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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 î zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
— symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
—liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie

możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych 
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o 
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym 
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP — NBP 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 ty- ułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 12 maja 1997 r. Nr 10 (610) 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 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21) 318136 (22) 95 06 28 6(51) A01K 61/00 
(31) 94 9408507 (32)94 06 30 (33) FR 
(86) 95 06 28 PCT/FR95/00857 
(87) 96 0111 WO96/00500 PCT Gazette nr 03/96 
(71) Alvin Jean-Pierre, Saint-Martin-les-Melle, 

FR; Cazin Bernard, Corbas, FR 
(72) Cazin Bernard 
(54) Zanurzalna struktura do reprodukcji 

gatunków ryb w dowolnych środowiskach 
wodnych 

(57) Zanurzalna struktura do reprodukcji gatunków ryb we 
wszystkich ośrodkach wodnych charakteryzuje się tym, że za
wiera co najmniej jedną proflilowaną ramę (2), o takim kształcie 
by przyjmowała liczne wiązki (3) włókien (4), wspomniana rama 
posiada zespoły dociążające (5) i zawieszające zespoły pływa
kowe (6), umożliwiające dokładne umieszczanie jednej lub wię
cej ram w środowisku wodnym. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317002 (22) 96 11 13 6(51) A01K 93/00 
(75) Toma Tadeusz, Lubliniec 

(54) Spławik wędkarski i przyrząd do jego 
zdejmowania 

(57) Spławik wędkarski ma prawny korpus (1), w którym 
osadzone są dwie końcówki (2) przechodzące w pętle (3) i 
połączone palcem (4). Przez pętle (3) przechodzi żyłka (5). 
Spławik rozłącza się od zestawu wędkarskiego przekładając 
żyłkę (5) przez palec (4). Do rozłączania służy przyrząd w formie 
wydłużonej płytki zaopatrzonej w ostrogę. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 318018 (22)95 06 30 6(51) A01N 37/46 
(31) 94 2207 (32) 94 0711 (33) CH 

94 3895 941222 CH 
(86) 95 06 30 PCT/EP95/02544 
(87) 96 0125 WO96/01559 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CIBA-GEIGY AG,Bazyleja,CH 
(72) Nuninger Cosima, FR; Goggin John Edward 

Nicholas, CH; Sozzi Dino, CH; Ellgehausen 
Holm, C H 

(54) Grzybobójcze kompozycje i sposób 
zwalczania zakażenia grzybami 

(57) Jeśli stosuje się enancjomer R metalaksylu, furalaksylu 
lub benalaksylu, to powoduje to znaczne podwyższenie zdolno
ści do biodegradacji w glebie tych środków ochrony roślin przed 
grzybami oraz większe działanie w stosunku do roślin, w porów
naniu z danymi dla racemicznego składnika czynnego. Kompo
zycje grzbobójcze, wykazujące wymienione lepsze własności, 
zawierają którykolwiek z tych środków grzybobójczych z zawar
tością enancjomeru R przekraczającą 70% wagowych w odnie
sieniu do całkowitej ilości czynnego składnika. 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318146 (22)95 06 30 6(51) AO IN 37/46 
(31) 94 2208 (32)94 0711 (33) CH 
(86) 95 06 30 PCT/EP95/02545 
(87) 96 01 25 WO96/01560 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Nuninger Cosima, FR; Goggin John Edward 

Nicholas, CH; Sozzi Dino, DO 
(54) Dwuskładnikowe i trójskładnikowe 

mieszaniny grzybobójcze 
(57) Metalaksyl o wysokiej zawartości enancjomeru R, wy

ższej niż 70% wagowych albo czysty metalaksyl R, stosowany 
w mieszaninach z mankozebem, chlorotalonilem, solami mie
dzi, folpetem, fluazinamem lub cymoksanilem (przy czym w 
przypadku tego ostatniego można go stosować również wraz z 
jednym z pozostałych pięciu składników), wykazuje znaczny 
wzrost grzybobójczego działania przeciw chorobom roślin w 
porównaniu z podobnymi mieszaninami, w których metalaksyl 
stosuje się w postaci racematu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 317943 (22)95 06 07 6(51) A01N 57/20 
(31)94 9412722 (32)94 06 24 (33) GB 
(86) 95 06 07 PCT/GB95/01310 
(87) 96 0104 WO96/00010 PCT Gazette nr 02/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Townson Jane Karen, Hart Clifford Arthur, 

Osborn Martin Keith, Bean Michael John 
(54) Kompozycja chwastobójcza 
(57) Kompozycja glifozatowa zawiera (i) N-fosfonomety-

loglicynę lub jej dopuszczalną rolniczo sól, (ii) alkilopoligliko-
zydowy środek powierzchniowo aktywny, (iii) etoksylowany 
alkohol, wytworzony przez etoksylowanie monoalkoholi ali
fatycznych o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych, o 
długości od 8 do 20 atomów węgla, mający średni stopień 
etoksylowania od 2 do 50 moli tlenku etylenu na mol alkoholu 
i ewentualnie (iv) dodatkowy środek powierzchniowo aktywny 
oraz ewentualnie (v) środek zwilżający. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 311332 (22) 95 11 10 6(51) AOIN 59/20 
(71) Ostrowski T., Huta Żabiowolska 
(72) Basak A, Ostrowska J. 
(54) Preparaty do defoliacji o wysokiej 

skuteczności 
(57) Opracowano defoliant, w skład którego wchodzi sól 

dwusodowomiedziowa kwasu etylenodiaminotetraoctowe-
go oraz związki stymulujące i synergetyki, a mianowicie 
sole kwasu alkilobenzenosulfonowego, sulfonowanego 
oksyetylenowanego alkoholu tłuszczowego, estrów 
metylowych kwasów otrzymanych z hydrolizy oleju rze
pakowego, oksyetylenowanego alkoholu izobutylowego, 
oksyetylenowanego alkilofenolu i kwasów huminowych. 
Skuteczność opracowanych preparatów jest o 30 do 50% 
wyższa od preparatu nie zawierającego składników stymu
lujących i synergetyków. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 311243 (22) 95 11 03 6(51) A23C9/12 
(711 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gdańsk 
(72) Krystman Teresa, Zarecka Maria, Schill 

Eleonora 

(54) Sposób wytwarzania fermentowanych 
napojów z mleka 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania fermento
wanych napojów z mleka, w którym bezpośrednio do mleka 
zaszczepia się kultury Lactobacillus acidophilus, Bifido
bacterium o proporcjach 10-30% Lactobacillus acidophilus 
lub Bifidobacterium i 70-90% kultur mezofilnych bakterii 
mlekowych, które posiadają normalną zdolność ukwasza-
nia mleka. 

Podane wartości procentowe tworzą stosunki składni
ków, jak Lactobacillus acidophilus do kultur mezofilnych w ilości 
od 0,5-1,5 do 3,5-4,5 oraz dla Lactobacillus acidophilus do 
Bifidobacterium do kultur mezofilnych w ilości od 0,5-1,5 do 
0,5-1,5 do 1,5-2,5. 

Zaszczepione mleko inkubuje się przez 14-22 godz. w 
temp. 18-25°C do osiągnięcia pH 4,8-4,4. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311285 (22) 95 11 07 6(51) A23C 9/20 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 

im.M.Oczapowskiego, Olsztyn 
(72) Bednarski Włodzimierz, Adamczak Marek 
(54) Niskotłuszczowy produkt mleczny i sposób 

wytwarzania produktu mlecznego 
niskotłuszczowego 

(57) Niskotłuszczowy produkt mleczny zawiera w swoim skła
dzie: mleczne napoje fermentowane w ilości 20-70% o zawarto
ści sm 15-20%, koncentrat UF białek serwatkowych 20-50% wag. 
w sm, olej roślinny 10-50% wag. w sm, dodatki smakowo-zapa-
chowe i stabilizatory. 

Sposób wytwarzania produktu mlecznego nisko
tłuszczowego polega na tym, że mleczny napój fermen
towany podgrzewa się do temperatury od 50 do 65%C, 
dodaje stabilizatory, koncentrat UF białek serwatko
wych i całość poddaje się homogenizacji 15-20 MPa, 
dodając porcjami olej roślinny do uzyskania pastowa-
tej konsystencji. 

Następnie dodaje się przyprawy i prowadzi termizację 
w temperaturze 60-70°C, w czasie 10-15 min. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318138 (22) 96 05 15 6(51) A23K 1/165 
(31) 95 95201266 (32) 95 05 15 (33) EP 

95 95202442 95 0908 EP 
(86)96 0515 PCT/EP96/02129 
(87)961121 W096/36244 PCT Gazette nr 51/96 
(71) GIST-BROCADES B.V., Delft, NL 
(72) Beudeker Robert Franciscus, Kies Arie Karst 
(54) Zastosowanie fosfolipaz w żywieniu zwierząt 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu poprawienia 

wydajności wykorzystania paszy i/lub pobudzenia wzrostu 
zwierząt, w którym zwierzę karmi się dietą, obejmującą kom
pozycję, zawierającą substancję pokarmową i gotowy do użyt
ku dodatek fosfolipaz owy. 

Korzystnie, wspomniana kompozycja obejmuje także 
co najmniej jeden fosfolipid. 

Wspomniane kompozycje stosuje się do poprawienia 
strawności tłuszczu i pobudzenia wzrostu zwierzęcia. 

Fosfolipidem jest korzystnie lecytyna a zalecaną fosfo-
lipazą jest fosfolipaza A2 ssaka. 

W zalecanej postaci realizacji fosfolipazę wytwarza się 
przy użyciu technologii rekombinatów DNA, w celu ekspresji 
enzymu w odpowiednim gospodarzu takim, jak drobnoustrój 
lub roślina transgeniczna. 

(25 zastrzeżeń) 
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A1(21) 311286 (22) 95 11 07 6(51) A23L 1/24 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 

im.M.Oczapowskiego, Olsztyn 
(72) Panfil-Kuncewicz Helena, Kuncewicz 

Andrzej 
(54) Sos majonezowy 
( 5 7 ) Sos majonezowy składa się z oleju roślinnego, koncen

tratu białek mleka, przypraw, stabilizatorów oraz produktów 
wytworzonych z biologicznie ukwaszonego mleka w ilości od 
20,0-60,0% wagowych w stosunku do ogólnej masy sosu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318104 (22)95 06 29 6(51) A23L1/24 
(31) 94 94305185 (32) 94 07 15 (33) EP 

94 328180 9410 24 US 
(86) 95 06 29 PCT/EP95/02534 
(87) 96 02 01 WO96/02151 PCT Gazette nr 06/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Brown Charles Rupert Telford, GB; Daniels 

Stephen Charles, GB; Jones Malcolm Glyn, 
GB; Norton Ian Timothy, GB; Rubow 
Richard Edward, US; Kochakji Daniel 
Joseph, US; Buchanan Michèle Alice, US 

(54) Płynna przyprawa do sałaty 
(57) Płynna przyprawa do sałaty, zawierająca 0-50% wago

wych tiuszczu, 46-99% wagowych wody, kawałki warzyw, ziół 
i/lub korzeni wonnych o widocznej wielkości, dostateczną 
ilość środka zakwaszającego dla dającej się zmiareczkować 
kwasowości 0,5-2,5%, 0,1-4% wagowych jednego lub kilku 
nieskrobiowych wielocukrów w postaci żelu wytworzonego me
todą ścianania, które to wielocukry stosowane są pojedynczo 
lub w kombinacji, jeśli żelowanie prowadzi się w spokojnych 
warunkach, w stężeniu stosowanym w kompozycji przyprawo
wej i przy odpowiednim pH, dającej się zmiareczkować kwaso
wości i zawartości soli, są zdolne tworzyć w wodzie albo sztywny 
termoodwracalny żel lub sztywny wytworzony chemicznie żel 
lub sztywny żel synergiczny, przy czym przyprawa ma lepkość 
Brookfielďa od 100-4500 cps (centypuazów) i wytrzymałość 
plastyczną (tan delta=1) od 0,1-10 Pa. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 311352 (22)951110 6(51) A23L1/31 
(75) Chojnacki Zdzisław, Bydgoszcz 
(54) Potrawa z mięsa pieczonego typu PINCHO 
( 5 7 ) 10 porcji potrawy /po 100 g każda/, składa się z 1 kg 

polędwicy, najkorzystniej wieprzowej, przyprawy zawierają
cej: sól kuchenną, paprykę mieloną, chillies, Curry, o łącznej 
wadze 0,02 kg, oleju w ilości 0,05 I, octu w ilości 0,05 I oraz 
roztartego czosnku 0,01 kg. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
małej gastronomii. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318098 (22)95 0624 6(51) A23L 1/39 
(31) 94 95305213 (32) 94 07 15 (33) EP 
(86) 95 06 24 PCT/EP95/02487 
(87) 960201 WO96/02152 PCT Gazette nr 06/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Appelqvist Ingrid Anne Marie, Brown 

Cnarles Rupert Telford, Norton Ian Timothy 

(54) Ciekły sos lub zupa 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest ciekły sos, zupa lub sos 

mięsny o dobrej odporności na wysoką temperaturę i na naprę
żenia ścinające, o dobrej trwałości podczas przechowywania 
oraz o gładkiej teksturze, obejmujący fazę wodną i fazę olejową. 
Faza wodna obejmuje: (a) rozproszoną fazę nieskróbiowego 
mikrożelu polisacharydowego; i (b) ciągłą fazę zawierającą 
roztwór biopolimeru. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316825 (22)9611 05 6(51) A23L 1/226 
(31) 95 95810696 (32) 95 11 07 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Desjardins Jean-Jacques, Duby Philippe, 

Dupart Pierre, Wood Robert Dustan, 
Zürcher Ulrich 

(54) Środek smakowy 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania środka smakowego po

legający na tym, że wytwarza się mieszaninę zawierającą co 
najmniej wodę i skrobiowy materiał wyjściowy, którą przeprowa
dza się w stan ciekły za pomocą co najmniej jednej glikozydazy, 
po czym poddaje się ją obróbce enzymatycznej z zastosowa
niem lipazy lub lipoksygenazy oraz zastosowanie wymienione
go suchego lub ciekłego środka smakowego w wytwarzaniu 
produktów spożywczych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 318135 (22)95 0712 6(51) A23L 1/0524 
(31) 94 4424866 (32)94 0714 (33) DE 
(86) 95 07 12 PCT/EP95/02712 
(87) 96 02 01 WO96/02150 PCT Gazette nr 06/96 
(71) PFEIFER & LANGEN, Köln, DE 
(72) Ludovici Karl, Hoffmann Rolf Dieter, 

Bongers Ulrich 
(54) Sposób wytwarzania środka żelującego 
(57) Sposób wytwarzania środka żelującego przez powleka

nie ziarnistych cząstek cukru drobnozmieloną pektyną, polega 
na tym, że najpierw miesza się cukier - ewentualnie razem z 
gruboziarnistymi, krystalicznymi składnikami, takimi jak kwas 
cytrynowy, cytrynian trójpotasowy i sorbat potasowy - z 0,05 do 
05% wagowych oleju, korzystnie 0,1 do 0,2% wagowych, a 
następnie uzyskany półprodukt miesza się z pektyną. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318155 (22)95 0712 6(51) A46B 7/06 
(31) 94 9414140 (32) 94 07 13 (33) GB 
(86) 95 07 12 PCT/US95/08740 
(87) 960201 WO%/02165 PCT Gazette nr 06/% 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Van Gelder Maria, Morgan Kirstie Jane 
(54) Szczoteczka do zębów ze sprężystą główką 

nośną szczeciny 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest szczoteczka do zębów z 

rączką (2) i sprężyście wyginaną główką (1) ze szczeciną, gdzie 
w szczoteczce w jej normalnym kształcie beznaprężeniowym, 
wolne końce szczecin, leżące wzdłuż podłużnej i/lub poprze
cznej osi szczoteczki, tworzą w przybliżeniu wklęsły profil dopa
sowany do policzkowych części zębów. Główka (1) szczoteczki 
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do zębów może elastycznie dopasowywać się do profilu wypu
kłego, pasującego do wargowej powierzchni zębów dla uniknię
cia uszkodzenia dziąseł. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 311210 (22) 95 10 30 6(51) A47K 13/12 
(75) Stępień Marek, Częstochowa; Lachowski 

Bogdan, Częstochowa 
(54) Zawiasa mocująca sedes do miski klozetowej 
(57) Zawiasa charakteryzuje się tym, że płaska podstawa (1 ) 

ma korzystnie stopniowany otwór (2), w którym osadzona jest 
śruba (3), mająca gwintowany trzpień (4) umieszczony nie-
współosiowo, natomiast stanowiący monolit z płaską podstawą 
(1) nadlew (5), ma przelotowy otwór (6), w którym obrotowo 
zamocowany jest łącznik (7). Grzybkowy łeb (8) śruby (3) ma od 
spodu stopniowany zamek (9), a łącznik (7) ma cylindryczny 
przelotowy otwór (10). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 311342 (22) 95 11 09 6(51) A61B 17/64 
A61F5/04 

(75) Waraczewski Dariusz, Lublin; Piecyk 
Krzysztof, Lublin 

(54) Urządzenie 
stabilizująco-kompresyjno-dynamizującedo 
bezgipsowego leczenia złamań kości 

(57) Będące przedmiotem wynalazku urządzenie umożliwia 
dynamiczne zespolenie odłamów kostnych przy dowolnie wpro
wadzonych wkrętach kostnych. 

Urządzenie według wynalazku składa się z trzech tulei 
(1,2,3); tuleje (2) i (3), połączone wielowypustem (9), osadzone 
sąsuwliwie na tulei (1). Na tulejach (2) i (3) osadzone są suwliwie 
i obrotowo łączniki (4), na których osadzone są suwliwie i 
obrotowo zaciski wkrętów kostnych (5). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 311213 (22) 95 10 31 6(51) A61C 5/08 
(75) Dubel Paweł, Zabrze 
(54) Sposób wytwarzania tytanowej korony 

podwójnej 
(57) Sposób polega na przygotowaniu tytanowej wewnę

trznej korony podwójnej i formowaniu na niej czapeczki zew
nętrznej korony podwójnej służącej do modelowania z wosku 
anatomicznej formy zęba, którą następnie zatapia się w og
niotrwałej masie osłaniającej z uzyskaniem formy odlewniczej, 
która po wypaleniu w piecu, służy do odlewania z tytanu 
zewnętrznej korony podwójnej. Czapeczkę zewnętrznej koro
ny podwójnej, zwłaszcza teleskopowej, otrzymuje się przez 
pokrywanie zewnętrznej powierzchni wewnętrznej korony te
leskopowej (1) folią Adapty o grubości 0,1 mm (3) na nośniku 
z folii Adapty o grubości 0,6 mm (4) z pozostawieniem pasa 
frykcyjnego (5), którego szerokość jest wprost proporcjo
nalna do szerokości wewnętrznej korony teleskopowej (1) 
i następnie powlekanie całej zewnętrznej powierzchni ko
rony wewnętrznej, łącznie z obszarem występowania pasa 
frykcyjnego (5), polimeryzującym chemicznie materiałem do 
modelowania (7). Folię (3) usuwa się z wnętrza czapeczki 
przed zalaniem jej ogniotrwałą masą osłaniającą. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 311214 (22) 95 10 31 6(51) A61C 5/08 

(75) Dubel Paweł, Zabrze 

(54) Sposób wykonywania tytanowego odlewu 
całościowego z przynajmniej jedną koroną 
podwójną 

(57) Wynalazek eliminuje kłopotliwe skutki skurczu tytanu w 
koronach podwójnych, formowanych w odlewach całościowych 
oraz umożliwia wykonywanie zewnętrznych koron podwójnych 
z wbudowanymi bezpośrednio patrycami Tk-Snap-System po
przez powielanie modelu. 

