612307 
SG 9600010 
US 9611205 
US 9612299 
US 9612237 
US 9611388 
US 9611770 
US 9612444 
US 9609889 
US 9612535 
US 9611354 
IB 9600711 
US 9612400 
US 9612183 
US 9612595 
EP 9603305 
US 9611595 
US 9611598 
US 9611599 
RU 9600203 
US 9612438 
DE 9601141 

960726 
960731 
960510 
960726 
960702 
960726 
960725 
960731 
960719 
960731 
960802 
960715 
960715 
960715 
960729 
960726 
960726 
960301 
960725 
960731 
950726 
960530 
960717 
960717 
960717 
960603 
960726 
960725 
960801 
960618 
960726 
960726 
960702 
960726 
960724 
960709 
960717 
960729 
960614 
960731 
960703 
960716 
960729 
960725 
960731 
960726 
960712 
960712 
960712 
960726 
960730 
960627 

G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06K 
G06K 
G06K 
G06K 
G06K 
G06K 
G06K 
G06T 
G06T 
G06T 
G07C 
G07F 
G07F 
G07F 
G09B 
G09B 
G09B 
G09B 
G09C 
G10D 
G10K 
G10L 
G11B 
G11B 
G11B 
G11B 
G11C 
G11C 
G11C 
G11C 
G11C 
G11C 
G11C 
G11C 
G21B 
G21C 
H01B 
H01F 
H01G 
H01J 
H01J 
H01J 
H01J 
H01L 
H01L 

3 

03/02 
03/03 
07/00 
11/00 
12/14 
13/14 
17/60 
07/08 
09/80 
11/08 
19/06 
19/07 
19/07 
19/07 
11/00 
15/00 
15/00 
09/00 
00/00 
07/10 
07/10 
19/68 
23/28 
23/28 
23/28 
05/00 
03/00 
09/15 
09/14 
07/26 
07/26 
17/02 
27/00 
00/00 
07/00 
11/34 
11/34 
11/34 
16/04 
27/00 
29/00 
01/02 
15/00 
01/00 
27/30 
01/14 
29/07 
29/07 
29/07 
61/12 
21/78 
35/32 

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 

Nr 
zgłoszenia 

1 
310509 
310510 
310511 
310512 
310513 
310514 
310539 
310543 
310563 
310564 
310565 
310566 
310567 
310568 
310569 
310570 
310571 
310572 
310580 
310581 
310582 
310583 
310584 
310585 
310586 
310587 
310588 
310589 
310592 
310605 
310606 
310607 
310608 
310609 
310610 
310641 
310642 
310643 
310645 
310646 
310647 
310649 
310650 
310651 
310663 
310664 
310665 
310666 
310667 
310668 

IntCI6 

2 
A47C 
G09F 
B01D 
A61B 
C01G 
H01Q 
A61H 
G01N 
F16C 
B21B 
C08G 
G01N 
H02K 
C07F 
F03G 
B64D 
G09F 
B60Q 
F24B 
C01G 
G01V 
E21C 
H02B 
G05F 
G01K 
B23P 
F16H 
B23Q 
G01B 
H02J 
F21V 
F04D 
B02C 
B02C 
H01B 
E21D 
E21D 
G05F 
E02F 
E02F 
E02F 
E21F 
B41J 
C10G 
C10L 
C07C 
G01N 
G01N 
G01N 
A62D 

Strona 

3 
4 

52 
9 
4 

20 
55 
5 

49 
40 
11 
27 
49 
57 
25 
39 
17 
53 
17 
44 
20 
50 
36 
56 
51 
46 
13 
42 
14 
46 
57 
43 
39 
10 
11 
53 
37 
36 
51 
33 
33 
33 
37 
16 
28 
29 
22 
47 
47 
48 
6 

Nr 
zgłoszenia 

1 
310669 
310671 
310683 
310684 
310685 
310686 
310687 
310688 
310689 
310690 
310705 
310706 
310708 
310709 
310711 
310720 
310721 
310723 
310725 
310728 
310730 
310731 
310732 
310733 
310735 
310736 
310737 
310739 
310740 
310741 
310743 
310748 
310765 
312098 
312676 
312805 
313087 
313858 
315050 
315925 
315998 
315999 
316057 
316072 
316112 
316126 
316127 
316128 
316166 
316167 

InTCl6 

2 
A62D 
G01F 
H03M 
G06F 
H01J 
H01J 
B65G 
C12P 
C05C 
F16B 
B01J 
B01J 
F24H 
A47J 
C08G 
C23C 
F24H 
C02F 
H01Q 
C04B 
B65D 
E01F 
F16F 
E01C 
G01R 
C08L 
H02J 
E21F 
F28D 
C04B 
B25D 
C10G 
G01N 
C10M 
E01F 
E01F 
E01F 
C12N 
C07C 
G07C 
B42F 
B42F 
C04B 
F16C 
C07C 
A61K 
B23P 
C08L 
A01C 
H04Q 

Strona 

3 
7 

46 
58 
51 
54 
55 
19 
30 
22 
39 
10 
10 
44 
4 

27 
30 
45 
21 
55 
21 
18 
31 
41 
31 
50 
28 
57 
38 
45 
21 
14 
28 
48 
29 
32 
32 
32 
29 
23 
52 
16 
16 
21 
40 
22 
6 

13 
27 
2 

59 

Nr 
zgłoszenia 

1 
316187 
316189 
316190 
316247 
316248 
316249 
316250 
316271 
316272 
316273 
316274 
316275 
316276 
316277 
316278 
316299 
316300 
316301 
316302 
316303 
316304 
316321 
316322 
316323 
316325 
316326 
316327 
316328 
316329 
316330 
316331 
316332 
316333 
316334 
316350 
316351 
316371 
316395 
316424 
316470 
316480 
316481 
316482 
316483 
316498 
317250 
317251 
317252 
317253 
317254 

lnt.CI6 

2 
E04C 
F23D 
G01N 
H04Q 
B65D 
A23L 
H01R 
F16B 
F16D 
F16D 
H04N 
G01N 
C08F 
B65D 
C08J 
H04Q 
E05C 
H02B 
C03C 
C07D 
A23L 
C07D 
B22D 
H01Q 
B32B 
H04M 
A22C 
A01D 
H04N 
A23L 
B66B 
C08F 
E03F 
F02B 
B01D 
A01B 
E21F 
C08F 
E21F 
G09B 
B65D 
B01D 
G06F 
B25B 
E06B 
C07D 
A61F 
F16L 
A61F 
B01D 

Strona 

3 
35 
43 
49 
60 
18 
3 

56 
39 
40 
41 
59 
50 
26 
18 
27 
59 
35 
56 
21 
24 
3 

23 
12 
55 
15 
58 
3 
3 

58 
3 

19 
26 
34 
38 
7 
2 

38 
26 
37 
52 
19 
7 

51 
14 
36 
24 
4 

43 
5 
8 
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1 
317255 
317256 
317257 
317258 
317259 
317260 
317261 
317319 
317320 
317321 
317322 
317323 
317324 
317325 
317326 

2 
C03C 
F28D 
A61K 
C07C 
C07D 
F24F 
B60R 
B01J 
B01D 
C08G 
C12Q 
E04B 
D21G 
B23K 
B23B 

3 
21 
45 
5 

23 
24 
44 
17 
10 
8 

27 
30 
34 
30 
13 
12 

1 
317327 
317328 
317329 
317330 
317331 
317344 
317345 
317346 
317347 
317348 
317349 
317350 
317351 
317352 
317353 

2 
B26B 
B23C 
F16H 
H01J 
A61K 
F16L 
B01J 
B27G 
B01F 
C07K 
C07K 
F16F 
E04B 
B60T 
B01D 

3 
15 
12 
42 
54 
6 

42 
10 
15 
9 

25 
25 
41 
35 
17 
9 

1 
317354 
317355 
317370 
317371 
317372 
317373 
317374 
317375 
317376 
317377 
317378 
317379 
317380 
317381 