Wewnętrzne korony podwójne (2) przygotowanego do 
powielenia gipsowego modelu roboczego (1) pokrywa się cien
ką folią Adapty (5) na nośniku z grubej folii Adapty (6), z 
pozostawieniem pasa frykcyjnego (7) o szerokości wprost pro
porcjonalnej do szerokości wewnętrznej korony podwójnej (2), 
a następnie materiałem do modelowania (9), uzyskując czape
czki zewnętrznych koron podwójnych, które wraz z gipsowym 
modelem roboczym zalewa się masą powielającą, a do otrzy
manej w ten sposób formy powielającej wprowadza się czape
czki po uprzednim usunięciu z nich folii (5) i całość zalewa 
ogniotrwałą masą osłaniającą, uzyskując model powielony z 
czapeczkami, na podstawie którego modeluje się konstrukcję 
protezy szkieletowej z koronami podwójnymi, z której po zalaniu 
ogniotrwałą masą osłaniającą otrzymuje się formę odlewniczą, 
stanowiącą po wypaleniu w piecu podstawę do wykonywania z 
tytanu odlewu całościowego. Korzystnie dwie przeciwległe ścia
ny każdej czapeczki zaopatruje się w guziki retencyjne. Korzy
stnie korony zaopatruje się w matryce (4) i patryce (8) w celu 
zachowania własności frykcyjnych koron. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312950 (22)96 0227 6(51) A61F 5/02 

(23) 95 11 08 REHABILITACJA 
(75) Jaśniak Maria, Gutowo Małe 55 

(54) Pas ortopedyczny 
(57) Pas ortopedyczny posiada po obydwu stronach części 

tylnej (1), która jest w postaci kieszeni (2) z umieszczoną we
wnątrz płytką termoplastyczną (3), zamocowane trwale podwój
ne przesunięte względem siebie w płaszczyźnie zamocowania 
elastyczne taśmy boczne (5, 6). Taśmy te są o różnej długości i 
jednakowej szerokości, mniejszej od szerokości części tylnej 
(1), tworzą one pas o szerokości części tylnej na całym obwo
dzie, przy czym krótka taśma (5) zamocowana jest na wysokości 
długiej taśmy (6) na przeciwległym brzegu (4) części tylnej (1). 
Na końcach taśm zamocowane są co najmniej pojedyncze 
zaczepy (7) umożliwiające zapięcie. Pas może posiadać taśmy 
boczne o różnej szerokości, bądź jedną parę o szerokości części 
tylnej. Jedna para taśm bocznych może ewentualnie być zapi
nana z przodu sylwetki. 

(4 zastrzeżenia) 

Fi9.1 Fig. Z 

A1(21) 318041 (22)95 06 30 6(51) A61F13/00 

(31) 94 270461 (32)940705 (33) US 

(86) 95 06 30 PCT/US95/08293 
(87) 96 0118 WO96/01093 PCT Gazette nr 04/96 
(71) CREATIVE INTEGRATION & DESIGN, 

INC., Saint-Paul, US 
(72) Johnson Bruce C. 

(54) Rozwieracz dla zewnętrznej ściany tkanki 
ludzkiej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozwieracz (10), który za
wiera pas posiadający parę oddalonych od siebie powierzchni 
końcowych, dostarczający pomiędzy nimi siłę przywracającą, 
jeśli są one zbliżane do siebie nawzajem, przy czym ta siła 
przywracająca dostarczana jest przez taśmę sprężystą (30a), 
rozciągającą się pomiędzy przeciwległymi końcami (70a) pasa 
(30a), posiadającą kilka nacięć (43a, 43b, 43c) na każdym jej 
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końcu. Nacięcia (43a, 43b, 43c) przewyższają przynajmniej 
trzecią część grubości taśmy (30a). W pasie może być także 
dostarczona druga, podobna taśma (30a). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 318144 (22)95 06 07 6(51) A61F13/15 
(31) 94 9402448 (32) 94 07 11 (33) SE 
(86) 9506 07 PCT/SE95/00673 
(87) 960125 WO96/01606 PCT Gazette nr 05/96 
(71) MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Hansson Roy, Johansson Kerstin 
(54) Podpaska higieniczna i sposób jej 

wytwarzania 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy podpaski higienicz

nej, w której skład wchodzi wkład chłonny (1). Według 
wynalazku, w sąsiedztwie tej strony wkładu chłonnego, 
która po nałożeniu podpaski leży dalej od ciała użytkowni
czki, znajduje się warstwa (6) ze ściśliwego i sprężystego 
materiału niechłonnego. Wynalazek dotyczy również spo
sobu wytwarzania takiej podpaski higienicznej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 316747 (22) 96 10 30 6(51) A61J 1/03 
(31)95 550901 (32)951031 (33) US 
(71) McNeil-PPC Inc, Skillman, US 
(72) Fuller Kenneth E. 

(54) Pęcherzykowe opakowanie z podłożem 
zabezpieczającym 

(57) Pęcherzykowe opakowanie z podłożem zabez
pieczającym znamienne tym, że zawiera pierwszą 
warstwę z jednym lub wieloma elastycznymi pęcherzy
kami, które tworzą przedziały, przy czym każdy pę
cherzyk dostosowany jest do pomieszczenia leku, 
warstwę podłożową zamykającą i uszczelniającą 
przedziały utworzone przez pęcherzyki w pierwszej 
warstwie i zamocowaną do pierwszej warstwy wzdłuż 
każdej z krwędzi pierwszej warstwy i na w zasadzie 
całym obszarze powierzchni warstwy podłożowej z wy
jątkiem każdego z pęcherzyków, przy czym warstwa 
podłożowa zamocowana jest do pierwszej warstwy tak, 
że nie ma możliwości odłączenia warstwy podłożowej 
od pierwszej warstwy podczas przykładania siły do 
pierwszej warstwy z elastycznymi pęcherzykami i war
stwa podłożowa zawiera przynajmniej jedną warstwę z 
materiału o wytrzymałości dostatecznej do tego, aby 
warstwa podłożowa ani nie mogła być rozdarta, ani od
łączona od pierwszej warstwy podczas przykładania siły 
do leku od strony pęcherzykowej opakowania i przy 
czym warstwa pdłożowa wzdłuż jednej ze swoich krawę
dzi dodatkowo zaopatrzona jest w linię osłabiającą. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 311217 (22) 95 10 31 6(51) A61K 6/00 
(71) Instytut Włókien Naturalnych, Poznań 
(72) Heller Krzysztof 
(54) Nitka dentystyczna 
(57) Nitka dentystyczna, służąca do czyszczenia szcze

lin międzyzębnych, korzystnie zawierająca włókna natural
ne, charakteryzuje się tym, że jest impregnowana lub pokryta 
propolisem. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318159 (22)96 04 23 6(51) A61K 7/42 
(31)95 9505677 (32)950512 (33) FR 
(86) 96 04 23 PCT/FR96/00620 
(87) 961114 WO96/35409 PCT Gazette nr 50/96 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Ascione Jean-Marc, Pisson Anne-Marie 
(54) Kompozycje kosmetyczne do fotoochrony 

skóry i/lub włosów oparte na synergicznej 
mieszance środków filtrujących i ich 
zastosowania 

(57) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji kosmetycz
nych do stosowania miejscowego, w szczególności do fo
toochrony skóry i/lub włosów, charakteryzującej się tym, że 
zawiera w kosmetycznie dopuszczalnym podłożu (bazie), 
zwłaszcza typu olej-w-wodzie, (i) kwas 1,4-benzeno[di(3-
metylideno -10-kamforosulfonowy), ewentualnie w częściowo 
lub całkowicie zneutralizowanej postaci, jako pierwszy 
czynnik filtrujący, a (ii) jako drugi czynnik filtrujący odpo
wiednio dobrany silikon benzotriazoiowy. 

Na skutek efektu synergicznego występującego 
pomiędzy wskazanymi pierwszym i drugim czynnikiem 
filtrującym, kompozycje powyższe przejawiają udoskona
lone wskaźniki ochrony przeciwsłonecznej (tzw. faktory). 

Wynalazek ujawnia również zastosowanie powy
ższych kompozycji do ochrony skóry i włosów przed skut
kami promieniowania ultrafioletowego. 

(25 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 317996 (22) 95 06 22 6(51) A61K 31/55 
(31) 94 4423078 (32)9407 01 (33) DE 
(86) 95 06 22 PCT/DE95/00805 
(87) 96 0118 WO96/01112 PCT Gazette nr 04/96 
(71) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN 

GMBH, Radebeul, DE 
(72) Landgraf Karl-Friedrich, Reiss Sabine, 

Schubert Eberhard 
(54) Karbamazepinowa postać lekarstwa z 

opóźnionym uwalnianiem substancji 
biologicznie czynnej 

(57) Wynalazek dotyczy doustnie aplikowanej karbamazepi-
nowej postaci lekarstwa z opóźnionym uwalnianiem substancji 
biologicznie czynnej. Na kryształy karbamazepinowe nanosi się 
zawierającą zmiękczacz wodną zawiesinę polimerową, co nie 
pociąga za sobą powstawania dwuwodzianu karbamazepiny. 
Kryształy karbamazepiny z naniesioną powłoką mogą zostać 
wymieszane z odpowiednimi substancjami pomocniczymi, 
przerobione na podzielne tabletki lub napełniane do kapsułek. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318130 (22)96 04 23 6(51) A61K 31/415 
(31) 95 9509888 (32) 95 05 16 (33) GB 
(86) 96 04 23 PCT/EP96/01688 
(87) 96 11 21 W096/36335 PCT Gazette nr 51/96 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.p.A, 

Mediolan, IT 
(72) Battistini Carlo, Ciomei Marina, Pietra 

Francesco, D'Ambrosio Michèle, Guerriero 
Antonio 

(54) Pochodne terpenoidowe (Sarcodictyiny) jako 
środki przeciwnowotworowe 

( 5 7 ) Wynalazek niniejszy dotyczy pochodnych terpenoido-
wych, znanych w technice jako Sarcodictyiny do stosowania 
jako środki terapeutyczne oraz zawierających je kompozycji 
farmaceutycznych. 

Sarcodictyiny szczególnie nadają się do stosowania 
jako terapeutyczne środki przeciwnowotworowe w leczeniu no
wotworów u ludzi lub zwierząt 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 316608 (22) 96 10 21 6(51) A61K 31/565 
(31) 95 19540253 (32) 95 10 28 (33) DE 
(71) Jenapharm GmbH, Jena, DE 
(72) Dittgen Michael, Fricke Sabine, Hoffmann 

Herbert, Moore Claudia, Oettel Michael, 
Ostertag Monika 

(54) Kilkuczęściowy kombinowany preparat 
antykoncepcyjny na bazie naturalnego 
estrogenu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kilkuczęściowy kombino
wany preparat antykoncepcyjny na bazie naturalnego estroge
nu. Preparat charakteryzuje się tym, że pierwsza część składa 
się z 2 do 4 jednostek przyjmowanych codziennie, przy czym 
każda jednostka zawiera jako składnik czynny wyłącznie na
turalny estrogen, druga część składa się z 22-16 jednostek 
przyjmowanych codziennie, przy czym każda jednostka jako 
składnik czynny zawiera kombinację przynajmniej jednego na
turalnego estrogenu i przynajmniej jednego syntetycznego albo 
naturalnego gestagenu, trzecia część składa się z 2 do 4 jedno-

stek przyjmowanych codziennie, przy czym każda jednostka 
zawiera jako składnik czynny wyłącznie naturalny estrogen, 
czwarta część składa się z 2 do 4 jednostek podawanych co
dziennie, przy czym każda jednostka zawiera farmaceutycznie 
nieszkodliwe placebo. 

Jako naturalny estrogen stosuje się przede wszystkim 
17/ł-estradiol walerianian 17 ^-estradiolu, skoniugowany koński 
estrogen i fhoestrogen. Jako gestagen stosuje się desogestrel, 
dienogest, gestagen C-21, taki jak na przykład octan medro-
ksyprogesteronu, jak również naturalny progesteron. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318147 (22)95 06 30 6(51) A61K 41/00 
(31) 94 4424922 (32) 94 07 14 (33) DE 

94 4445078 9412 05 DE 
(86) 95 06 30 PCT/EP95/02539 
(87) 96 02 01 WO96/02274 PCT Gazette nr 06/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE; NEXSTAR 
PHARMACEUTICALS,INC, Boulder, US 

(72) Dinkelborg Ludger, DE; Hilger 
Christoph-Stephan, DE; Niedballa Ulrich, 
DE; Platzek Johannes, DE; Radüchel Bernd, 
DE; Speck Ulrich, DE; Gold Larry, US; 
Pieken Wolfgang, US 

(54) Koniugaty kompleksów metali i 
oligonukleotydów, środki zawierające 
koniugaty, ich zastosowanie w 
radiodiagnostyce oraz sposób ich 
wytwarzania 

(57) Koniugaty oligonukieotydowe zawierające rodnik 
oligonukleotydy N oraz n podstawników (B-K), w których B 
oznacza wiązanie bezpośrednie lub składnik łączący z rod
nikiem oligonukleotydowym, a K oznacza środek komple-
ksujący lub kompleks radioaktywnych izotopów metali lub 
izotopów trwałych, które - przekształcają się w izotopy 
radioaktywne pod wpływem promieniowania z zewnątrz, -
przekształcają promieniowanie z zewnątrz w promieniowa
nie o innej jakości, innej energii i/lub innej długości fali, 
pierwiastków o liczbach atomowych 5, 21 -29, 31, 39, 42-44, 
49, 57-83 lub 85, znamienne tym, że rodnik oligonukleo-
tydowy N zawiera modyfikację, która zapobiega degradacji 
przez naturalne nukleazy lub co najmniej znacząco hamu
jący taką degradację. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318132 (22) 95 07 04 6(51) A61K 47/12 
(31)94 272462 (32)94 0711 (33) US 
(86) 95 07 04 PCT/EP95/02615 
(87) 96 0125 WO96/01652 PCT Gazette nr 05/96 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICAN.V., 

Beerse, BE 
(72) Francois Marc Karel Jozef, Dries Willy 

Maria Albert Carlo 
(54) Wodne preparaty risperidonu 
(57) Przedmiotem wynalazku są stabilne fizykochemicz

nie roztwory risperidonu do podawania doustnego i poza
jelitowego zawierające oprócz wody, risperidonu i jego soli 
także bufor utrzymujący pH w zakresie od 2 do 6 i są 
zasadniczo pozbawione sorbitolu oraz sposoby wytwarza
nia takich kompozycji. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318043 (22)95 07 04 6(51) A61K 49/00 
(31) 94 4425857 (32) 94 07 07 (33) DE 
(86) 95 07 04 PCT/EP95/Ö2577 
(87) 960125 WO96/01655 PCT Gazette nr 05/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Schmitt-Willich Heribert, Platzek Johannes, 

Niedballa Ulrich, Radüchel Bernd, Mühler 
Andreas, Frenzel Thomas, Ebert Wolfgang 

(54) Związki kompleksowe polimeru 
kaskadowego, sposób ich wytwarzania i 
zawierające je środki farmaceutyczne 

(57) Związki kompleksowe polimeru kaskadowego, za
wierające a) kompleksotwórcze ligandy o ogólnym wzorze: 
A-{X-[Y-(Z-< W-Kw > z)y]x}«, w którym A oznacza azotonośny 
rdzeń kaskadowy podstawowej wielokrotności a X i Y niezależ
nie od siebie oznaczają bezpośrednie wiązanie lub reprodu
kcyjną jednostkę kaskadową wielokrotności reprodukcyjnej x 
bądź y, Z i W niezależnie od siebie oznaczają reprodukcyjną 
jednostkę kaskadową wielokrotności reprodukcyjnej z bądź 
w, K oznacza rodnik czynnika kompieksotwórczego, a oz
nacza liczbę 2-12, x, y, z i w niezależnie od siebie oznaczają 
liczbę 1-4, pod warunkiem, że co najmniej dwie jednostki 
reprodukcyjne są różne i że dla iloczynu wielokrotności obo
wiązuje zależność: 16 s a - x • y • z • w < 64, b) co najmniej 
16 jonów pierwiastka o liczbie porządkowej 20-29, 39, 42, 44 
lub 57-63, c) ewentualnie kationy zasad nieorganicznych 
lub organicznych, aminokwasów lub amidów aminokwasów, 
d) ewentualnie zacylowane krańcowe grupy aminowe, są 
cennymi związkami dla diagnostyki i terapii, w szczególności 
nadają się do wytwarzania środków NMR-diagnostycznych 
i rentgenodiagnostycznych, a także do sterowania w radio
terapii. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 316513 (22) 96 10 14 6(51) A61N 5/06 
(31) 95 29517716 (32) 95 11 08 (33) DE 
(71) Herbert Waldmann GmbH & Co., 

Villingen-Schwenningen, DE 
(72) Waldmann Gerhard 

(54) Aparat do fotodynamicznego naświetlania 
(57) Wynalazek dotyczy aparatu do naświetlania foto

dynamicznego, złożonego z obudowy (10), lampy (16) 
umocowanej w obudowie i otaczającego lampę odbłyś
nika (18). 

Na torze wiązki promieniowanej z lampy znajdu
je się odbłyśnik, zespół filtracyjny (40) i otwór wyloto
wy (26) światła z obudowy usytuowany za zespołem 
filtracyjnym. 

Urządzenie dozujące precyzyjnie mierzy promie
niowaną energię kierowaną z aparatu do pacjenta. 

(16 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 318021 (22) 95 05 11 6(51) BOID 21/06 
(31) 94 9410208 (32)94 0624 (33) DE 
(86)95 0511 PCT/EP95/01783 
(87) 96 01 04 WO96/00120 PCT Gazette nr 02/96 
(71) PASSAVANT-WERKE AG, Aarbergen, DE 
(72) Kettenbach Karl, Skocic Ante, Walz Günter 
(54) Mostek poprzedzający do zgarniania 

kożucha ściekowego 
(57) Wynalazek dotyczy mostka poprzedzającego (7) do 

zbierania kożucha ściekowego dla osadników kolistych ze zgar
niaczami, który to mostek na jednym swym końcu jest, poprzez 
łożysko centralne (10), obrotowo ułożyskowany na konstrukcji 
środkowej (2) odnośnego osadnika kolistego, zaś z drugiej 
strony jest podparty za pośrednictwem mechanizmu jezdnego 

na koronie danego osadnika kolistego. Aby w prosty sposób, 
bez uprzedniego usuwania zgarniacza, zamocować dodatko
wo mostek poprzedzający (12) na konstrukcji środkowej (2) 
osadnika kolistego, proponuje się wieloczęściowe ukształto
wanie na obwodzie łożyska centralnego (10) mostka poprze
dzającego (7). 

W tym celu łożysko centralne (10) wykonuje się z co 
najmniej dwuczęściowego na obwodzie pierścienia zewnętrz
nego (13), na którym jest zamocowany mostek poprzedzający 
(7) oraz z co najmniej dwuczęściowego na obwodzie pierście
nia wewnętrznego (12), posiadającego korzystnie profil cec-
wy, przy czym strona otwarta ceownika znajduje się po stronie 
zwróconej ku pierścieniowi zewnętrznemu (13). 

Na stronie pierścienia zewnętrznego (13), zwróconej 
ku pierścieniowi wewnętrznemu (12) są zamocowane, rozło
żone na całym obwodzie, układy rolek bieżnych (14-17), które 
zagłębiają się w ceownik pierścienia wewnętrznego (12) i leżą 
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obrotowo na dolnym ramieniu lub na górnym ramieniu pier
ścienia wewnętrznego (12). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 318059 (22) 96 05 06 6(51) B01D 61/14 
(31)95 1529 (32)95 0516 (33) CH 
(86) 96 05 06 PCT/CH96/00171 
(87) 96 11 21 WO96/36426 PCT Gazette nr 51/96 
(71) BUCHER-GUYER AG, Niederweningen, 

CH 
(72) Hartmann Eduard 
(54) Sposób filtracji z przepływem poprzecznym 

do oddzielania cieczy z płynnego medium 
oraz instalacja do realizacji sposobu 

(57) Celem wynalazku jest sposób zagęszczania retentatu 
za pomocą filtracji membranowej (ultra/mikrofiłtracji), do jak 
najwyższej zawartości mokrych osadów, w którym po sposobie 
do retentatu wprowadza się medium gazowe. 

W tym celu w zbiorniku (6) umieszcza się otwarty prze
wód doprowadzający (13) nad lustrem (14) retentatu, porowaty 
pierścień (17) w retentacie lub proste przyłącze przewodowe 
(19,20,28,29). 

Dzięki uzyskanemu w ten sposób obniżeniu lepkości 
retentatu osiąga się oszczędność energii dla przetłaczania re
tentatu, racjonalne instalacje w wyniku zastosowania dłuższych 
łańcuchów lub przejść przez moduły filtracyjne oraz mniejsze 
zużycia instalacji do prasowania dzięki stosowaniu filtracji bez
pośredniej przy wysokich zawartościach substancji stałych. 

(24 zastrzeżenia) 

A1 (21) 311208 (22) 95 10 30 6(51) B01J 20/30 
(71) Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego 

OPOLWAP SA, Tarnów Opolski 
(72) Lysek Norbert, Tyka Stanisław, Flisak 

Edward, Krzyżański Janusz, Siejka Lucjan 
(54) Sposób wytwarzania sorbentu do 

oczyszczania gazów 
(57) Sposób wytwarzania sorbentu do oczyszczania gazów 

polega na tym, że tlenek wapnia w ilości 70 - 95% wagowych 
miesza się z aktywną krzemionką w ilości, odpowiednio, 30 - 5% 
wagowych i po dodaniu wody poddaje procesowi hydratacji. 
Ilość wody dobiera się tak, aby nastąpiło całkowite zgaszenie 
wapna, a wilgotność gotowego sorbentu nie przekraczała 2%. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 311211 (22) 95 10 30 6(51) B01J 23/02 
B01D 53/86 

(75) Nazimek Dobiesław, Lublin; Weber Andrzej, 
Heidelberg, DE 

(54) Środek do aktywacji pola katalizy dla 
procesów odsiarczania i odazotowania gazów 
spalinowych pochodzących ze spalania paliw 
węglowych oraz sposób stosowania tego 
środka 

(57) Środek do aktywacji pola katalizy dla procesów od
siarczania i odazotowania gazów spalinowych pochodzących 
ze spalania paliw węglowych, zawierający tlenki metali i wę
glany w postaci pylistej, składa się z 65 do 85% aktywnego 
tlenku magnezu o powierzchni 46 do 140 m2/g, 2 do 8% 
węglanu sodu o powierzchni 1 do 2 m2/g, 2 do 8% węglanu 
potasu o powierzchni 1 do 2 m2/g, 5 do 10% aktywnego tlenku 
cynku o powierzchni 35 do 60 m2/g, 2 do 5% aktywnego 
trójtlenku molibdenu o powierzchni 2 do 10 m2/g, 1 do 2% 
dwutlenku tytanu o powierzchni 2 do 10 m2/g. 

Sposób stosowania tego środka charakteryzuje się 
tym, że środek jest wprowadzany odrębnie do węgla kamien
nego, brunatnego lub koksu przed fazą spalania po to, aby w 
procesie spalania węgla kamiennego, brunatnego lub koksu 
aktywować pole suprakatalizy w balaście węglowym. 

Środek w proporcji korzystnie 1 części suchej masy 
do 2 części wody, stanowi zawiesinę wodną lub, w pro
porcji korzystnie 1 część suchej masy do 2 części nie-
wodnego rozpuszczalnika palnego, stanowi zawiesinę w 
rozpuszczalniku. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318157 (22)95 06 23 6(51) B01J 31/40 
B01D 69/02 

(31)95 432092 (32)95 05 01 (33) US 
95 430790 95 05 05 US 

(86) 95 06 23 PCT/US95/08027 
(87) 96 11 07 W096/34687 PCT Gazette nr 49/96 
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(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & 
PLASTICS TECHNOLOGY 
CORPORATION, Danbury, US 

(72) Fingeret Jay, Bryant David Robert, Hoy 
Kenneth Look, Kinkade Nancy Ellen, 
Zanapalidou Rachel Hilda 

(54) Sposób rozdzielania związków 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób membranowego 

oddzielania rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym 
kompleksowego katalizatora rodowo-organofosforynowe-
go od jednorodnej, niewodnej mieszaniny reakcyjnej z hydro-
formylowania, która to mieszanina oprócz katalizatora i 
wolnego ligandu zawiera również produkt aldehydowy i roz
puszczalnik organiczny. 

(11 zastrzeżeń) 

Aï(21) 318042 (22) 95 07 04 6(51) B02C 4/10 

(31) 94 1339 (32)94 07 06 (33) AT 

(86) 95 0704 PCT/AT95/Ö0143 
(87) 96 0118 WO96/01147 PCT Gazette nr 04/96 
(71) ASTAM ALLGEMEINER STAHL-, 

ANLAGEN- UND MASCHINENBAU 
GESELLSCHAFT MBH, Saint Andrä, AT 

(72) Rainer Christian 
(54) Kruszarka jednowalcowa 
(57) Wynalazek dotyczy kruszarki jednowalcowej, urządze

nia rozdrabniającego, z napędzanym ruchem obrotowym wal
cem (1) i przyporządkowanym mu wahaczem (2), zawierającej 
współprof ilowanie na zwróconych ku sobie powierzchniach wal
ca (1) i wahacza (2). Wyprofilowania, utworzone przez żebra (5), 
są nachylone względem kierunku (strzałka 10) ruchu względne
go pomiędzy walcem (1 ) i wahaczem (2), tak iż oprócz składowej 
promieniowej ruchu, powstaje składowa osiowa ruchu, przyczy
niająca się do tworzenia sześciennoeci kształtu ziarna produ
któw rozdrabniania. 

(5zastrzeżeń) 

A1(21) 318109 (22) 96 05 10 6(51) B04B 1/00 
(31)95 439273 (32)95 0511 (33) US 
(86) 960510 PCT/CA96/00336 
(87) 961114 W096/35514 PCT Gazette nr 50/96 
(75) Knelson Benjamin, Langley, CA 

(54) Separator odśrodkowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest separator odśrodkowy, 

służący do rozdzielania mieszaniny materiałowo różnych cięża
rach właściwych, którego misa (10) składa się z płaskiego dna 
(16) i ze stożkowej obwodowej ścianki (15), wystającej do góry 
z dna. Przewód dopływowy (12) sięga do dna misy. Część 
stożkowa (24A) obwodowej ścianki misy jest gładka, bez otwo
rów. Powyżej górnej krawędzi stożkowej części misy są umiesz
czone dwa osiowo oddalone od siebie zagłębienia (24B, 24C), 
wyposażone w otwory dla wody fluidyzującej odprowadzany 
materiał o większym ciężarze właściwym. Zewnętrzna osłona 
(25) otaczająca misę umożliwia wtryskiwanie wody z komory 
(28), mieszczącej się pomiędzy misą i obwodową ścianką osło
ny, przez otwory (34) do misy, dla umożliwienia fluidyzacji 
materiału o większym ciężarze właściwym. Górny otwór (17) 
misy służy do odpływu materiału o mniejszym ciężarze właści
wym. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318013 (22) 95 06 21 6(51) B07B 13/075 
(31) 94 263524 (32) 94 06 22 (33) US 

95 430728 95 04 27 US 
(86)95 06 21 PCT/US95/07996 
(87) 95 12 28 W095/35168 PCT Gazette nr 55/95 
(71) BULK HANDLING SYSTEMS INC., 

Eugene, US 
(72) Clark Brian K., Miller Roy R. 
(54) Sposób i urządzenie do segregacji materiałów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sito tarczowe do segrega

cji materiałów według ich rozmiarów. Sřto tarczowe składa się z 
ramy i z wielu wałków przymocowanych równolegle względem 
siebie do ramy; pierwszy i drugi stopień zawiera tarcze (136) 
zamocowane na wałkach współpłaszczyznowow rzędzie, każda 
z tych tarcz (136) ma obwiednię w takim kształcie, aby zachować 
stałą odległość między tarczami w czasie obrotu. Sekcja wej
ściowa (130) roztrząsa odpady w czasie przemieszczania ich 
pod kątem do góry. Sekcja przetokowa (132) przerzuca materiał 
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na sekcję wyładowczą (134). Materiały po przerzuceniu spadają 
pionowo albo ślizgają się po kolejnej sekcji. Sekcja wyładowcza 
(134) powtórnie roztrząsa odpady podczas transportu do góry 
tak, że większe odpady przesuwają się ku wylotowi. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 311318 (22) 95 11 07 6(51) B07B 15/00 

(71) WTW ENGINEERING Maszyny i 
Urządzenia Przemysłowe Spółka z o.o., 
Wrocław 

(72) Wischnewski Jürgen, Wessling Horst, 
Thrams Klaus-Peter 

(54) Urządzenie do wybierania i dozowania 
materiałów drobnych trudno sypliwych ze 
zbiorników 

(57) Urządzenie do wybierania i dozowania materiałów 
drobnych, trudno sypliwych ze zbiorników składa się z przy
twierdzonego rozłącznie do dolnej części zbiornika (1) i posia
dającego niską ścianę boczną okrągłego płaskiego dna (2), 
mającego średnicę nieco większą niż średnica dolnej części 
zbiornika (1), zaopatrzonego w centralnie usytuowany wysypo-
wy otwór (3), w którym znajduje się, osadzony obrotowo, cen
tralny wał (4) z przytwierdzonym doń trwale, prostopadle do jego 
osi i usytuowanym nad dnem (2), wygarniającym ramieniem (5) 
oraz nad którym umieszczony jest, zwrócony podstawą w dół, 
osadzony za pomocą zespołu łożysk (6) na końcówce central
nego wału (4), zakrywający stożek (7) o średnicy podstawy 
większej niż średnica wysypowego otworu (3), natomiast pod 
którym znajduje się, przytwierdzona trwale do centralnego 
wału (4), tarcza (8), posiadająca otwór pod częścią wysypo
wego otworu (3), zaopatrzona na obwodzie w wieniec zębaty, 
ułożyskowana pod dnem (2), mająca jedną część łożyska 
przytwierdzoną do dna (2), a drugą łącznie z wieńcem zębatym 
przytwierdzoną do tarczy (6), zazębiająca się z wieńcem zę
batym z co najmniej jedną końcówką uzębionego wału (9), 
umieszczonego pod dnem (2) napędowego zespołu (10). Urzą
dzenie w innym wykonaniu ma umieszczony nad wysypowym 
otworem (3) zakrywający stożek (7) przytwierdzony trwale do 
ścian zbiornika (1) za pomocą podtrzymujących dźwigarów. 
Urządzenie jeszcze w innym wykonaniu ma umieszczony nad 
wysypowym otworem (3) zakrywający stożek (7) przytwierdzo
ny trwale do ścian zbiornika (1) za pomocą podtrzymujących 

dźwigarów oraz wewnątrz zakrywającego stożka (7) umieszczo
ny napędowy zespół (10). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317970 (22) 95 06 12 6(51) B21C 1/14 
(31) 94 4421238 (32)94 0617 (33) DE 
(86) 95 0612 PCT/DE95/00781 
(87) 9512 28 W095/35173 PCT Gazette nr 55/95 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V., München, DE 

(72) Pollack Dieter, Morgenthal Lothar, Kusch 
Hans-Günter 

(54) Sposób wytwarzania odpornych na zużycie w 
stopniu odpowiadającym obciążeniom, 
przemieszczających się obrotowo 
powierzchni bieżno-nośnych dla drutu, lin 
i/lub lin drucianych, zwłaszcza powierzchni 
bębnów ciągarek do drutu w ciągarkach lub 
podobnych rolek transportowych i bębnów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania odpornych 
na zużycie w stopniu odpowiadającym obciążeniom przemiesz
czających się obrotowo powierzchni bieżno nośnych dla drutu, 
lin i/lub lin drucianych, zwłaszcza powierzchni bębnów ciągarek 
do drutu w ciągarkach lub podobnych powierzchni rolek trans
portowych i bębnów, w drodze powierzchniowego hartowania, 
przetapiania lub wprowadzania dodatków stopowych, względ
nie nakładania twardej warstwy, przy którym energia potrzebna 
do nagrzewania jest doprowadzana porcjami do poszczegól
nych pasm metodami niekonwencjonalnymi np. przez napro-
mieniowywanie wiązką laserową lub wiązką elektronów. 
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Według wynalazku, przy realizowaniu tego sposobu, 
równoległe do siebie hartowane pasma (5) przebiegają pod 
kątem (4) <90° względem osi obrotu powierzchni bieżno-noś-
nej, przy czym te hartowane pasma (5) rozmieszcza się na 
obwodzie powierzchni bieżno-nośnej w takich odstępach i w 
taki sposób, aby uzyskać symetryczne, kontrolowane oddziały
wanie termiczne na tę powierzchnię. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 317945 (22)96 04 26 6(51) B21D 51/26 
(31) 95 19517671 (32) 95 05 13 (33) DE 
(86) 96 04 26 PCT/EP96/01767 
(87) 961114 W096/35529 PCT Gazette nr 50/96 
(71) KRUPP KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH, 

Essen, DE 
.(72) Krüger Jan, Schmidt Harald, Sommer Walter 
(54) Sposób wytwarzania obciskanej i z 

zawijanym obwodowo obrzeżem części 
cylindrycznego wydrążonego korpusu i 
urządzenie do przeprowadzenia sposobu 

(57) Urządzenie do wytwarzania obciskanej i z zawijanym 
obwodowo obrzeżem części na jednym końcu otwartego obu
stronnie cylindrycznego wydrążonego korpusu (1), przykłado
wo korpusu puszki, posiada dwa, dające się przesuwać wzdłuż 
osi i środkowano w kierunku promieniowym narzędzia wewnę
trzne (2, 3) i jedno, środkowane w kierunku osiowym i ruchome 
w kierunku promieniowym zewnętrzne narzędzie kształtowe (4). 
Zewnętrzne narzędzie kształtowe (4) podczas wytwarzania ob
ciskanej i z zawijanym obwodowo obrzeżem części wykonuje w 
kierunku promieniowym ruch dosuwowy do narzędzi wewnętrz
nych (2,3) i posuwa przy tym naprzód, pomiędzy zarysy profilu 
obu zarysów wewnętrznych części kształtujących narzędzi we
wnętrznych, przy czym oba narzędzia wewnętrzne oddalają się 
oddzielnie. Osie (2A, 3A) obu narzędzi wewnętrznych (2, 3) leżą 
na jednej linii. Oba narzędzia wewnętrzne (2, 3) posiadają 
takie same średnice, tylko nieznacznie mniejsze od wewnętrz
nej średnicy wydrążonego korpusu (1). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 316773 (22) 96 10 29 6(51) B22C 1/20 
(31) 95 19542752 (32) 95 1101 (33) DE 

% 19612017 96 0315 DE 
(71) Hüttenes-Albertus Chemische Werke 

GmbH, Düsseldorf-Heerdt, DE 
(72) Torbus Marek, Ladegourdie Gerard Philippe 

Mario 
(54) System spoiw na bazie poliuretanu do 

mieszanin formierskich do otrzymywania 
form i rdzeni odlewniczych 

(57) Opisano zastosowanie estrów metylowych wyższych 
kwasów tłuszczowych, czyli monoestrów metylowych kwasów 
tłuszczowych z łańcuchem węglowym od 12 atomów węgla, np. 
estru metylowego oleju rzepakowego, jako jedynego rozpusz
czalnika lub składnika rozpuszczalnika dla jednego lub obydwu 
komponentów spoiw formierskich na bazie poliuretanu, którego 
komponentami są żywica fenolowa z wolnymi grupami OH i 
poliizocyjanian jako składniki reakcji. Estry metylowe kwasów 
tłuszczowych mogą być jedynym rozpuszczalnikiem, mogą 
być stosowane przynajmniej dla polizocyjanianu również z 
wysokowrzącymi węglowodorami aromatycznymi (przy 
czym zawartość estrów metylowych w rozpuszczalniku 
powinna przewyższać zawartość węglowodorów) oraz mo
gą być stosowane przynajmniej dla żywicy fenolowej z 
dodatkiem rozpuszczalników o wyższej polamości. 

Zastosowanie estrów metylowych kwasów tłuszczo
wych daje znaczące korzyści, w szczególności pozwala całko
wicie lub w dużym stopniu zrezygnować z koniecznego zawsze 
do tej pory dodatku szkodliwych dla zdrowia wysokowrzących 
węglowodorów aromatycznych. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318137 (22) 95 06 23 6(51) B22D 11/06 
(31) 94 95/05535 (32) 94 06 30 (33) FR 

94 9409611 94 08 01 FR 
(86) 95 06 23 PCT/FR95/00842 
(87) 96 0111 WO96/00626 PCT Gazette nr 03/96 
(71) VESUVIUS FRANCE S.A, Feignies, FR 
(72) Caillaud Frédéric, Guillo Philippe, Barbe 

Jacques, Vendeville Luc, Delassus Pierre 
(54) Boczna ścianka do maszyny do ciągłego 

odlewania blachy metalowej 
(57) Boczna ścianka dla maszyny do ciągłego odlewania 

blachy metalowej składa się z ramy z dwiema zamontowanymi 
na niej przeciwbieżnymi rolkami (2), dwóch ścianek bocznych 
(10) ustawionych na każdym z końców rolek (2) oraz urządzenia 
do dociskania ścianek bocznych do końców rolek. Rolki i bocz
ne ścianki razem ograniczają formę do ciągłego odlewania 
zawierającą pewną ilość ciekłego metalu. Boczna ścianka za
wiera płytę wy konaną z materiału niemetalowego ogniotrwałego 
do sprzęgania końców rolek oraz część metalową do mocowa
nia bocznej ścianki do ramy maszyny do ciągłego odlewania. 
Wspomniana część metalowa składa się z obręczy osłaniające 
jedynie krawędzie płyty z materiału ogniotrwałego. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316718 (22) 96 10 28 6(51) B22D 11/10 
B22D 41/14 

(31)95 9512764 (32)95 1030 (33) FR 
(71) USINOR SACILOR (Société Anonyme), 

Puteaux, FR; THYSSEN STAHL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE 

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

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

(57) Wylew kadziowy (15,19) wprowadzania ciekłego meta
lu (5) we wlewnicę do odlewania ciągłego płaskich wyrobów 
metalowych, zawierającej dwa duże boki w postaci bocznych 
powierzchni (2) cylindrów i dwa małe boki w postaci ścianek 
bocznych (3, 3'), zawiera na swoim dolnym końcu dwa otwory 
wypływowe (10) usytuowane na ściance bocznej, rozmieszczo
ne przeciwległe względem siebie, dostarczające ciekły metal (5) 
w kierunku ścianek bocznych (3, 3') tej wlewnicy, i co najmniej 
dwa otwory (16) usytuowane w dnie tego końca dolnego. Pier
wsza grupa otworów (16) usytuowana jest z jednej strony płasz
czyzny symetrii wzdłużnej wylewu kadziowego, zawierającej 
osie otworów zaś, druga grupa tych otworów jest usytuowana z 
drugiej strony tej płaszczyzny symetrii. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 311347 (22) 95 1110 6(51) B23B 27/18 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Cichosz Piotr 
(54) Wieloostrzowa płytka skrawająca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloostrzowa płytka skra

wająca, stanowiąca wymienne ostrze w składanych narzędziach 
do obróbki wiórowej, takich jak np. noże tokarskie. 

Wieloostrzowa płytka (1) skrawająca ma co najmniej 
jeden kanálek (7), usytuowany co najmniej na jednej z jej 
powierzchni przyłożenia (4) i/lub powierzchni natarcia, służący 
do doprowadzania czynnika chłodząco-smarującego w pobliże 
strefy skrawania. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 311348 (22) 95 1110 6(51) B23B 27/18 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Cichosz Piotr 
(54) Wieloostrzowa płytka skrawająca 
(57) Przemiotem wynalazku jest wieloostrzowa płytka skra

wająca, stanowiąca wymienne ostrze w składanych narzędziach 
do obróbki wiórowej, takich jak np. noże tokarskie. Wieloostrzo
wa płytka (1) skrawająca pokryta jest powłoką (7) ochronną tylko 
wzdłuż krawędzi (5) skrawających, usytuowanych co najmniej 
wokół jednej czołowej powierzchni płytki. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 311349 (22) 95 1110 6(51) B23B 27/18 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Cichosz Piotr 
(54) Wieloostrzowa płytka skrawająca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloostrzowa płytka skra

wająca, stanowiąca wymienne ostrze w składanych narzędziach 
do obróbki wiórowej, takich jak np. noże tokarskie. 

Wieloostrzowa płytka (1) skrawająca, pokryta jest po
włoką (7) ochronną tylko w pobliżu naroży (6) wzdłuż krawędzi 
(5) skrawających, usytuowanych co najmniej wokół jednej czo
łowej powierzchni płytki. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 316868 (22) 96 11 07 6(51) B29C 33/44 
B29C 33/56 

(31)95 19541590 (32)951108 (33) DE 
(71) Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE 
(72) Landwehr Dierk 
(54) Powlekana forma do wytwarzania kształtek 

ze spienionego lateksu, sposób jej 
wytwarzania i sposób jej powlekania 

(57) Cechą powlekanej formy jest to, że forma ta wewnątrz 
ma niskoenergetyczną powierzchnię o napięciu powierzchnio
wym mniejszym niż 0,025 N/m. 

Cechą sposobu wytwarzania powlekanych form jest to, 
że formy te powleka się niskoenergetyczną powierzchnią o 
napięciu powierzchniowym mniejszym niż 0,025 N/m. Cechą 
sposobu powlekania jest to, że stosuje się preparat zawierający 
alkoholany boru i/lub glinu i/lub cyny i/lub tytanu i/lub cyrkonu 
i/lub silany o organicznych grupach funkcyjnych i fluoroorgano-
silàny i/lub ich hydrolizaty i/lub ich produkty kondensacji. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 311343 (22) 95 11 09 6(51) B29C 41/26 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, 

Konstantynów 
(72) Fogiel Henryk, Łuczak Wiesław, Nowak 

Andrzej, Orlikowski Wiktor 
(54) Urządzenie do wytwarzania włókniny 
(57) Urządzenie do wytwarzania włókniny, szczególnie 

pneumotermicznej, jest wyposażone w głowicę (14), przez którą 
są dooprowadzane strugi roztopionego polimeru na powierzch
nie obracających się wokół własnych osi geometrycznych bęb
nów (10 i 11) i przemieszczanych pod głowicą (14) wzdłuż tych 
osi. Bębny (10 i 11) są osadzone za pośrednictwem łożysk (8 i 
9) na wspólnym wale napędowym (3), połączonym sprzęgłem 
(2) z silnikiem napędowym (1), przy czym każdy z bębnów (10 
i 11) jest złączony z bierną częścią sprzęgła (12,13), oddzielne
go dla każdego bębna (10 i 11), którego czynna część jest 
złączona z wałem napędowym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317004 (22) 96 11 13 6(51) B29C 43/36 
B29C 33/04 

(75) Borkowski Zbigniew, Szczekociny 
(54) Forma do prasowania tarcz krążnikowych 
(57) Forma do prasowania tarcz krążnikowych posiada gór

ne i dolne gniazda (1,2) o sfazowanych powierzchniach formu
jących o kącie około 15° do około połowy ich wysokości, a w 
cylindrycznym wybraniu (3) pierścień (4) z otworkami (5) na 
cylindrycznych ściankach o zróżnicowanej średnicy na jego 
wysokości i grubości. Dolne gniazdo ma na poziomej powierz
chni otwory (6) z tfokami (7) wypychającymi tarcze. Otworki (5) 
mogą być wyposażone w zatyczki (8) likwidujące ich przelot. 
Górne i dolne gniazda (1, 2) mają w obudowie kanały (9) 
grzewczo - chłodzące. 