2 
A61K 
C09D 
A23G 
G10K 
G01N 
C08F 
C07H 
C01B 
C01B 
B09C 
A61K 
G01N 
C07H 
C07D 

3 
6 

28 
3 

53 
49 
26 
25 
20 
20 
11 
6 

48 
25 
23 



Nr 
zgłoszenia 

1 
103082 
103398 
103399 
103400 
103401 
103402 
103404 
103409 
103410 
103411 
103413 
103414 
103415 
103416 
103417 
103418 
103419 
103420 
103423 
103425 
103427 
103428 
103430 

lnt.Cl6 

2 
G09F 
B42D 
B65D 
A41B 
A41B 
A41B 
C02F 
F16H 
C02F 
G01W 
B63B 
G01N 
F21V 
F21V 
B65G 
A47B 
A47B 
E05B 
A62C 
E06B 
A47J 
E02F 
E04H 

Strona 

3 
80 
66 
69 
62 
62 
62 
70 
75 
70 
78 
68 
78 
76 
76 
69 
63 
63 
72 
65 
74 
64 
71 
72 

Nr 
zgłoszenia 

1 
103431 
103438 
103439 
103440 
103453 
103454 
103455 
103456 
103457 
103458 
103459 
103460 
103461 
103463 
103464 
103465 
103466 
103468 
103469 
103470 
103471 
103473 
103474 

Int.Cl6 

2 
E05D 
B60J 
H02G 
G08G 
B62B 
B62B 
B67C 
H01R 
F42B 
A47J 
B65D 
F01P 
F16J 
E04C 
E04C 
F24H 
A01D 
A61H 
F02M 
F16K 
E04H 
B30B 
H02B 

Strona 

3 
73 
67 
81 
79 
67 
68 
70 
80 
77 
64 
68 
75 
75 
71 
72 
76 
61 
64 
75 
76 
72 
66 
81 

Nr 
zgłoszenia 

1 
103480 
103867 
103935 
104036 
104047 
104228 
104257 
104289 
104342 
104369 
104384 
105367 
105368 
105376 
105387 
105395 
105399 
105400 
105414 
105426 
105428 

IntCI6 

2 
B30B 
A41D 
E06B 
G08G 
A47C 
E01F 
B60R 
G08B 
E05B 
B66F 
A61F 
E06B 
E06B 
A01G 
A43D 
B60C 
G01B 
G01B 
B60J 
B21D 
A01D 

Strona 

3 
66 
62 
74 
79 
63 
71 
67 
79 
73 
69 
64 
73 
74 
61 
63 
66 
78 
77 
67 
65 
61 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW 
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Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO95/27585 
WO95/31162 
WO95/31163 
WO95/31178 
WO95/31198 
WO95/31268 
WO95/31433 
WO95/31464 
WO95/31990 
WO95/32047 
WO95/32054 
WO95/32055 
WO95/32110 
WO95/32251 
WO95/32334 
WO95/32346 
WO95/32372 
WO95/32387 
WO95/32397 
WO95/32637 
WO95/32795 
WO95/32816 
WO95/32847 
WO95/32878 
WO95/32948 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
317325 
317251 
317253 
317257 
317259 
317254 
317258 
317250 
317331 
317320 
317319 
317345 
317261 
317355 
317324 
317323 
317350 
317252 
317260 
317370 
317347 
317377 
317346 
317352 
317381 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO95/32968 
WO95/32984 
WO95/32997 
WO95/33106 
WO95/33157 
WO95/33197 
WO95/33258 
WO95/33278 
WO95/33449 
WO95/33548 
WO96/03430 
WO96/28394 
WO96/28696 
WO96/29183 
WO96/30149 
WO96/30151 
WO96/30303 
WO96/30304 
WO96/30382 
WO96/30397 
WO96/30420 
WO96/30543 
WO96/31715 
WO96/32636 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
317354 
317380 
317321 
317351 
317344 
317379 
317371 
317330 
317378 
317353 
317349 
317255 
317256 
317327 
317326 
317328 
317375 
317376 
317374 
317348 
317373 
317322 
317329 
317372 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw - Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw 
informuje, że w II kwartale 1997r ukażą się drukiem n\w wydawnictwa: 

1. Wykaz Patentów na Wynalazki udzielonych przez UPRP w roku 1996 

2. Wykaz Wzorów Użytkowych na które UPRP udzielił prawa 
ochronnego w roku 1996 

Prosimy o składanie zamówień. 
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