A1(21) 317003 (22) 96 1113 6(51) B29C 65/06 
(75) Borkowski Zbigniew, Szczekociny 
(54) Zgrzewarka tarciowa 
(57) Zgrzewarka tarciowa do zgrzewania pierścieni z 

polichlorku winylu składa się z wrzeciona (1) i głowicy (2) 
z rozmieszczonymi na ich równoległych powierzchniach 
roboczych kolcami (3). 
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W osi lub na zewnętrznym obwodzie głowica (2) ma 
osiujący pierścień (4) o średnicy równej średnicy wewnętrznej 
tarczy krążnikowej lub jej średnicy zewnętrznej oraz kołki (5) 
wyrzutnika rozmieszczone na jej powierzchni roboczej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 311216 (22) 95 10 31 6(51) B29D 31/00 
(75) Grabowski Marian Krzysztof, Piotrowin 
(54) Choinka składana 
(57) Choinka składana tworzywowa, składająca się z co naj

mniej trzech rodzajów elementów z centralnym trzpieniem kon
strukcyjnym, ustawiana na stojaku, utworzona jest z odcinków 
(1) z tulejkami (4) na gałązki, łącznika i wierzchołka. Odcinek (1) 
z tulejkami (4) na gałązki stanowi tuleja z dwuśrednicowym 
otworem (3) przelotowym, cylindrycznym, z częścią o średnicy 
większej od góry, zakończoną od dołu, z zewnątrz cylindrycz
nym wypustem (2) o średnicy nieco mniejszej od średnicy 
wewnętrznej górnej części otworu dwuśrednicowego (3). W 
górnej części na zewnętrznej powierzchni tworzącej odcinka (1) 
wykonanych jest pod kątem do osi odcinka, na jednym pozio
mie od trzech do ośmiu jednakowych cylindrycznych tulejek (4) 
na gałązki choinki, z otworami (5) nieprzelotowymi, w przekroju 
poprzecznym o kształcie figur geometrycznych o co najmniej 
dwóch osiach symetrii. Na zewnętrznych powierzchniach two
rzących odcinka (1) i tulejek (4) gałązkowych wykonane są 
wzdłużne garby (6), w przekroju symetryczne, na końcach ła
godnie zanikające. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 316779 (22) 96 10 31 6(51) B41N 3/00 
(31) 95 9522233 (32)9510 31 (33) GB 
(71) The Wiggins Teape Group Limited, 

Basingstoke, GB 
(72) Sheiham lvan 
(54) Materiał do kopiowania wrażliwy na nacisk 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wrażliwy na nacisk 

materiał do kopiowania zawierający podłoże z naniesionymi 
izolowanymi kropelkami olejowego roztworu materiału 
chromoforowego, zamkniętymi wewnątrz odpowiednich, pęka
jących pod naciskiem przegród. Materiał chromoforowy wywo
łuje barwę inną niż niebieska lub czarna w kontakcie z 
wywoływaczem barwy i zawiera składnik, który jest fluorescen
cyjny. Umożliwia to sprawdzenie autentyczności materiału ko
piującego przez naświetlenie światłem ultrafioletowym w celu 
wywołania fluorescencji. Materiałem fluorescencyjnym może 
być np. 2,2-dwu{4-[2-(4-dwuetyloaminofenylo) -chinazolino-4-
iloksyj fenylo}propan lub 1-(3-metoksy-4-dodecyloksyfenylo) 
-2-(2'-chinolilo) etylen. 

Korzystnie niefluorescencyjny materiał(y) chromoforo
wy stosuje się w połączeniu z fluorescencyjnym materiałem (ami) 
chromoforowym. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 317109 (22) 96 1118 6(51) B60G 21/04 
(75) Sapkowski Wacław, Zgorzelec; Wocka 

Norbert, Zgorzelec; Kanczewski Paweł, 
Zgorzelec 

(54) Sposób i urządzenie do wyrównywania 
obciążeń czteropunktowego podparcia 
wielkogabarytowych mechanizmów obrotu 
lub jazdy 

(57) Sposób polega na tym, że dwa najbliższe koła (2, 2') 
jezdne z dwóch sąsiednich punktów (C, D) sprzęga się ze sobą 
w taki sposób, iż wywołuje się pionowy ruch jednego koła (2) 
jezdnego, co powoduje, że drugie koło (2') jezdne przemiesz
cza się o tą samą wielkość w przeciwnym kierunku. 

Osie (1, 1 ') dwóch najbliższych kół (2, 2') jezdnych z 
dwóch sąsiednich punktów (C, D) podparcia są osadzone w 
tworzących nożycowy układ dźwigniowy wahaczach (3,3') gór
nych i wahaczach (4, 4') dolnych, których zewnętrzne wolne 
końce są zamocowane do połączonych wspólnym przewodem 
(8) wyrównującym siłowników (7,7') hydraulicznych, mających 
taką samą średnicę, przy czym w wahaczach (3,3') górnych osie 
(1, 1 ') kół (2, 2') jezdnych są osadzone suwliwie w podłużnych 
pionowych otworach (9). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 316894 (22) 96 11 08 6(51) B60J 1/00 
(31) 95 195416090 (32) 95 11 08 (33) DE 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Gillner Manfred, DE; Pikhard Siegfried, DE; 

Vanaschen Luc, BE; Bröring Karin, DE; 
Triebs Friedrich, DE 



Nr 10 (610) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

(54) Szyba szklana warstwowa, zwłaszcza szyba 
samochodowa 

(57) Szyba szklana warstwowa, zwłaszcza szyba samocho
dowa, którą można ogrzewać elektrycznie zawiera wewnętrz
ną warstwę szklaną (1), zewnętrzną warstwę szklaną (12) i 
pośrednią warstwę termoplastyczną (13) łączącą dwie war
stwy szklane (1,12) ze sobą. 

Przewody zbiorcze utworzone z błyszczących taśm 
(14, 16) służące jako przewody zasilające w prąd dla rezysto
rów grzewczych są zanurzone w warstwie pośredniej (13) od 
strony sąsiadującej z wewnętrzną warstwą szklaną (1). 

Wolna powierzchnia warstwy szklanej wewnętrznej (1) 
jest zaopatrzona w nieprzezroczystą ramkę dekoracyjną (8) z 
farby nadającej się do wypalania. 

Nieprzezroczysta warstwa (15), która z punktu widze
nia kolorystyki jest dostosowana do ramki dekoracyjnej (8), 
jest połączona z powierzchnią taśmy (14) skierowaną ku war
stwie pośredniej (13). 

Warstwa (15) jest utworzona korzystnie z zabarwionej 
warstwy polimerowej, mającej korzystnie szerokość nieco wię
kszą od szerokości taśmy błyszczącej (14). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 311291 (22)951108 6(51) B60N 2/48 
(71) GESTIND-M.B.MANIFATTURADI 

BRUZOLO Spa., Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 

(54) Podgłówek na oparcie siedzenia pojazdu 
(57) Podgłówek (1) na oparacie siedzenia pojazdu 

ma element sprężysty zawierający szkielet konstrukcji 
(4) z tworzywa sztucznego składający się z dwóch bocz
nych części (5) pustych w środku, pary prętów utrzymu
jących (8). 

Pręty te są osiowo wsuwane do wnętrza odpowied
nich elementów rurowych (12) umieszczonych wewnątrz 
pustych w środku części (5) szkieletu konstrukcji (4) i wzglę
dem których element sprężysty może wahać się, poruszając 
się ruchem wahadłowym między środkami blokującymi 
szkieletu konstrukcji (4) i nacięciami pozycjonującymi 
(11) prętów utrzymujących (8) dla ustawienia wysokości 
położenia elementu sprężystego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 316823 (22) 96 11 05 6(51) B60P 3/32 
(31) 95 29517812 (32) 95 1110 (33) DE 
(71) Knaus GmbH, Jandelsbrunn, DE 
(72) Cürten Joachim 
(54) Wbudowywany element meblowy do przyczep 

kempingowych, samochodów mieszkalnych 
lub podobnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wbudowywany element 
meblowy do przyczep kempingowych, samochodów mieszkal
nych lub podobnych, zwłaszcza wbudowywany zlewozmywak 
względnie blok kuchenny, z umieszczoną w obszarze przedniej 
górnej krawędzi szyną wielofunkcyjną do zawieszania wystają
cych części dodatkowych (6, 8). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 311188 (22) 95 10 31 6(51) B62D 13/00 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Więsik Jerzy 
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(54) Naczepa do transportu drewna 
agregatowana z mikrociągnikiem 

(57) Naczepa wyposażona w ławę skrętną (2) charakteryzuje 
się tym, że ława przednia skrętna (2) jest połączona z ławą 
tylną (6) dwiema podłużnicami (4), które w przedniej ławie 
skrętnej (2) są zamocowane wahliwie za pomocą sworzni (3), 
a w ławie tylnej (6) są umieszczone w luźnych prowadnicach 
(5) i zablokowane sworzniami (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316777 (22)961031 6(51) B62D 39/00 
B62D 63/06 

(31)95 9512990 (32)951103 (33) FR 
(71) ASCA CARROSSIER CONSTRUCTEUR, 

Epone, FR 
(72) Deschamp Roger, Patriarca Yannick 
(54) Nadwozie 
(57) Nadwozie posiada co najmniej jedne drzwi przesuwne, 

które są podtrzymywane w położeniu otwarcia przez krążki, 
toczące się w szynie, przymocowanej do dachu co najmniej 
dwoje drzwi rozwieranych (6) jest połączonych przegubowo z 
co najmniej jednymi drzwiami przesuwnymi. Nadwozie zawiera 
prócz tego co najmniej jedną podporę (10), przymocowaną do 
podstawy (2) i podtrzymującą drzwi w położeniu zamknięcia, 
przy czym położenie zamknięcia co najmniej jednych drzwi 
przesuwnych jest wyższe niż ich położenie otwarcia. Nadwozie 
zawiera w każdych drzwiach co najmniej jedną dźwignię (14), 
współpracującą z elementem (24) podstawy, w celu umieszcze
nia drzwi na podporze (10). 

(8 zastrzeżeń) 

A3(21) 311334 (22) 95 1110 6(51) B64C 29/00 
(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 
(54) Wykorzystanie siły parcia płynów na różne 

powierzchnie 
(57) Czasze półku liste przymocowane od dołu do płaskiego 

elementu z otworami o największej średnicy równej średnicy 
czaszy półkulistych są od góry zamknięte płaskim elementem. 
Między jednym płaskim elementem a drugim z czaszami półku-
listymi powstaje przestrzeń zamknięta wypełniona płynem (cie
czą lub gazem). Wydajna pompa próżniowa, usuwa powietrze 
lub ciecz znajdujące się między płaskimi elementami i w cza
szach półkulistych. Pojazd pod spodem, którego lub w którym 
znajduje się powyższe rozwiązanie podczas opróżniania z po
wietrza unosi się nad ziemię i porusza się na określonej także 
regulowanej wysokości nad ziemią lub na określonej lub zmien
nej głębokości w wodzie w zależności od tego jak duża jest 
różnica pomiędzy siłą parcia oddziaływującą na powierzchnię 
górną płaską, a siłą parcia oddziaływującą na dolną płaską 
powierzchnię z czaszami półkulistymi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318101 (22) 95 07 19 6(51) B65B 57/02 
(31)94 858 (32)94 0719 (33) DK 
(86) 95 0719 PCT/DK95/00311 
(87) 96 02 01 WO96/02422 PCT Gazette nr 06/96 
(71) CARTOLIT APS,Arhus,DK 
(72) Nielsen Mogens 
(54) Sposób wykrywania nieodpowiednio 

zamkniętych wkładek ram zamrażalniczych, 
oraz wkładka i jej ukształtowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania 
nieodpowiedniego zamontowania lub zamknięcia opakowań 
typu wkładki kartonowe, które są stosowane w ramach zamra
żalniczych do przygotowywania dużych bloków zamrożonego 
świeżego pożywienia, na przykład filetów rybnych. Wkładki 
posiadają wieko (12) z klapami bocznymi (16), które mają być 
zamknięte po wypełnieniu wkładki, przy czym należy uważać, 
aby klapy wieka (16) były umieszczone na zewnątrz ścian wkład
ki (6,8), wewnątrz ramy zamrażalniczej, gdyż w innym przypad
ku mogłyby one być zanurzone w materiale, który ma być 
zamrożony, i w ten sposób zakłócić regularność zamrożonego 
bloku materiału. To samo stosuje się do klap narożnych (18,20), 
które zaraz po złożeniu wkładki, powinny być złożone w celu 
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przyjęcia położenia zewnętrznego. Według wynalazku, w celu 
potwierdzenia odpowiedniego zmontowania i zamknięcia wkła
dek, kiedy już zostały one usunięte z ram zamrażainiczych, 
stosowane są takie wkładki, które są wyposażone w nadrukowa
ne oznaczenia na tych fragmentach obszaru zewnętrznego, 
które mają być pokryte zewnętrznymi klapami wkładki/wieka, 
przy czym zamknięte wkładki są kontrolowane w celu wykrycia 
jakichkolwiek widocznych oznaczeń, które będą oznaczały po
tencjalny wadliwy blok. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318011 (22) 95 03 15 6(51) B65D 53/04 

(31)94 292627 (32)94 03 31 (33) US 

(86) 95 0315 PCT/US95/Ü3245 
(87) 951012 W095/26913 PCT Gazette nr 43/95 
(71) THE CLOROX COMPANY, Oakland, US 
(72) Costa Stephen M, Sibert William P., 

Campbell Edward G 
(54) Dwukierunkowa uszczelka wentylowa 
(57) Uszczelka (10) do zamknięcia, przeznaczona do 

dwukierunkowego wentylowania, zawiera tarczową, lami
nowaną, nieprzepuszczalną dla cieczy, przepuszczalną dla 

gazów warstwę dolną (13), oraz wytłoczoną i wylewaną z mate
riału polietylenowego warstwę górną (15) z otworami 
(12), łączącymi się z warstwą dolną (13) i z kanałami 
(11), znajdującymi się w górnej powierzchni warstwy gór
nej (15), przy czym materiał, z jakiego jest wykonana lami
nowana warstwa dolna, jest przepuszczalny dla gazów, 
dzięki czemu gazy mogą płynąć przez taką uszczelkę w 
obu kierunkach, zapewniająca gazom, których ciśnienie 
wzrosło wewnątrz opakowania, bezpieczną ucieczkę we
ntylem z wnętrza opakowania do zewnętrznej atmosfery 
otoczenia przez otwory pomiędzy spiralnymi nitkami gwin
tu w zamknięciu, a nitkami gwintu na główce opakowania, 
oraz odwrotne wentylowanie opakowania w celu wyrówna
nia nadmiernego wzrostu ciścienia zewnętrznego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 318154 (22) 95 07 07 6(51) B65D 71/00 
B65D 5/46 

(31) 94 9413862 (32) 94 07 08 (33) GB 
(86) 95 07 07 PCT/US95/09430 
(87) 96 01 25 WO96/01770 PCT Gazette nr 05/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Auclair Jean-Michel 
(54) Pojemnik transportowy puszek z napojami 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik transportowy 

puszek z napojami, składający się z połączonych ze sobą 
zginająco płatów głównych (12,14,18, 20), tworzących osłonę 
otaczającą puszki i z płatów zamykających (58,58a), przymoco
wanych zginająco do płatów głównych, zamykających prze
ciwległe końce osłony. Płat (20) ściany górnej pojemnika jest 
wyposażony w pasek uchwytu, służący do podnoszenia poje
mnika. W otwartej osłonie pasek uchwytu leży w płaszczyźnie 
płata (20), natomiast po zagięciu płatów zamykających (58,58a) 
osłony część robocza (H) paska uchwytu przyjmuje automaty
cznie położenie robocze i częściowo wystaje z płata (20). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 318061 (22) 95 03 22 6(51) B65D 75/00 
B66C1/10 

(31) 94 9405674 (32) 94 03 22 (33) GB 
(86) 95 03 22 PCT/US95/03506 
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(87) 95 0928 W095/25691 PCT Gazette nr 41/95 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Bakx Martinus C. M. 
(54) Uchwyt transportowy, zwłaszcza do butelek 
(57) Uchwyt składa się z przeciwległych płatów (18, 22, 24) 

górnej i dolnej ściany, połączonych przeciwległymi płatami (16, 
20) bocznych ścian. Górna i dolna ściana są wyposażone w 
otwory dla szyjek butelek, przy czym otwory górnej ściany są 
współosiowe z otworami dolnej ściany. Uchwyt jest wyposażony 
w płat etykietowy (14), usytuowany w kierunku do dołu od płata 
(16) bocznej ściany oraz w ścianę dzielącą (S), łączącą ze sobą 
ściany górną i dolną. Ściana dzieląca (S) jest utworzona z części 
wykroju, usytuowanych pomiędzy dwoma płatami (22, 24) do
lnej ściany. Ściana dzieląca składa się z dwóch połączonych ze 
sobą zginająco elementów (S1, S2) stykających się ze sobą 
powierzchniowo i tworzących po złożeniu uchwytu pionową 
część ściany działowej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316840 (22) 96 11 06 6(51) B65G 7/00 
(31) 95 554496 (32)951107 (33) US 
(71) JERVIS B. WEBB INTERNATIONAL 

COMPANY, Farmington Hills, US 
(72) Hankes William P. 
(54) Podnoszące urządzenie magazynowe 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podnoszące urządzenie 

magazynowe (15), w szczególności winda, zawierające piono
wy maszt (18) połączony z elementami wsporczymi (20), które 
są zdolne do wspierania tego masztu w ustawieniu zasadniczo 
pionowym, pomost (16) sprzężony z tym masztem w sposób 
umożliwiający przedstawianie tego pomostu do góry i do dołu 
wzdłuż masztu oraz środki podnoszenia (26) umieszczone na 
pomoście w celu umożliwienia ustawiania powierzchni wspiera
jącej ładunek względem powierzchni pomostu, na której może 
być usytuowany operator. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 311183 (22) 95 10 30 6(51) B66B 1/28 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Kalyta Jan, Thiścik Tadeusz 
(54) Układ zapobiegający niepożądanemu 

zwiększeniu prędkości maszyny wyciągowej 
(57) Układ zapobiegający niepożądanemu zwiększeniu 

prędkości maszyny z silnikiem asynchronicznym składa się z 
czujników (C1, C2) wyłączenia styczników rewersyjnych, z czuj
nika (C3) wyłączenia stycznika hamowania dynamicznego i z 
czujnika (CP) prędkości naczynia wydobywczego. Sygnały wyj
ściowe (S1, S2, S3 i S4) z czujników (C1, C2, C3, CP) stanowią 
sygnały wejściowe do węzła sumacyjnego (W), z którego wyj
ście jest połączone przekaźnikiem wykonawczym (PW). Styk 
przekaźnika wykonawczego (PW) znajduje się w obwodzie ce
wki regulatora ciśnienia, zawierającym dwa człony nastawcze 
prądu regulatora ciśnienia oraz ręczny zadajnik napięcia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 311315 (22) 95 11 07 6(51) B66B 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
MAXTEL Sp. z o-o., Kielce 

(72) Uhryn Eugeniusz, Szuster Adam, Banaś 
Grzegorz, Terelak Bogusław 

(54) Sposób i układ monitorowania dźwigów 
(57) Sposób polega na wysyłaniu do kolejnych dźwigów 

informacji cyfrowej zawierającej adres, a następnie na pobiera
niu pakietu danych o stanie dźwigu. 
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Układ monitorowania dźwigów składa się z jednostki 
zarządzającej (JZ) zawierającej komputer (PC) połączony z 
blokiem sygnalizacji (BS) oraz modem (M) połączony z kom
puterem (PC) i torem transmisyjnym (TR). Do toru trans
misyjnego (TR) podłączone są kontrolery dźwigów (KDZ) 
zawierające układ kontroli (MK) połączony z jednej strony z 
układem sterowania dźwigu (USD), a z drugiej strony poprzez 
modem (M) z torem transmisyjnym (TR). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316551 (22) 96 10 16 6(51) B66B 23/12 
(31) 95 95117609 (32) 95 1108 (33) EP 
(71) HERM. FRIEDR. KUENNE GMBH 

łCO., Altena, DE 
(72) Kemper Hans August 
(54) Element wykładzinowy stopnia schodów 
(57) Element wykładzinowy stopnia schodów jest złożony z 

kształtowej nakładki wyposażonej w ramię podnóżkowe, zakoń
czone płatem przykrywającym i w tworzące z tym ramieniem 
rodzaj kątownika ramię oporowe oraz z przytwierdzonej do 
konstrukcji schodów kształtowej podstawy. Nakładka (1) jest 
zaopatrzona w żebro (10), a podstawa w żebro, tworzące wraz 
z żebrem (10) pionowo nastawne złącze, przy czym płat przy
krywający (5) nakładki (1) przylega do wykładziny pokrywającej 
podnóżek stopnia. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 311328 (22)951108 6(51) B66C 1/14 
(71) Bytomska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia 

Węgla Kamiennego POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH, Bytom 

(72) Patoń Marian, Malok Brunon 

(54) Zawiesie naprowadzające 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawiesie naprowadzające 

przeznaczone do prowadzenia liny pociągowej kołowrotu gór
niczej, podwieszanej kolejki szynowej. Istota zawiesia polega na 
tym, że składa się ono z belki nośnej (1) i skrzydła połączonych 
ze sobą przegubowo w jedną całość. Belkę nośną stanowi 
kształtownik wyposażony u góry w zaczepy (2), u dołu w uchwyt 
(3). Natomiast skrzydło zawiesia ma płytę boczną (5) i belkę 
zasadniczą (6) z dwoma uchwytami (3). Na płycie bocznej 
są zamocowane rolki kierujące (7) rozmieszczone na łuku 
o promieniu większym od dopuszczalnego łuku zginania 
liny napędowej o danej średnicy. U góry, do płyty bocznej jest 
przymocowana płyta pozioma (9) wyposażona w dwie rolki 
naprowadzające (10) których osie podłużne są usytuowane 
prostopadle do osi podłużnych rolek kierujących (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 311316 (22) 95 11 07 6(51) B66C 13/54 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Wojnarowski Józef, Adamczyk Jan, 

Koprowski Tadeusz 
(54) Hydropneumatyczny układ wibroizolacji 

kabin operatorów maszyn, zwłaszcza 
urządzeń dźwignicowych i maszyn 
budowlanych 

(57) Hydropneumatyczny układ wibroizolacji kabin operato
rów maszyn według wynalazku może być zastosowany celem 
zmniejszenia drgań kabin operatorów maszyn, zwłaszcza urzą
dzeń dźwignicowych i maszyn budowlanych. 

Układ hydropneumatyczny charakteryzuje się tym, że 
jest skuteczny w całym zakresie częstotliwości drgań wymusza
jących drgania kabiny. Do tłumienia drgań zastosowano 
siłowniki hydrauliczne (4), sprzężone z elementami hydropneu
matycznymi (5), natomiast dla uzyskania wymaganej skutecz
ności wibroizolacji, zastosowano korektory położenia kabiny 
względem elementu wymuszającego drgania. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 318044 (22)% 04 09 6(51) B68G 9/00 
A47C 27/04 

(31) 95 9501695 (32) 95 05 08 (33) SE 
(86) %04 09 PCT/SE96/Ö0449 
(87) 961114 W096/35637 PCT Gazette nr 50/% 
(71) DUX INDUSTRIER AB, Sösdala, SE 
(72) Gröndahl Sven 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania zwoju 

materaca sprężystego i zwój materca 
sprężystego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zwoju 
materaca, zawierającego dwa zwoje tkaniny, które są przymo
cowane do siebie nawzajem w poprzecznym kierunku przez 
szwy, które są oddalone od siebie w kierunku wzdłużnym, w ten 
sposób tworząc osłony, z których każda zawiera lekko naprężo
ną sprężynę. Jeden ze zwojów tkaniny jest w sposób ciągły 
dostarczany w jego kierunku wzdłużnym w taki sposób, aby był 
podtrzymywany od dołu, a w kierunku poprzecznym zwoju jest 
tworzone wygięcie, przy czym otwór wygięcia jest zwrócony do 
góry. Do wygięcia jest wprowadzana przez jego otwór sprężyna, 
przy czym wspomniana sprężyna jest nienaprężona i posiada 
wysokość przewyższającą głębokość wygięcia. W wygięciu 
sprężyna jest ściskana w kierunku pionowym pod działaniem 
siły działającej w pewnej odległości od dalszej ściany wygięcia, 
a wygięcie ze znajdującą się w nim ściśniętą sprężyną styka się 
z drugim zwojem tkaniny, który jest w sposób ciągły dostarczany 
w jego kierunku wzdłużnym. Drugi zwój tkaniny jest mocowany 
do dalszej krawędzi wygięcia, a działanie siły ściskającej 
sprężynę jest przerywane, podczas kiedy zwój górny jest 
utrzymywany blisko otworu wygięcia. Urządzenie do wykony
wania zawiera: zamknięty przenośnik (1), który posiada zasad
niczo poziomy bieg i który zasadniczo zawiera równoodległe i 
równoległe rowki (5), rozciągające się poprzecznie do kierunku 
transportu, środki do krokowego przemieszczania przenośnika 
o szerokość rowka, środki (45,47) do dostarczania zwoju dolne-

go (L) materaca do poziomego biegu przenośnika tak, że w 
rowku jest tworzone otwarte do góry wygięcie tego zwoju oraz 
środki (15, 16; 32; 40; 41, 42) do wykonywania etapów opisa
nych powyżej zgodnie ze sposobem. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 316839 (22) 96 11 06 6(51) COIB 21/02 
(31)95 553173 (32)951107 (33) US 
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US 
(72) Naumovitz Joseph P. 

(54) Sposób wytwarzania azotu i urządzenie do 
wytwarzania azotu 

(57) Sposób wytwarzania azotu w pojedynczym jednoko
lumnowym generatorze azotu, w którym pierwszy (26) 
i drugi (28) strumień chłodziwa stosowane są do skro
plenia części (22) bogatego w azot produktu (20) ze 
szczytu kolumny (14), by dostarczyć refluks do kolum
ny destylacyjnej. 

Jeden ze strumieni (28) chłodziwa jest utworzony z 
cieczy o większej zawartości azotu niż jego zawartość w 
cieczy bogatej w tlen, zebranej w dolnej strefie (18) kolumny 
destylacyjnej. 

Ten strumień chłodziwa jest sprężany (46), cNodzony 
(12) i zawracany do dolnej strefy (18) kolumny destylacyjnej 
w celu zwiększenia odzysku azotu. 

(8 zastrzeżeń) 



Nr 10 (610) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

A1(21) 316897 (22)961108 6(51) C01B 21/082 
(31) 95 9500936 (32)951110 (33) BE 
(71) DSMN.V.,Heerlen,NL 
(72) Van Lieshout Lambertus Hubertus 

Wilhelmus Maria, Schevelier Peter Arnold 
Ceciliaan, Lefferts Leonardus 

(54) Sposób wytwarzania soli 
hydroksyloamoniowych 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania soli hydro-
ksyloamoniowj przez katalityczną redukcję jonów azotanowych 
w środowisku kwaśnym, w obecności aktywowanego kataliza
tora, który to katalizator zawiera cząstki nośnika z cząstkami 
metalu zawierającymi pallad i platynę, przy czym względne 
stężenia palladu i platyny w każdej cząstce metalu są prawie 
takie same, stężenie platyny w każdej cząstce metalu ma stand
ardowe odchylenie mniejsze niż 4% całości. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 311187 (22) 95 10 31 6(51) C02F1/40 
(71) Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne 

POLWOD, Opole 
(72) Paszkiewicz Andrzej, Staniszewski Stanisław, 

Grzybek Mirosław 
(54) Urządzenie do zbierania z powierzchni 

cieczy, zwłaszcza substancji oleistych 
(57) Urządzenie do zbierania z powierzchni wody substan

cji, zwłaszcza oleistych zbudowane jest z naczynia, które 
stanowi element walcowy (1), zamknięty elementami boczny
mi naczynia (2), opuszczany lub podnoszony za pomocą 
żerdzi, umieszczonej wewnątrz nagwintowanej tu le i, porusza
nej za pomocą dźwigni (13) poprzez przekładnię. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318158 (22)95 04 21 6(51) C02F1/40 

(31) 94 9409546 (32) 94 05 12 (33) GB 

(86) 950421 PCT/EP95/01517 
(87) 951123 WO95/31402 PCT Gazette nr 50/95 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Cassidy Edward Francis, Bleys Gerhard Jozef 

(54) Sposób usuwania polutantów z wody lub 
mokrych ciał stałych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania polu
tantów z wody lub mokrych ciał stałych przez kontaktowanie 
określonego zawierającego izocyjanian prepolimeru z tymi 
materiałami, umożliwienie reakcji prepolimeru z wodą z wy
tworzeniem elastycznej pianki i usunięcie tej pianki z wody lub 
z ciała stałego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316704 (22) 96 10 25 6(51) C03B 5/00 
(31) 95 9522123 (32) 95 10 28 (33) GB 
(71) PILKINGTONPLC,St.Helens,GB 
(72) Whitfield Peter James, Trevelyan Robert 

Emmett, Keeley Andrew Michael, Martlew 
David 

(54) Sposób wytwarzania szkła i urządzenie do 
wytwarzania szkła 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania roz
topionego szkła i urządzenie do wytwarzania roztopionego szk
ła. W szczególności wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia 
do wytwarzania roztopionego szkła, dzięki którym unika się wad 
szkła wchodzącego do zbiornika wspływania lub przynajmniej 
zmniejsza się te wady do minimum. 

Urządzenie stanowi piec (1) zawierający stref ę roztapia
nia (2), strefę klarowania (7) i strefę kondycjonowania (8) połą
czoną ze strefą klarowania (7). Wylot strefy kondycjonowania 
prowadzi do kanału wspływania (13). W strefie kondycjonowa
nia przy wejściu do kanału wspływania przeprowadza się mie
szanie za pomocą mieszadeł posiadających wałek wystający do 
dołu w roztopione szkło oraz zespół mieszający, mający konfi
gurację zasadniczo prostokątną, mniejszą oś i większą oś o 
rożnych wymiarach, współpłaszczyznowe z osią wałka. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 316817 (22) 96 11 04 6(51) C03B 5/16 

(31) 95 552637 (32) 95 1103 (33) US 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC., Toledo, US 

(72) Warnecke Ronald P. 
(54) Zespół mechanizmu wytłoczników i uchwytu 

nastawczego do pieca do wytopu szkła 
(57) Zespół mechanizmu wytłoczników i klucza nastawcze

go {50) do pieca do wytopu szkła zawiera mechanizm (10) 
posiadający pionowe wytłoczniki (12, 14, 16) osadzone w 
uchwytach podtrzymujących (18, 20, 22), z których każdy jest 
oparty na podporze (24,26, 28), a każda podpora (24,26,28) 
jest zamontowana na końcu ramienia podporowego (30, 32, 
34). Co najmniej jedno ramię podporowe (30, 32, 34) jest 
zamontowane ruchomo w płaszczyźnie poziomej. Uchwyt na-
stawczy (50) zawiera ramę, do której są przymocowane wystę
py (58) odchodzące na zewnątrz, a podpory (24, 26, 28) 
mechanizmu (10) mają otwory, przy czym każdy z występów 
(58) jest dopasowany do otworu jednej z podpór (24, 26,28). 
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Występy (58) wystają na różne odległości od ramy uchwytu 
nastawczego (50). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317968 (22)95 06 23 6(51) C03C 13/06 
(31)94 751 (32)94 06 23 (33) DK 
(86) 95 06 23 PCT/DK95/00262 
(87) 96 0104 WO96/Ö0196 PCT Gazette nr 02/96 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Sorensen Lone M0ller, Jensen Soren Lund, 

Christensen Vermund Rust, Guldberg 
Marianne 

(54) Termostabilne i biologicznie rozpuszczalne 
mieszanki do formowania włókien 

(57) Przedmiotem wynalazku są termostabilne i roz
puszczalne biologicznie szkliste włókna sztuczne otrzy
mywane z materiału roztopionego posiadającego niską 
temperaturę krzywej likwidusu i małą szybkość krystalizacji 
zawierające: 48-64% wagowych S1O2, 0,3-4% wagowych 
AI2O3, 6-10% wagowych FeO, 10-35% wagowych CaO, 7-
20% wagowych MgO, 0-10% wagowych Na20, 0-6% wago
wych K20, przy czym stosunek (Na20+K20 +0,1 CaO) do 
(MgO+FeO) jest >0,15, (MgO + FeO) jest większe od 
14% wagowych, a (NaaO+KžO) jest mniejsze od lub równy 
10% wagowych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 318055 (22)95 0613 6(51) C03C13/06 
(31) 94 9402405 (32)940707 (33) SE 
(86) 95 06 13 PCT/SE95/00714 

(87) 96 Ol 25 WO96/01793 PCT Gazette nr 05/96 
(71) ROCKWOOLAKTIEBOLAGET,Skövde, 

SE 
(72) Perander Michael, Rönnlöf Björn 
(54) Kompozycja materiałowa 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji szklanych do 

wytwarzania wełny mineralnej mających korzystne właściwości 

(11zastrzeżeń) 

Al(21) 316818 (22)961104 6(51) C03C17/06 
(31) 95 552366 (32) 95 1102 (33) US 
(71) GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 

Auburn Hills, US 
(72) Hartig Klaus W., Lingle Philip J., Larson 

Steven L. 
(54) Wyrób szklany powlekany przez napylanie, 

zespół szkła izolującego wykonany z 
zastosowaniem tego wyrobu oraz sposób 
wytwarzania zespołu ze szkła izolującego 

(57) Powlekany przez napylanie wyrób szklany, zawie
rający podłoże szklane, posiadające na swej płaskiej po
wierzchni od szkła na zewnątrz układ warstw, znamienny 
tym, że ten układ warstw zawiera: a) warstwę złożoną z 
SÍ3N4 i stali nierdzewnej, gdzie wymieniona stal nierdzew
na jest w ilości 0,5-15% wag. tej warstwy, b) warstwę niklu 
lub nichromu, c) warstwę srebra, d) warstwę niklu lub 
nichromu oraz e) warstwę złożoną z SÍ3N4 i stali nierdzew
nej, w której stal nierdzewna jest w ilości 0,5-15% wag. tej 
warstwy, przy czym kiedy wymienione podłoże szklane ma 
grubość 2-6 mm, wówczas to powlekane podłoże szklane 
ma emisyjność normalną (En) około 0,06 lub mniejszą, 
emisyjność hemisferyczną (Eh) około 0,07 lub mniejszą, 
rezystancję arkusza (R8 około 5,0 om/kwadrat lub mniejszą 
i posiada zasadniczo neutralną barwę odbitego światła 
widzialnego, jeśli patrzeć od strony szkła. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 311345 (22) 95 11 09 6(51) C04B 38/00 
C04B 35/48 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Piech Krystyna, Stachańczyk Jerzy 
(54) Masa do wytwarzania ceramicznych filtrów 

piankowych 
(57) Masa do wytwarzania ceramicznych filtrów piankowych 

składa się z 40-70% wag. krzemianu cyrkonu, do 30% wag. 
tlenku glinu, 25-50% wag. spoiwa fosforanowego lub spoiwa w 
postaci krzemionki koloidalanej lub w postaci zhydrolizowane-
go krzemianu etylu, do 5% wag. materiału pomocniczego sta
nowiącego mieszaninę bentonitu, kwasu borowego i środka 
powierzchniowo czynnego i do 25% wag. wody. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316826 (22)961105 6(51) C07C 49/617 
(31) 95 95202990 (32) 95 11 06 (33) EP 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Raijmakers Petrus Hendricus 
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(54) Sposób izomeryzacji ekwiliny 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu izomeryzacji ekwiliny lub 

jej pochodnej o ogólnym wzorze 1, do delta (8,9)-dehydroestro-
nu [delta(8, 9) DHE] lub jego pochodnej, który polega na tym, 
że ekwilinę lub jej pochodną poddaje się działaniu soli litowej 
etylenodiaminy lub amidku litu w sulfotlenku dimetylu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 318045 (22)95 0615 6(51) C07C 53/06 
(31) 94 9402348 (32)9407 04 (33) SE 
(86) 95 06 15 PCT/SE95/00726 
(87) 96 0118 WO96/01249 PCT Gazette nr 04/96 
(71) PERSTORP AB, Perstorp, SE 
(72) Erlandsson Lars, Johansson Sigvard 
(54) Sposób wytwarzania mrówczanu potasu 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania mrówczanu potasu, w 

którym otrzymuje się mrówczan potasu i glikol neopentylowy w 
reakcji pomiędzy formaldehydem i wodorotlenkiem potasu w 
obecności aldehydu izomasłowego. Reakcja jest prowadzona 
w środowisku ciekłym, korzystnie wodnym, przy stosunku mo
lowym formaldehydu do wodorotlenku potasu do aldehydu 
izomasłowego wynoszącym od 1,0:1,0:1,0 do 3,0:2,0:1,0 i tem
peraturze od 0 do 100°C. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 316724 (22)961029 6(51) C07C 229/22 
C07D 209/20 

(31)95 19540788 (32)951102 (33) DE 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE 
(72) Lotter Hermann, Drauz Karlheinz 
(54) Wodne roztwory soli L-tryptofanu i/albo 

L-treoniny, trwałe podczas składowania, 
odpowiednie do uzupełniania mieszanek 
paszowych 

(57) Do uzupełniania mieszanek paszowych L-tryptofanem 
i/albo L-treoniną stosuje się silnie stężone wodne roztwory soli 
L-tryptofanu i/albo L-treoniny. Dają się one prosto i dokładnie 
dozować, można je wytwarzać w postaci silnie stężonej o zawar
tości 30-70% wagowych. Przez dłuższy okres składowania, wy
noszący co najmniej 3 miesiące przy niskich temperaturach 
zewnętrznych, wykazują one dużą stabilność, to znaczy niezna
czną skłonność do krystalizacji, brak chemicznego rozkładu i 
brak racemizacji. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318014 (22) 95 06 28 6(51) C07C 229/42 
A61K 31/215 

(31) 94 94810382 (32) 94 06 29 (33) EP 
(86) 95 06 28 PCT/IB95/00524 

(87) 960111 WO96/00716 PCT Gazette nr 03/96 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Sallmann Alfred 
(54) Nowe sole kwasu 

2- [(2,6-dwuchlorofenylo)amino] fenyloacetoks 
yoctowego z kationami zasad organicznych 

(57) Ujawniono sole kwasu 2-[(2,6-dwuchlorofenylo)ami-
no] fenyloacetoksyoctowego z kationami zasad organicznych 
o wzorze 1, w którym Ri i Ffe niezależnie oznaczają niższy alkil 
albo, jeśli Ri oznacza wodór, to H-N(Ri)(R2) oznacza argininę 
lub lizynę albo, jeśli Ri oznacza metyl, to H-N(Ri)(R2) oznacza 
N-metyloglukoaminę. 

Związki te wykazują działanie przeciwbólowe oraz 
działanie przeciwzapalne, nadają się do leczenia takich 
stanów chorobowych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, 
zapalenie kręgosłupa, bóle lędźwiowe, zwichnięcia i zapa
lenie oczu. Związki te wykazują ponadto podwyższoną 
trwałość w wodnych roztworach, w porównaniu z solami 
metali alkalicznych, np. sodu i potasu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318114 (22) 95 06 03 6(51) C07C 257/18 
A61K 31/155 

(31)94 4424714 (32)94 0713 (33) DE 
(86) 95 0603 PCT/EP95/02113 
(87) 96 0201 WO96/02496 PCT Gazette nr 06/96 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, 

Ingelheim, DE 
(72) Anderskewitz Ralf, Schromm Kurt, Renth 

Ernst-Otto, Birke Franz, Fügner Armin, 
Heuer Hubert, Meade Christopher 

(54) Nowy związek chemiczny, jego wytwarzanie 
oraz zastosowanie go jako środek leczniczy 

(57) Nowy związek o wzorze 1 można wytwarzać konwencjo
nalnymi metodami i stosować terapeutycznie jako antagonistę 
receptora LTB4. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 318115 (22)95 06 03 6(51) C07C 259/18 
C07C 257/20 
C07C 257/18 
C07C 271/64 
A61K 31/155 

(31) 94 4424713 (32) 94 07 13 (33) DE 
(86) 95 06 03 PCT/EP95/02112 
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(87) 96 02 01 WO96/02497 PCT Gazette nr 06/96 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, 

Ingelheim, DE 
(72) Anderskewitz Ralf, Schromm Kurt, Renth 

Ernst-Otto, Birke Franz, Fügner Armin, 
Heuer Hubert, Meade Christopher 

(54) Podstawione benzamidyny, ich wytwarzanie i 
zastosowanie jako substancje lecznicze 

(57) Nowe związki o wzorze 1 można wytwarzać konwencjo
nalnymi metodami i można je stosować terapeutycznie między 
innymi jako antagonistów receptora LTB4. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 316440 (22)961008 6(51) C07C 317/26 
A61K 31/155 

(31) 95 19540995 (32) 95 11 03 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Kleemann Heinz-Werner, Brendel Joachim, 

Schwark Jan-Robert, Weichert Andreas, 
Lang Hans Jochen, Albus Udo, Scholz 
Wolfgang 

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

(57) Nowe sulfonimidoamidy o ogólnym wzorze 1, w których 
co najmniej jeden z podstawników R(1), R(2) i R(3) oznacza 
ewentualnie podstawione ugrupowanie (diaminometyleno-
amino) karbonylofenylowe, pozostałe zaś podstawniki R(1), 
R(2) i R(3) niezależnie oznaczają Ci-Cs-alkil grupę o wzorze 
(CH2)pR(10) względnie pozostałe R(1) i R(3) oznaczają atomy 
wodoru a R(4) oznacza atom wodoru lub Ci-C4-alkil, a także ich 
farmaceutycznie dopuszczalne sole, mają działanie farmako
logiczne m.in. jako środki oddziaływujące na układ sercowo-
naczyniowy, np. do stosowania jako leki przeciwarytmiczne o 
działaniu chroniącym mięsień sercowy, jak również w leczeniu 
lub profilaktyce uszkodzeń na skutek niedokrwienia, a ponad
to jako środki do stosowania przy zabiegach chirurgicznych, 
np. przy przeszczepach narządów. Ujawniono także sposób 
wytwarzania nowych związków i zawierające je środki farma
ceutyczne. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 318105 (22)95 06 28 6(51) C07C 319/28 
C07C 319/20 
C07C 323/53 
A23K1/165 

(31)94 4424043 (32)94 0711 (33) DE 
(86) 95 06 28 PCT/EP95/02515 
(87) 96 01 25 WO%/01809 PCT Gazette nr 05/96 
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt n.Menem, DE 
(72) Hasseberg Hans-Albrecht, Huthmacher 

Klaus, Tanner Herbert, Hafner Volker, 
Heinzel Harald 

(54) Sposób otrzymywania kwasu 
2-hydroksy-4-metylotiomasłowego (MHA), 
MHA i jego zastosowanie 

(57) MHA wyodrębnia się z mieszaniny reakcyjnej, która 
jest otrzymywana przez przyłączenie cyjanowodoru (HCN) do 
metylomerkaptopropanolu (MMP) i hydrolizę otrzymanej 
przy tym cyjanohydryny metylomerkaptopropanolu (MMP-
CH) kwasem siarkowym, przy czym mieszaninę reakcyjną 
wprowadza się w kontakt z przeważnie nie mieszającym się z 
wodą rozpuszczalnikiem organicznym w układzie do ekstracji 
ciecz-ciecz, aby utworzyć roztwór poekstrakcyjny, zawierają
cy rozpuszczalnik i przeprowadzony z mieszaniny reakcyjnej 
MHA i z tego roztworu poekstrakcyjnego, jako ekstrakt, otrzy
muje się przez odparowywanie MHA. 

Odparowywanie przeprowadza się tak, że ekstrakt za
wiera mniej niż 4% wag. wody. Kwas 2-hydroksy-4-metylotioma-
słowy (MHA) stosowany jest do wytwarzania dodatku do pasz 
dla zwierząt, mieszaniny dla dodawania do pasz dla zwierząt, 
np.z metionina lub solą amonową MHA. 

(10 zastrzeżeń) 

A1l(21) 316778 (22)9610 31 6(51) C07D 213/60 
(31) 95 3090 (32) 951101 (33) CH 
(71) LONZA A. G., Gampel, CH 
(72) Heveling Josef, CH; Armbruster Erich, CH; 

Utiger Lukas, CH; Rohner Markus, CZ; 
Dettwiler Hans-Rudolf, CH; Chuck 
Roderick John, CH 

(54) Sposób wytwarzania amidu kwasu 
nikotynowego 

(57) Opisano nowy sposób otrzymywania amidu kwa
su nikotynowego, w którym w etapie pierwszym 2-metylo-
1,5-dwuaminopentan przekształca się w obecności 
katalizatora w 3-metylopiperydynę, którą nad katalizato
rem odwodornienia przekształca się w 3-pikolinę, 3-pikolinę 
w reakcji amonooksydacji przeprowadza się w 3-cyjanopiry-
dynę i ostatecznie 3-cyjanopirydynę przy zastosowaniu mikro
organizmów przekształca się we wskazany, pożądany produkt 
końcowy. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318106 (22)95 06 07 6(51) C07D 215/12 
C07D 215/18 
C07D 401/12 
A61K 31/47 

(31)94 9414590 (32)94 07 20 (33) GB 
(86) 95 06 07 PCT/DK95/00223 
(87) 96 02 01 WO96/02506 PCT Gazette nr 06/96 
(71) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

LTD. A/S (L0VENS KEMISKE FABRIK 
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PRODUKDTIONSAKTIESELSKAB), 
Ballerup, DK 

(72) Kirstein Dorte, Rachlin Schneur 
(54) Pochodne chinolinowe jako antagoniści 

leukotrienów 
(57) Niniejszy wy nalazek dotyczy nienanych dotychczas 

związków o wzorze I, w którym Xi and X2 każdy niezależnie 
oznacza atom wodoru łub fłuorowca; X3 and X4 każdy nieza
leżnie oznacza atom wodoru, atom fłuorowca, grupę nitro, 
cyjano, trrfluorometylową, C1-C4 alkil, C1-C4 alkoksy, kar bo
ksy lub C1-C4 karbalkoksy; Z oznacza wiązanie, O, S, S (O), 
S (O) 2, NH lub CH2; Ri oznacza atom wodoru lub prosty lub 
rozgałęziony, nasycony łub nienasycony łańcuch Ci-Ce wę
glowodorowy; R3 oznacza atom wodoru, prosty lub rozgałę
ziony, nasycony lub nienasycony łańcuch C1-C12 
węglowodorowy, niepodstawiony lub podstawiony fenyl lub 
niepodstawiony lub podstawiony benzyl, powyższe podstaw
niki stanowią jeden lub więcej X3 i X4 takie same jak zdefinio
wane powyżej; lub grupa Ri-[C]p-Ra stanowi cyklopropyl; p 
może oznaczać 0 jeśli Z oznacza wiązanie, lub p może ozna
czać liczbę całkowitą od 1 do 6, jeśli Ri=Fta=atom wodoru; A 
oznacza COOR2 lub 1 H-tetrazol, w którym R2=Ri i jest takie 
samo jak określone powyżej lub R2 oznacza farmaceutycznie 
akceptowalny kation. Niniejsze związki stosowane są w lecze
niu ludzi i zwierząt jako antagoniści leukotrienów. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też preparat farma
ceutyczny i sposób wytwarzania związku o wzorze I. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318113 (22)95 0616 6(51) C07D 223/10 
(31) 94 4422610 (32) 94 06 28 (33) DE 
(86) 95 06 16 PCT/EP95/02338 
(87) 96 0111 WO96/00722 PCT Gazette nr 03/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Fuchs Eberhard, Witzel Tom 
(54) Sposób wytwarzania cyklicznych laktamów 
(57) Ujawniono wytwarzanie cyklicznych laktamów przez re

akcję związków kwasów aminokarboksylowych o ogólnym wzo
rze H2N —/CH2/m —COR1, w którym R1 oznacza -OH, 
-0-alkil-Ci-Ci2 lub -NFČR3, R2 i R3, wzajemnie niezależnie, za
stępują wodór, alkil-Ci-Ci2 i cykloalkil-Cs-Ce, a m przedstawia 
liczbę całkowitą od 3 do 12, z wodą, przy czym reakcję przepro
wadza się w fazie ciekłej, przy zastosowaniu katalizatorów hete
rogenicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318100 (22)95 06 21 6(51) C07D 231/22 
C07D 231/20 
C07D 401/04 
C07D 403/04 
C07C 239/10 
C07C 271/28 
C07C 271/58 
A01N 43/56 

(31) 94 4423612 (32)94 07 06 (33) DE 

(86) 95 0621 PCT/EP95/02396 

(87) 960118 WO96/01256 PCT Gazette nr 04/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Müller Bernd, König Hartmann, Kirstgen 

Reinhard, Oberdorf Klaus, Röhl Franz, Götz 
Norbert, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, 
Ammermann Eberhard 

(54) 2-[(dihydro) 
pirazolil-3'-oksymetyleno]aniIidy, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie 

(57) Ujawniono 2-[(dihydro)pirazolil-3'-oksymetyleno] anili-
dy o wzorze 1, w którym linia przerywana obok ciągłej oznacza 
pojedyncze albo podwójne wiązanie, n oznacza 0, 1, 2, 3 albo 
4, m oznacza 0, 1 albo 2, X oznacza bezpośrednie wiązanie, 
atom tlenu albo NR*, R* oznacza atom wodoru, alkil, alkenyl, 
alkinyl, cykloalkil albo cykloalkenyl, R1 oznacza grupę nitro, 
cyjano, atom chlorowca, ewentualnie podstawione grupy: alkil, 
alkenyl, alkinyl, alkoksy. alkenyloksy albo aikinyloksy albo, w 
przypadku gdy n=2, R dodatkowo oznacza przyłączony do 
dwu sąsiednich atomów pierścienia ewentualnie podstawiony 
mostek, który razem z pierścieniem do którego jest przyłączony 
tworzy ewentualnie częściowo nienasycony albo aromatyczny 
rodnik, R2 oznacza grupy takie jak nitro, cyjano, chlorowiec, 
alkil, chiorowcoalkil, alkoksy, alkilotio albo alkoksykarbonyl, R 
oznacza ewentualnie podstawione grupy: alkil, alkenyl, alkinyl, 
cykloalkil, heterocyklil, aryl albo heteroaryl, R4 oznacza atom 
wodoru, ewentualnie podstawione grupy: alkil, alkenyl, alkinyl, 
cykloalkil, cykloalkenyl, alkilokarbonyl albo alkoksykarbonyl, R 
oznacza grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, cykloalkilowa. 
cykloalkenylową albo w przypadku, gdy X oznacza NRa, R 
oznacza dodatkowo atom wodoru, sposób i produkty pośrednie 
do ich wytwarzania i zastosowanie do zwalczania szkodników 
zwierzęcych albo szkodliwych grzybów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 317967 (22)95 0616 6(51) C07D 241/54 
C07D 403/04 
A61K 31/495 

(31)94 4422036 (32)94 06 22 (33) DE 
94 4428152 94 08 09 DE 

(86) 95 0616 PCT/EP95/02324 
(87) 9512 28 W095/35289 PCT Gazette nr 55/95 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Lubisch Wilfried, Behl Berthold, Hofmann 

Hans Peter 
(54) Nowy amidochinoksalinodion, sposób 

wytwarzania i zastosowanie 
(57) Opisano nowe amidochinoksalinodiony o wzorze (1) 

oraz ich wytwarzanie. 
Związki te są odpowiednie do zwalczania chorób, nada

ją się do wytwarzania leków do leczenia schorzeń neurozwyrod-
niających, neurotoksycznych zaburzeń ośrodkowego układu 
nerwowego, urazowych uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego 
oraz padaczki, stanów lękowych i depresji. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318111 (22)95 06 21 6(51) C07D 249/12 
C07D 401/04 
C07D 403/04 
A01N 43/653 

A01N 47/08 
C07C 239/08 

C07C 27/06 
(31) 94 4423613 (32) 94 07 06 (33) DE 

(86) 95 06 21 PCT/EP95/02395 
(87) 96 0118 WO96/01258 PCT Gazette nr 04/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Müller Bernd, Sauter Hubert, Götz Norbert, 

König Hartmann, Röhl Franz, Lorenz 
Gisela, Ammermann Eberhard 

(54) 2-[l», 2'4'- triazol-3Mloksymetyleno]-anilidy, 
sposób ich wytwarzania oraz ich 
zastosowanie 

(57) Ujawniono 2-[1 ', 2', 4'-Triazol -3'-iloksymetyleno]-anili-
dy o wzorze 1, w którym n oznacza 0,1,2,3, albo 4, przy czym 
gdyn>1 podstawniki R1 mogą mieć różne znaczenie, X oznacza 
bezpośrednie wiązanie, atom tlenu albo NR*, R* oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, cykloalkilową 
albo cykloalkenylową, R1 oznacza grupę nitro, cyjano, atom 
chlorowca, ewentualnie podstawioną grupę alkilową, alkenylo
wą, alkinylową, alkoksylową, alkenyloksylową albo alkinyloksy-
lową albo w przypadku, gdy n oznacza 2, dodatkowo związany 
z dwoma sąsiednimi atomami w pierścieniu, ewentualnie pod
stawiony mostek, R2 oznacza atom wodoru, grupę nitro, cyjano, 
chlorowiec, alkil, chlorowcoalkil, alkoksy, alkilotio albo alkoksy-
karbonyl, R3 oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową, 
alkenylową, alkinylową, cykloalkilową, cykloalkenylową, hete
rocykliczną, arylową albo heteroarylową, R4 oznacza atom wo
doru, ewentualnie podstawiony alkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkil, 
cykloalkenyl, alkilokarbonyl albo alkoksykarbonyl, R5 oznacza 
grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, cykloalkilową albo cy
kloalkenylową albo w przypadku, gdy X oznacza grupę NFť\ 
dodatkowo oznacza atom wodoru, sposób i produkty pośrednie 
do ich wytwarzania oraz ich zastosowanie do zwalczania szkod
ników zwierzęcych albo szkodliwych grzybów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318015 (22)95 0626 6(51) C07D 285/00 
A01N 43/72 

(31) 94 2175 (32)94 07 07 (33) CH 

(86) 95 0626 PCT/EP95/02478 
(87) 960125 WO96/01814 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazylěja, CH 
(72) Stoller André, FR; Haake Manfred, DE; 

Zondler Helmut, CH 
(54) Chwastobójcze 1,2,4,6-tiatrójazyny 

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków o wzorze 
1, które są odpowiednie jako środki chwastobójcze, sposobów 
ich wytwarzania i kompozycji chwastobójczych i powstrzymują
cych wzrost roślin, zawierających te związki. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 318149 (22) 95 07 05 6(51) C07D 401/14 
C07D 249/12 

A61K 31/41 
(31) 94 94202015 (32) 94 07 12 (33) EP 

(86) 95 07 05 PCT/EP95/02619 
(87)960125 WO96/01818 PCT Gazette nr 05/96 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 

Beerse, BE 
(72) Heeres Jan, NL; Stokbroekx Raymond 

Antoine, BE; Mostmans Joseph Hector, BE; 
Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth, BE 

(54) Sulfonamidowe pochodne azolonów o 
działaniu przeciw Helicobacter 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym Y 
oznacza CH lub N, R1, R2 i R3 oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru lub C1-4 alkil, R4 i R5 oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru, atom chlorowca, C1-4 alkil, C-M alkoksyl, hydroksyl, 
trifluorometyl, grupę trifluorometyloksy lub difluorometyloksy, 
R6 oznacza CM alkil lub fenyl ewentualnie podstawiony ato
mem chlorowca, grupą C1-4 alkilokarbonyloaminową, C1-4 alki-
loksylową, C1-4 alkilową lub nitrową, Z oznacza C=0 lub CHOH, 
a grupa (a) oznacza grupę aromatyczną lub heteroaromatyczną, 
zawierającą jeden lub dwa atomy azotu i ich farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami oraz postaci izo
merycznych stereochemicznie. Ujawniono kompozycje zawie
rające te związki, sposoby ich wytwarzania oraz stosowanie tych 
związków jako leków. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318140 (22)95 07 05 6(51) C07D 403/12 
C07D 401/14 
C07D 233̂ 70 

(31)94 94202019 (32)940712 (33) EP 
(86) 95 07 05 PCT/EP95/02618 
(87)96 0125 WO96/01822 PCT Gazette nr 05/96 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALV., 

Beerse, BE 
(72) Heeres Jan, NL; Stokbroekx Raymond 

Antoine, BE; Mostmans Joseph Hector, BE; 
Van der Veken Louis Jozef Elisabeth, BE 

(54) Acylowe pochodne azolonów o działaniu 
przeciw Helicobacter 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (1), w którym Y 
oznacza CH lub N, R1, R2 i R3 oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru lub C1-4 alkil, R4 i R5 oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru, atom chlorowca, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl, hydroksyl, 
trifluorometyl, grupę trifluorometyloksy lub difluorometyloksy, 
R6 oznacza atom wodoru lub R6 oznacza fenyl ewentualnie 
podstawiony atomem chlorowca, pirydynyl, furanyl, tienyl, 3-
chlorobenzo[b] tieno-2-yl, trifluorometyl, Ci-4alkiloksykarbonyl, 
dichlorowcofenylocyklopropanyl, C3-6 cykloalkil, adamantyl, 
C2-6 alkenyl ewentualnie podstawiony chlorowcofenylem, lub 
C1-4 alkil ewentualnie podstawiony atomem chlorowca, fenylem, 
chlorowcofenylem, dichlorowcofenylem, grupą fenyloksylową, 
piperydynylową, pirolidynylową, piperazynylową, C i ^ alkilo-
piperazynylową, C1-4 alkilokarbonylopiperazynylową, C1.4 
alkiloksykarbonylopiperazynylową ftaliminową, aminową, mo
no- lub di(Ci-2o) alkiloaminową lub C3-6 cykloalkiloaminową, Z 
oznacza C = 0 lub CHOH, a grupa (a) oznacza grupę aromaty
czną lub heteroaromatyczną, zawierającą jeden lub dwa atomy 
azotu i ich faramceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych i 
postaci izomerycznych stereochemicznie, kompozycji zawiera
jących te związki, sposobów ich wytwarzania i stosowania tych 
związków jako leków. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318142 (22)95 07 05 6(51) C07D 403/12 
C07D 401/14 
C07D 403/14 
A61K 31/44 

(31) 94 94202018 (32) 94 07 12 (33) EP 
(86)95 0705 PCT/EP95/02616 
(87) 96 01 25 WO96/01821 PCT Gazette nr 05/96 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV., 

Beerse, BE 
(72) Heeres Jan, NL; Stokbroekx Raymond 

Antoine, BE; Willems Marc, BE; Hendrickx 
Robert Jozef Maria, BE 

(54) Acylowe pochodne azolonów o działaniu 
przeciw Helicobacter 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym Y 
oznacza CH lub N, oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru lub C1-4 alkil, R4 i R5 oznaczają każdy niezależnie atom 
wodoru, atom chlorowca, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl, hydroksyl, 
trifluorometyl, grupę trifluorometyloksy lub difluorometyloksy, 
R6 oznacza pirydynyl, ewentualnie podstawiony jedną lub dwo
ma grupami C1-4 alkilowymi, di(Ci4 alkilo) hydroksypirydynyl, 

di(Ci-4) -C1-4 aikiloksypirydynyl, pirydazynyl ewentualnie 
podstawiony C1-4 alkiloksylem, pirymidynyl ewentualnie 
podstawiony hydroksylem lub C1-4 alkiloksylem, tiazolil 
ewentualnie podstawiony C1.4 aikilem, tiadiazolil ewentual
nie podstawiony C1-4 aikilem, benzoksazolil lub benzotia-
zolil lub R6 oznacza pirazynyl lub pirydazynyl podstawiony 
C1-4 aikilem, Z oznacza C = 0 lub CHOH, a grupa (a) 
oznacza grupę aromatyczną lub heteroaromatyczną, za
wierającą jeden lub dwa atomy azotu i ich farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli addycyjnych oraz postaci izomerycz
nych stereochemicznie. Ujawniono kompozycje zawiera
jące te związki, sposoby ich wytwarzania i stosowanie 
tych związków jako leków. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318141 (22)95 07 05 6(51) C07D 403/14 
C07D 417/12 
C07D 413/14 
C07D 233/70 
C07D 249/12 

(31) 94 94202017 (32) 94 07 12 (33) EP 
(86) 95 07 05 PCT/EP95/02617 
(87) 96 01 25 WO96/01820 PCT Gazette nr 05/96 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 

Beerse, BE 
(72) Heeres Jan, NL; Stokbroekx Raymond 

Antoine, BE; Willems Marc, BE; Van der Aa 
Marcel Jozef Maria, BE 

(54) Mocznikowe i tiomocznikowe pochodne 
azolonów o działaniu przeciw Helicobacter 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I). w którym 
X oznacza O lub S, Y oznacza CH lub N, R\ R2 i R3 

oznaczają każdy niezależnie atom wodoru lub C1-4 alkil, R4 

i R5 oznaczają każdy niezależnie atom wodoru, atom chlo
rowca, C1-4 alkil, C1-4 alkoksyl, hydroksyl, trifluorometyl, 
grupę trifluorometyloksy lub difluorometyloksy, R6 oznacza 
C1-4 alkil, C1.4 alkil podstawiony arylocykloheksyiem, aryl 
lub arylokarbonyl, przy czym aryl oznacza fenyl ewentual
nie podstawiony jednym lub dwoma podstawnikami, wy
branymi spośród atomów chlorowca i C1-4 alkilu, Z oznacza 
C = 0 lub CHOH, a grupa (a) oznacza grupę aromatyczną 
lub heteroaromatyczną, zawierającą jeden lub dwa atomy 
azotu i ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli addy
cyjnych oraz postaci stereochemicznie izomerycznych. 
Ujawniono kompozycje zawierające te związki, sposoby 
ich wytwarzania i stosowanie tych związków jako leków. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316816 (22)961104 6(51) C07D 473/00 
C07D 487/04 

(31) 95 19541264 (32) 95 11 06 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Niewöhner Ulrich, Bischoff Erwin, Hütter 

Joachim, Perzborn Elisabeth, Schütz 
Helmuth 

(54) Pochodne puryn-6-onu, sposób ich 
wytwarzania i leki je zawierające 

(57) Pochodne puryn-6-onu o wzorze ogólnym 1 nadają się 
jako substancje czynne w lekach, zwłaszcza do leczenia chorób 
sercowo-naczyniowych, chorób obwodowego układu naczynio
wego oraz chorób układu moczowo-płciowego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318148 (22)95 07 07 6(51) C07D 491/20 
C07D 471/08 
C07D 495/08 
C07D 495/20 
C07D 491/10 
A61K 31/435 

(31) 94MI 1463 (32) 94 0714 (33) IT 
(86) 95 07 07 PCT/EP95/Ö2694 
(87) 96 0201 WO96/02545 PCT Gazette nr 06/% 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

FARMACEUTICI S.P.A., Baranzate, IT 
(72) Dondio Giulio, Ronzoni Silvano 
(54) Pochodne morfiny ze skondensowanym 

pierścieniem heterocyklicznym 
(57) Związki o wzorze (I) są selektywnymi agonistami i anta

gonistami receptorów delta opioidowych i są użyteczne m.in. 
jako środki przeciwbólowe oraz leki do zwalczania ogólnych 
chorób neurologicznych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 318097 (22)95 06 28 6(51) C07D 498/06 
A61K 31/535 

(31)94 4424369 (32)94 0711 (33) DE 
(86) 95 06 28 PCT/EP95/02510 
(87) 96 0125 WO96/01829 PCT Gazette nr 05/96 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Hallenbach Werner, Himmler Thomas, 
Jaetsch Thomas, Mielke Burkhard, Bremm 
Klaus Dieter, Endermann Rainer, Pirro 
Franz, Stegemann Michael, Wetzstein 
Heinz-Georg 

(54) Pochodne pirydo[ 3,2,1-ül [3,1] 
benzoksazyny 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych pirydo [3,2,1-
i,j][3,1] benzoksazyny o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom 
wodoru lub grupę Ci-C^-alkilową ewentualnie podstawioną gru
pą hydroksylową albo atomem chlorowca, R2 niezależnie od R1 

oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R3 oznacza atom 

wodoru lub grupę Ci-C4-alkilową, R3 oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, R4 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1 -4 
atomach węgla ewentualnie podstawioną grupą hydroksylową, 
metoksylową, aminową, metyloaminową lub dimetyloaminową 
albo oznacza grupę /5-metylo-2-okso-1,3-dioksol-4-ilo/-mety-
lową, X1 oznacza atom wodoru lub chlorowca, Z oznacza 
podstawiony sześcioczłonowy pierścień skondensowany z 
pięcioczłonowym pierścieniem zawierającym azot jak również 
dotyczy sposobu ich wytwarzania oraz ich zastosowania w 
terapii zakażeń bakteryjnych lub w zapobieganiu takim zaka
żeniom. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316746 (22) 96 10 30 6(51) C07F 7/08 
(31) 95 19541404 (32) 95 11 07 (33) DE 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE 
(72) Göbel Thomas, Münzenberg Jörg 
(54) Sposób selektywnej syntezy 

sililoalkilodisiarczków 
(57) Sposób wytwarzania bis(sililoalkilo) disiarczków o wzo

rze ogólnym ( R ^ ^ S i R 4 ) ^ , w którym R1, R2, R3 są jednakowe 
albo różne i oznaczają rozgałęzione albo nierozgaięzione grupy 
alkilowe i/albo alkoksylowe o długości łańcucha 1-8 atomów 
węgla, atom wodoru albo jednowartościową grupę ary Iową, 
zwłaszcza grupę fenylową, toluilową, benzylową, Pr oznacza 
dwuwartościową grupę alkilidenową o długości łańcucha 
1-8 atomów węgla, korzystnie o 2-4 atomach węgla albo 
grupę zawierającą pierścień aromatyczny znamienny tym, 
że sililoalkilopolisiarczki albo mieszaniny sililoalkilopoli-
siarczków o wzorze ogólnym (R1R2R3SiR4)2Sn, w którym R , R2, 
R3 i R4 mają znaczenie podane wyżej zaś n odpowiada liczbie 
całkowitej 3-20, zwłaszcza 3-10, poddaje się reakcji z nukleofi-
lowym związkiem o wzorach ogólnych: M+CN" albo M+2S032", 
w których oznaczają: M + kation metalu alkalicznego, podsta
wiony albo niepodstawiony jon amonowy albo pół jonu metalu 
ziem alkalicznych lub cynku albo o wzorze ogólnym R5ReR7P, 
w którym R5, R , R7 mają ewentualnie takie samo znaczenie jak 
R1, R̂ , R3, przy czym związki o wzorach ogólnych M+CN\ 
M+2S032*, R R R7P stosuje się równomolowo do liczby atomów 
siarki przeznaczonych do usunięcia ze związku o wzorze ogól
nym (R1R2R3SiR4)2 Sn, utworzoną substancję stałą odsącza się 
i oczyszcza otrzymany disiarczek. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318062 (22)95 07 06 6(51) C07H 19/052 
A61K 31/70 

(31) 94 9413724 (32) 94 07 07 (33) GB 
(86) 95 07 06 PCT/GB95/01597 
(87)96 0125 WO96/01833 PCT Gazette nr 05/96 
(71) THE WELLCOME FOUNDATION 

LIMITED, Greenford, GB 
(72) Chamberlain Stanley Dawes, Koszałka 

George Walter 
(54) Związki terapeutyczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności pochodne 

benzimidazolu o wzorze I oraz ich zastosowanie w terapii me
dycznej, w leczeniu lub zapobieganiu infekcjom wirusowym, 
takim jak infekcje powodowane przez wirusa opryszczki. Przed
miotem wynalazku jest także sposób wytwarzania pochodnych 
benzimidazolu oraz zawierających je kompozycji farmaceutycz
nych. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 318145 (22)95 07 24 6(51) C07J 9/00 
C07J1/00 
C07J7AX) 

C07J 51/00 
(31)94 9415161 (32)94 07 27 (33) GB 
(86) 95 07 24 PCT/EP95/02913 
(87) 96 02 08 WO96/03419 PCT Gazette nr 07/96 
(71) SANDOZ LTD., Bazyleja, CH 
(72) Hiestand Peter, Naef Reto, Naegeli 

Hans-Urlich, Oberer Lukas, Revesz Laszlo, 
Roth Hans-Jörg 

(54) Trójterpeny tetracykliczne 
(57) Związki damara posiadają aktywność immunosupresyj-

ną i przeciwzapalną. Są użyteczne jako środki farmaceutyczne, 
zwłaszcza do stosowania jako leki immunosupresyjne i przeciw
zapalne. 17a-Damara-związki są nowe i obejmują przykładowo 
związek o wzorze 1C czyli (17a)-23(E)-damara -20,23-dien-3/î, 
25-diol, który można otrzymać z mąki pędów palmy Palmyrah 
(Borassus flabellrfer L). Ujawniono ponadto sposób syntezy 
tego związku i innych związków damara oraz półproduktów. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 317989 (22) 95 06 06 6(51) C07K 5/04 
C07D 207/16 
C07D 207/48 
C07D 205/04 
C07D 211/60 
A61K 31/40 
A61K 38/05 

(31) 94 4421052 (32) 94 06 17 (33) DE 
(86) 95 06 06 PCT/EP95/02135 
(87) 95 12 28 WO95/35309 PCT Gazette nr 55/95 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Böhm Hans-Joachim, Koser Stefan, Mack 

Helmut, Pfeiffer Thomas, Seitz Werner, 
Höffken Hans Wolfgang, Hornberger 
Wilfried 

(54) Nowe inhibitory trombiny, ich wytwarzanie i 
zastosowanie 

(57) Opisano związki o wzorze 1 oraz ich sole z fizjologicznie 
tolerowanymi kwasami i ich stereoiomery, a także ujawniono 
półprodukty do ich wytwarzania. 

Związki te nadają się do zwalczania chorób, zwłaszcza 
schorzeń zakrzepowo-zatorowych. Można je także stosować do 
przeszkodzenia reakluzji po otwarciu tętniczych naczyń i do 
zapobiegania tworzeniu trombiny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318017 (22)9507 27 6(51) C07K14/635 
A61K 38/29 

(31)94 9415254 (32)94 07 28 (33) GB 
94 9415255 9407 28 GB 

(86) 95 07 27 PCT/EP95/Ö2993 
(87) 96 0208 WO96/03437 PCT Gazette nr 07/96 
(71) SANDOZ LTD., Bazyleja, CH 
(72) Cardinaux Francois, CH; Feyen Jean Honoré 

M., FR; Gämse Rainer, CH; Gombert Frank 
Otto, DE 

(54) Peptydy 
(57) Związki PTH (związki hormonu przytarczyc) lub PTHrP 

(peptydy związane z hormonem przytarczyc) o silnej aktyw
ności antagonistycznej przy receptorze PTH/PTHrP, w któ
rym co najmniej jedna z reszt aminokwasowych naturalnie 
występujących w pozycjach 2 i 10 jest zastąpiona przez 
tryptofan lub inną resztę aminokwasową niosącą grupę 
aromatyczną lub heteroaromatyczną na swoim łańcuchu 
bocznym i ewentualnie co najmniej jedna z reszt amino
kwasowych naturalnie występujących w pozycjach 3 i 6 
jest dodatkowo zastąpiona przez tryptofan lub inną 
resztę aminokwasową niosącą grupę aromatyczną lub 
heteroaromatyczną na swoim łańcuchu bocznym, mają 
aktywność farmakologiczną, np. zapobiegania lub leczenia 
stanów, które są związane ze wzrostem wapnia osocza 
spowodowanym przez nadmierne uwalnianie PTH lub 
PTHrP. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarza
nia w/w związków. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 311252 (22) 95 11 06 6(51) C08F 2/38 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Alferink Petrus Johannes Theodoras, 

Westmijze Hans, Meijer John 
(54) Sposób rodnikowej (ko) polimeryzacji i 

wytworzony (ko) polimer 
(57) Sposób dotyczy rodnikowej (ko)polimeryzacji co naj

mniej jednego monomeru wybranego spośród estru winylowe
go, halogenku winylowego, dienu, akrylonitrylu i monomerów 
a-olefinowych, ewentualnie z jednym lub więcej etylenowo nie
nasyconym monomerem, z użyciem inicjatora polimeryzacji, w 
obecności co najmniej jednego nadtlenokwasu jako środka 
przenoszącego łańcuch, skutecznie obniżającego ciężar czą
steczkowy (ko) polimeru w porównaniu z ciężarem cząsteczko
wym (ko) polimeru wytworzonego takim samym sposobem bez 
środka przenoszącego łańcuch. W zakres wynalazku wchodzi 
też (ko)polimer wytworzony tym sposobem. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318156 (22) 95 07 18 6(51) C08F 16/12 
(31) 94 283386 (32) 94 07 29 (33) US 
(86) 95 07 18 PCT/US95/08986 
(87) 96 0215 WO96/04135 PCT Gazette nr 08/96 
(71) LIBBEY-OWENS-FORD CO., Toledo, US 
(72) Park Hung S., Strickler David A, Parker 

Anthony A 
(54) Kopolimery chlorku winylowego i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Ujawniono sposób polimeryzacji chlorku winylowego 

samego lub mieszanin chlorku winylowego i innego monomeru 
winylowego, albo innych monomerów winylowych z monome
rem (monomerami) zawierającym hydroksyl, oraz kopolimery 
wytworzone tym sposobem. Monomer (monomery) zawierający 
hydroksyl wytwarza się przez częściowe allilowanie alkoholi 
dwuwodorotienowych lub wielowodorotlenowych. Kopolimery 
wytwarza się na drodze polimeryzacji w zawiesinie. Obecność 
grup hydroksylowych silnie modyfikuje własności tych polime
rów. Znacznie wzrasta stopień wchłaniania plastyfikatorów oraz 
skraca się czas suszenia. Ponadto grupy hydroksylowe dzięki 
ich polarności i reaktywności stają się miejscami zdolnymi do 
reakcji po zakończeniu polimeryzacji. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 318058 (22)9604 22 6(51) C08F 230/08 
(31)95 438131 (32)95 05 08 (33) US 

95 485756 95 06 07 US 
95 521938 95 08 31 US 
95 565479 951130 US 
96 589095 96 0123 US 

(86) 96 04 22 PCT/IB96/00520 
(87) 961114 W096/35731 PCT Gazette nr 50/96 
(71) NALCO CHEMICAL COMPANY, 

Naperville, US 
(72) Chung Daniel K., CA; Collins John K, US; 

Ramesh Manian, US; Shetty Chandrashekar 
S., IN; Sivakumar Ananthasubramanian, IN; 
Tubergen Karen R., US 

(54) Kopolimery DADMAC/trialkoksysilan 
winylu i ich zastosowanie w obróbce 
odpadowej wody 

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozpuszczalny w wodzie, 
powierzchniowo czynny, zawierający silikon, polielektrolřtowy 

polimer i jego zastosowanie jako koagulantu do kontrolowania 
zawartości smoły przy wytwarzaniu pulpy i papieru do klaro
wania zawierających farbę drukarską wodnych ścieków z wy
twarzania papieru z makulatury, do usuwania zabarwienia z 
wodnych ścieków z papierni zawierających substancje barwne 
do klarowania wody ściekowej zawierającej powodujące zmęt
nienie składniki, do chemicznej obróbki sposobem skutecznie 
usuwającym tłuszcz, krew, tkankę i inne ciała stałe z odpadów 
z przetwarzania żywności i do usuwania oleju odpadowego z 
przemysłowej zaolejonej wody ściekowej. Te polielektrolitowe 
polimery są zawierającymi silikon kopolimerami specyficznych 
hydrofilowych lub hydrofobowych monomerów, korzystnie 
halogenków diallilodimetyloamoniowych, szczególnie chlorku 
diallilodimetyloamoniowego i alkoksysilanówwinylu, korzystnie 
tńmetoksysilanu winylu. 

(60zastrzeżeń) 

A1(21) 318143 (22) 95 08 14 6(51) C08G 18/72 

(31) 94 4429679 
94 4440322 
94 4441190 
94 4441570 
94 4441770 

C09J 175/04 
(32) 94 08 22 (33) DE 

94 1111 DE 
94 1118 DE 
94 11 23 DE 
9411 24 DE 

(86) 95 08 14 PCT/EP95/03216 
(87) 96 02 29 WO96/06124 PCT Gazette nr 10/% 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE 

(72) Krebs Michael, Bolte Gerd, Dernst-Mentges 
Christa, Henke Guenter, Klauck Wolfgang, 
Kluth Hermann, Schumann Manfred 

(54) Kompozycje poliuretanowe o niskiej 
zawartości monomerycznych 
dwuizocyanianów oraz ich stosowanie i 
sposób wytwarzania 

(57) Opisane są kompozycje poliuretanowe o niskiej zawar
tości monomerycznych dwuizocyjanianów. Korzystnie stosuje 
się izocyjaniany trójfunkcyjne, których funkcyjność wynosi 3,0 
± 0,7, dzięki czemu kompozycje zawierają znacznie mniejsze 
ilości lekkich lotnych izcyjanianów. Kompozycje nadają się do 
stosowania jako reaktywne kleje termotopliwe, środki klejące do 
laminatów, środki klejące/uszczelniające, podkłady malarskie 
oraz do wytwarzania spienionych tworzyw sztucznych z ciś
nieniowych pojemników jednorazowego użytku (puszki z ae
rozolami)- Dzięki niskiej zawartości lotnych monomerycznych 
izocyjanianów zmniejszone są znacznie koszty na środki ochro
ny pracy, a poza tym znacznie ułatwione jest usuwanie resztek. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318108 (22)95 0704 6(51) C08J 5/22 
(31)94 9400630 (32)9407 05 (33) BE 
(86) 95 0704 PCT/BE95/00064 
(87) 960118 WO96/01286 PCT Gazette nr 04/96 
(71) SOLVAY (SOCIETE ANONYME), 

Bruxelles, BE; ELECTRICITE DE 
FRANCE (EDF), Paryż, FR 

(72) Hurwitz Heinz, El Moussaoui Rachid 
(54) Membrana dwubiegunowa oraz sposób 

wytwarzania membrany dwubiegunowej 
(57) Membrana dwubiegunowa nadająca się do stosowania 

do elektrodializy elektrolitów wodnych, zawiera dwie membrany 
jonowymienne, odpowiednio anionową i kationową, nałożone 
na siebie wzdłuż jednej wspólnej powierzchni, wzdłuż której jest 
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uformowany żel na bazie uwodnionego siarczanu i/lub siar
czynu metalu, z wyłączeniem żeli siarczanu indu, ceru, man
ganu i miedzi. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 311331 (22) 95 1110 6(51) C08K 13/02 
(71) Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL, 

Piastów 
(72) Rajkiewicz Maria, Cieślak Roman, Turlinski 

Zdzisław, Tomioła Bogusław, Jędrzejewski 
Władysław 

(54) Sposób otrzymywania kompozytów dodatków 
chemicznych do mieszanek gumowych 

(57) Sposób otrzymywania kompozytów dodatków chemicz
nych do mieszanek gumowych, takich jak przyspieszacze, siar
ka i antypireny, polega na wprowadzeniu do miksera dodatków 
chemicznych lub dodatku w postaci proszków i następnie wpro
wadzeniu środka zmiękczającego, środka kompatybilnego, a 
po wstępnym wymieszaniu dodaniu środka spajającego w 
postaci amorficznego lub amorficzno-krystalicznego kauczuku 
etylenowo-propylenowego. Zawartość miksera miesza się do 
osiągnięcia wewnątrz miksera temperatury 60°C-100°C. Nastę
pnie wytworzony kompozyt płytuje się, tnie na paski, granuluje 
lub wytłacza w formie prętów lub wężyków. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316899 (22) 96 11 08 6(51) C08L1/26 
C08K3/34 

(31) 95 19541945 (32) 95 11 10 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Mann Heinz-Josef 
(54) Układ zagęszczacza dla mieszanek 

materiałów budowlanych 
(57) Ujawniono układ zagęszczacza nie zawierający 

poliakryloamidu, który zawiera co najmniej jeden eter 
celulozy, co najmniej jeden eter skrobi i co najmniej jeden 
warstwowy krzemian. 

Układ ten nadaje się do stosowania w mieszankach 
materiałów budowlanych, a zwłaszcza w klejach do cemen
towych płytek okładzinowych i w gipsowych masach szpa
chlowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318110 (22) 96 05 09 6(51) C08L 3/02 
(31) 95 791 (32) 95 0511 (33) AT 
(86) 96 05 09 PCT/AT96/00093 
(87) 961114 W096#5748 PCT Gazette nr 50/96 
(71) TEICH AKTIENGESELLSCHAFT, 

Obergrafendorf, AT 
(72) Haschke Heinz, AT; Tomka Ivan, CH 
(54) Zastosowanie zmiękczaczy do 

termoplastyfikacji skrobi 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie, jako 

zmiękczaczy do termoplastyfikacji skrobi i/lub miesza
nin skrobi, biodegradowalnych kopolimerów szczepio
nych, które można wytwarzać w obecności określonej 
doświadczalnie ilości wody z polialkoholi winylowych) 
o stopniu zmydlenia od 88 do 99,5% molowych w wyniku 
ich katalizowanej kwasem reakcji acetalizacji i/lub re
akcji transacetalizacji z węglowodanami zawierającymi 
grupy karbonylowe lub potencjalne grupy karbonylowe, 

przy czym stopień acetalizacji, wyrażony w równoważnikach 
karbonylowych na 100 równoważników alkoholu winylo
wego, wynosi od 0,2 do 20, korzystnie od 1 do 10. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 318056 (22) 95 07 06 6(51) C09D 10/00 
(31) 94 273093 (32) 94 07 08 (33) US 
(86) 95 07 06 PCT/US95/08269 
(87) 96 01 25 WO96/01878 PCT Gazette nr 05/96 
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US 
(72) Sanborn Norman G. 
(54) Wodne płyny korekcyjne 
(57) Ujawniono płyny korekcyjne, które zawierają kationowy 

czynnik zatrzymujący barwnik, czynnik zmętniający oraz wodę. 
W korzystnym układzie czynnik zmętniający zawiera dwutlenek 
tytanu poddany działaniu tlenku glinu i substancję ilastą. W 
nowych płynach korekcyjnych udoskonalono zdolność zapo
biegania powstawaniu zacieków oraz efekt krycia. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 311323 (22)951109 6(51) C09K11/89 
(71) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Grzesiak Jerzy, Sadowski Jerzy, Sobolewski 

Andrzej 
(54) Źródło par rtęci typu "dozownik gazu" 
(57) Przedmiotem wynalazku jest źródło par rtęci typu "do

zownik gazu' służące do wytwarzania wiązki molekularnej rtęci 
w celu krystalizacji cienkich warstw w procesie epitaksji w ko
morze próżniowej. Źródło to posiada czujnik ciśnienia (6) oraz 
zbiornik par rtęci (1), połączony poprzez jeden zawór odcinają
cy (3a) z komorą technologiczną i poprzez drugi zawór odcina
jący (3b) ze zbiornikiem niewykorzystanej rtęci (2). Pomiędzy 
zbiornikiem par rtęci (1) a czujnikiem ciśnienia (6) znajduje się 
regulowany zawór dławiący (5), natomiast pomiędzy zbiorni
kiem (1) a połączonym z nim zbiornikiem (2) znajduje się dodat
kowy zawór odcinający (4a), przy czym zbiornik (2) wyposażony 
jest w króciec z zaworem (4b) do zewnętrznego zasilania źródła 
par rtęci. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318134 (22) 95 07 12 6(51) C10B 27/06 
(31)94 4424874 (32)94 0714 (33) DE 
(86) 95 07 12 PCT/EP95/02717 
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(87) 96 02 01 WO96/02611 PCT Gazette nr 06/96 
(71) DMT -GESELLSCHAFT FÜR 

FORSCHUNG UND PRÜFUNG MBH, 
Essen, DE 

(72) Giertz Hans Josef, Liesewitz Franz 
(54) Sposób zraszania odbieralnika i odsysania 

gazu obsadowego baterii koksowniczej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zraszania odbie

ralnika i odsysania gazu obsadowego baterii koksowniczej, w 
którym gaz unoszący się poprzez rury wznośne, zostaje przez 
wodę płuczącą, wtryskiwaną za pomocą dyszy do kształtki 
kolanowej rury wznośnej oraz do odbieralnika, schłodzony i 
oczyszczony, przy czym woda płucząca jest prowadzona w 
obiegu kołowym, a gazy obsadowe są odsysane przez wtry
skiwanie dodatkowej wody z wysokociśnieniowego przewodu 
wodnego, przy czym jedna dysza (6) jest umieszczona z zew
nątrz na kształtce kolanowej rury wznośnej (1) w taki sposób, że 
całość ścian wewnętrznych i cały przekrój zostają zroszone i 
dodatkowo woda płucząca jest poprzez wewnętrzne zanurze
niowe zamknięcie pokrywy rury wznośnej (5) poprowadzona do 
odbieralnika (12). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 317962 (22)95 06 20 6(51) C10B 53/00 
(31)94 9400593 (32)94 06 21 (33) BE 
(86) 95 06 20 PCT/BE95/00058 
(87) 951228 W095/35352 PCT Gazette nr 55/95 
(71) GROEP DANIŠ NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP, Kooiskanm BE; 
Druwel Norbert, Kluisbergen, BE 

(72) De Muynck Jose Omer Arnold 
(54) Sposób i urządzenie do obróbki odpadów 

posiadających wartość kaloryczną 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób obróbki odpadów 

posiadających wartość kaloryczną, charakteryzujących się do
wolnym stopniem wilgotności. Jest to obróbka cieplna, w trakcie 
której odpady umieszczane są w strumieniu gorącego, termood-
pornego, charakteryzującego się zdolnością wymiany ciepła 
materiału, którego temperatura przekracza 373 K. Materiał ten 
stygnie dzięki możliwości wymiany ciepła, odpady wysychają, 
zaś te ich składniki, które nie odparowały, są podgrzane. Nastę
pnie schłodzony, przewodzący ciepło materiał oddzilany jest od 
wysuszonych odpadów. Przynajmniej część oddzielonych 
wysuszonych odpadów łączona jest przynajmniej z częścią 
oddzielonego materiału przewodzącego ciepło. Odpady te 
poddawane są następnie rozkładowi termicznemu, przy czym 
przed rozpoczęciem suszenia odpadów materiał przewodzący 
ciepło jest podgrzewany. W ramach materiału przewodzącego 
ciepło użyty jest granulat. Wysuszone odpady oddzielone od 

granulatu mieszane są tylko z częścią odseparowanego, schło
dzonego granulatu, po czym mieszanina ta poddawana jest 
procesowi rozkładu termicznego. Natomiast reszta tego odse
parowanego schłodzonego granulatu mieszana jest bezpośred
nio z granulatem podgrzanym w procesie rozkładu termicznego 
i mieszanina ta używana jest do suszenia świeżych odpadów. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 317941 (22) 95 06 16 6(51) C10L 1/00 
(31) 94MI 1320 (32)94 06 24 (33) IT 
(86) 95 06 16 PCT/EP95/02330 
(87) 96 0104 WO96/00271 PCT Gazette nr 02/96 
(71) BASF ITALIA S.P.A., Cesano Maderno, IT 
(72) Rabacchi Silvana, Sarto Virginio, Piscitelli 

Francesco 
(54) Zastosowanie związków karbonylowych do 

znacznikowania węglowodorów 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie związków 

/J-dwukarbonylowych lub aromatycznych związków orto-hydro-
ksykarbonylowych do znacznikowania węglowodorów, 
węglowodory zawierające związki /?-dwukarbonylowe lub aro
matyczne związki orto-hydroksykarbonylowe jako znaczniki, jak 
również sposób wykrywania związków /3-dwukarbonylowych 
lub aromatycznych związków orto-hydroksykarbonylowych w 
węglowodorach. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 317997 (22) 95 06 16 6(51) C10L 1/00 
(31) 94 4422336 (32) 94 06 27 (33) DE 
(86) 95 06 16 PCT/EP95/02341 
(87)960104 WO96/00272 PCT Gazette nr 02/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Schlösser Ulrike, Beck Karin, Raulfs 

Friedrich-Wilhelm, Gessner Thomas, Mayer 
Udo 

(54) Zastosowanie leukotriarylometanów do 
znakowania węglowodorów 

(57) Ujawniono w szczególności zastosowanie leukotriary
lometanów o wzorze 1, w którym Z oznacza ewentualnie 
podstawioną grupę fenylową, ewentualnie podstawioną grupę 
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naftylową albo grup« o wzorze (aj, w którym Y oznacza grupę 
Ci-Cie-alkilową, a R , R2, R3 i R są jednakowe albo różne i 
niezależnie od siebie oznaczają każdorazowo atom wodo
ru, grupę Ci-Cie-alkilową, która jest ewentualnie poprzery
wana przez 1-4 atomy tlenu w funkcji eterowej i ewentualnie 
jest podstawiona, dalej oznaczają ewentualnie podstawio
ną grupę fenylową albo ewentualnie podstawioną grupę 
naftylową, jako środek znakujący dla węglowodorów. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317994 (22) 95 07 03 6(51) C11C 3/12 
(31) 94 9402362 (32)94 07 01 (33) SE 

95 9501159 95 03 28 SE 
(86) 95 07 03 PCT/SE95/00824 
(87) 96 01 18 WO96/01304 PCT Gazette nr 04/96 
(71) Härröd Magnus, Alingsas, SE; POUL 

MÖLLER LEDELSES- OG 
INGENIORRÂDGIVNING APS, Ârhus, 
DK 

(72) Härröd Magnus, SE; Möller Poul, DK 
(54) Sposób uwodornienia substratów i 

substancje otrzymane poprzez uwodornienie 
substratów 

(57) Uwodornienie substratów, to jest lipidów, trójglicery-
dów, kwasów tłuszczowych lub pochodnych kwasów tłuszczo
wych wykonuje się w znanym reaktorze w fazie ciekłej i gazowej 
w obecności katalizatora. 

Według wynalazku stosuje się specjalny rozpuszczal
nik, który ułatwia rozpuszczenie się fazy gazowej w fazie ciekłej 
i homogenizację mieszaniny. 

Uwodornienie przeprowadza się w super krytycznych 
lub prawie krytycznych warunkach mieszaniny i uzyskuje się 
zwiększenie szybkości reakcji oraz selektywne uwodornienie 
COOR do C-OH i OH-R oraz C=C otrzymując alkohole tłuszczo
we. Nadtlenek wodoru otrzymuje się poprzez bezpośrednie 
uwodornienie tlenu. 

Substancje według wynalazku mają selektywnie uwo
dornione wiązania i grupy. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318131 (22) 95 11 10 6(51) CUD 1/66 
(31)94 9424444 (32)941202 (33) GB 
(86) 95 11 10 PCT/EP95/04443 
(87) 96 0606 WO96/17043 PCT Gazette nr 26/96 
(71)UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Crawford Rober John, Sanderson Alas tai r 

Richard 
(54) Kompozycja detergentowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wypełniona kompozycja 

detergentowa, zawierająca poniżej 10% wagowych nierozpu
szczalnego w wodzie aktywnego wypełniacza i poniżej 10% 
wagowych wody. 

Zawiera ona od 40 do 90% wagowych niejonowego 
środka powierzchniowo czynnego, składającego się całkowi
cie lub przeważnie z niejonowego środka powierzchniowo 
czynnego, stałego w temepraturze pokojowej, np. z alkilopo-
liglikozydu lub laktobionoamidu. 

W ograniczonych ilościach mogą być obecne ciekłe 
niejonowe środki powierzchniowo czynne i inne współdzia
łające środki powierzchniowo czynne. Jest obecny także 
aktywny wypełniacz detergentowy, przy czym stosunek ilości 
aktywnego wypełniacza do ilości niejonowego środka powie
rzchniowo czynnego jest poniżej 1:1. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 311287 (22)951108 6(51) C11D 1/86 
C11D 1/12 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 

(72) Linkiewicz Kazimierz, Butryn Witold, Bucki 
Zenon, Przondo Jan, Franek Irena, Bogdzio 
Paweł, Zdunek Artur 

(54) Płynny środek, zwłaszcza do przemysłowego 
prania tkanin 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek, zwłaszcza do prze
mysłowego prania włókien i tkanin, takich jak wełna, jedwab 
sztuczny lub len. 

Istotą wynalazku jest opracowanie płynnego środka, w 
postaci 20-40% roztworu wodnego, składającego się z 2-20% 
wagowych soli sodowej i/lub dietanoloaminowej i/lub trietano-
loaminowej siarczanowanego alkoholu tłuszczowego Cio-Cie, 
2-16% wagowych soli sodowej i/lub dietanoloaminowej i/lub 
trietanoloaminowej kwasu alkilobenzenosułfonowego, w któ
rym rodnik alkilowy zawiera 11 do 14 atomów węgla, 1-12% 
wagowych nonylofenolu oksyetylenowanego8-12 molami tlen
ku etylenu, 2-16% wagowych soli sodowej i/lub dietanoloamino
wej i/lub trietanoloaminowej siarczanowanego alkilofenolu 
oksyetylenowanego 3-8 molami tlenku etylenu, której rodnik 
alkilowy w alkilofenolu zawiera 9-12 atomów węgla i której 
stopień sulfonowania pierścienia benzenowego wynosi 5-40%. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 317965 (22) 95 07 03 6(51) C12N 11/02 
AOIN 63/00 

(31) 94 2254 (32) 94 0714 (33) CH 
(86) 95 07 03 PCT/EP95/02571 
(87) 96 02 01 WO96/02638 PCT Gazette nr 06/96 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Enzmann Margarete, DE; Èaettig William, 

CH 
(54) Granulatowe kompozycje zawierające 

drobnoustroje, sposób ich wytwarzania oraz 
ich zastosowanie 

(57) Granulatowe kompozycje znamienne tym, że zawierają 
złożone z drobnych cząstek podłoże oraz warstwę polimeru 
zawierającą drobnoustroje, przy czym wymieniony polimer a) 
jest polimerem tworzącym warstewkę, rozpuszczalnym w wo
dzie i zasadniczo nie sieciowanym poprzecznie, a ta granulato-
wa kompozycja zawiera nie mniej niż 0,5% wagowych wody w 
odniesieniu do wymienionej kompozycji albo b) stanowi wielo-
cukier tworzący warstewkę i strukturalnie poprzecznie sieciowa-
ny, który zawiera grupy karboksylowe lub siarczanowe i ma 
zdolność pęcznienia w wodzie w obecności jonów potasowych, 
a ta granulowała kompozycja zawiera nie mniej niż 0,5% wago
wych wody w odniesieniu do wymienionej kompozycji. W/w 
kompozycje mogą być stosowane do ochrony roślin przed 
chorobami i atakami owadów. 

(43 zastrzeżenia) 

A121) 317998 (22) 95 05 30 6(51) C12N 15/52 
C12N 1/21 

AOIN 63/00 
(31)94 258261 (32)94 06 08 (33) US 
(86) 95 05 30 PCT/IB95/00414 
(87) 951214 W095/33818 PCT Gazette nr 53/95 
(71) CIBA-GEIGY AG, Bazyleja, CH 
(72) Ligon James Madison, CH; Schupp Thomas, 

CH; Beck James Joseph, US; Hill Dwight 
Steven, US; Ryals John Andrew, US; 
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Gaffney Thomas Deane, US; Lam Stephen 
Ting, US; Hammer Philip Eugene, Uá; 
Uknes Scott Joseph, US 

(54) Geny do syntezy substancji antypatogennych 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest produkcja substancji 

antypatogenicznej (APS) w gospodarzu drogą rekombi-
nantowej ekspresji polipeptydów potrzebnych do biosyntezy 
APS. Wynalazek dotyczy również m.in. genów kodujących 
polipeptydy niezbędne do wytworzenia substancji anty-
patogenicznych oraz metod identyfikacji i izolacji genów 
potrzebnych do rekombinantowej biosyntezy dowolnej ASP. 
Klonowanymi genami można transformować organizmy go
spodarza i wywoływać ekspresję tych genów z wytworze
niem APS w wielu celach, takich jak ochrona gospodarza 
przed patogenem, badania nad gospodarzem jako czynni
kiem kontroli biologicznej i produkcja dużych, jednorod
nych ilości APS. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(21) 318139 (22)96 05 07 6(51) C12P 1/02 
A61K 35/72 

(31) 95 19517020 (32) 95 05 10 (33) DE 
(86) 96 05 07 PCT/EP96/01886 
(87) 961114 W096/35439 PCT Gazette nr 50/96 
(71) THYMOPHARMA AG, Lucerna, CH 
(72) Jaeger Christa, Jaeger Cornelius 
(54) Małocząsteczkowy ekstrakt substancji 

czynnych z drożdży i sposób jego wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy małocząsteczkowych aktywujących 

metabolizm mieszanin substancji czynnych z grzybów drożdżo
wych z rzędu Saccharomycetes. Otrzymuje się je z drożdży z 
podanego rzędu Saccharomycetes, które hoduje się w ciągu 
kilku godzin w temperaturze 37°C-38°C, ogrzewa do co najwyżej 
45°C i następnie po ochłodzeniu poddaje obróbce. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 317173 (22) 96 11 22 6(51) C21B 7/16 
F27B 1/16 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Mietka Zbigniew 
(54) Dysza chłodzona dwukomorowa 

wielkopiecowa lub żeliwiakowa 
( 5 7 ) Dysza chłodzona dwukomorowa wielkopiecowa lub 

żeliwiakowa posiada przestrzeń wodną podzieloną na dwie 
komory, komorę główną (5) i komorę czołową (10). 

W komorze głównej (5) do płaszcza zewnętrznego (1) 
przylega kanał (9) doprowadzający wodę do komory (10) i kanał 
odprowadzający wodę cWodzącą z komory czołowej (10). Ko
rzystnie w komorze głównej (5) znajduje się kierownica (13). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317175 (22) 96 11 22 6(51) C21B 7/16 
F27B 1/16 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Mietka Zbigniew 
(54) Dysza chłodzona wielkopiecowa lub 

żeliwiakowa 
( 5 7 ) Dysza chłodzona wielkopiecowa lub żeliwiakowa cha

rakteryzuje się tym, że w przestrzeni wodnej (1) posiada 
kierownicę (7) usytuowaną naprzeciw otworu doprowadzają
cego wodę (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318016 (22)95 0616 6(51) C22B 3/40 
(31) 94 4421932 (32) 94 06 23 (33) DE 
(86) 95 06 16 PCT/EP95/02327 
(87) 96 01 04 WO96/00309 PCT Gazette nr 02/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Ehle Michael, Oppenländer Knut 
(54) Zastosowanie rozpuszczalnych w 

węglowodorach pochodnych kwasu 
aminometylenofosfonowego do oddzielania 
na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej do 
ekstrakcji jonów żelaza z wodnych 
roztworów oraz sposób oddzielania jonów 
żelaza 

(57) Ujawniono w szczególności zastosowanie rozpuszczal
nych w węglowodorach pochodnych kwasów aminometyleno-
fosfonowych, zawierających element strukturalny o wzorze (1), 
w którym R1 i R2 oznaczają wodór, (C1-C30) alkil, który dodatko
wo zawiera do 15 grup hydroksylowych i/lub może być przerwa
ny przez do 14 atomów tlenu nie sąsiadujących ze sobą (C2-Cao) 
alkenyl, (C7-C18) aralkil lub (Ce-Cu) aryl, który może być pod
stawiony 1-3 grupami (C1-C12) alkilowymi, (C1-C12) alko-
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ksylowymi, atomami chlorowca, grupami cyjanowymi hy
droksylowymi lub (C1-C4) alkoksykarbonylowymi, w procesie 
ekstrakcji rozpuszczalnikowej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 317963 (22) 96 04 23 6(51) C22B 7/02 
(31)95 701 (32)95 04 24 (33) AT 
(86) 96 04 23 PCT/AT96/00079 
(87) 96 10 31 WO96/34120 PCT Gazette nr 48/96 
(71) VOEST-ALPINE 

INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, 
Linz, AT 

(72) Lehner Johann, Schrey Günter 

(54) Sposób wykorzystywania odpadów 
hutniczych zawierających żelazo i 
urządzenie do realizacji tego sposobu 

(57) W sposobie wykorzystywania odpadów hutniczych, 
zawierających żelazo, powstających w hutnictwie żelaza, 
gazy odlotowe, zawierające cząstki żelaza, przemywa się 
w procesie mokrym z wytworzeniem szlamu, który odwad
nia się i aglomeruje, a aglomeraty wykorzystuje się w pro
cesie wytapiania żelaza. 

W celu odzyskania żelaza, zawartego w szlamie, 
aglomeraty wykorzystuje się wyłącznie w procesie świe
żenia z dmuchem tlenowym dla wytworzenia stali z su
rówki i ewentualnie ze złomu i/lub rudy żelaza i/lub 
żelaza gąbczastego. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318133 (22) 95 07 12 6(51) C22C 18/04 
(31)94 9400676 (32)940718 (33) BE 
(86) 95 0712 PCT/EP95/02820 
(87) 960201 WO96/02682 PCT Gazette nr 06/96 
(71) N.V.UNION MINIERE S.A, Bruxelles, BE 
(72) Coster Laurent R. AG., Rollez Didier 

(54) Stop cynkowy, nadający się do odlewania w 
gorącej komorze 

(57) Stop zawiera w % wagowych: (a) albo 15-20 A1 i 8-10 
Cu, albo 25-30 A1 i 15-20 Cu; oraz (b) 0,01-2 Si, 0-0,1 Mg, 0-0,5 
Ti, 0-0,5 Cr, 0-1 Mn, 0-0,5 Nb i 0-0,1 metalu lub mieszaniny metali 
ziem rzadkich, przy czym resztę stanowi cynk. 

Stop ten wykazuje dobrą wytrzymałość na pełza
nie i doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, gdy zawie
ra 15-20 A1 i 8-10 Cu, a doskonałą wytrzymałość na pełzanie 
i dobrą wytrzymałość na rozciąganie, gdy zawiera 25-30 A1 
i 15-20 Cu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 311284 (22) 95 U 06 6(51) C22C 38/46 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków; Huta Stalowa Wola S.A 
Zakład Hutniczy, Stalowa Wola; Fabryka 
Łożysk Tocznych ISKRA S.A., Kielce 

(72) Krawiarz Jerzy, Pacyna Jerzy, Strączynski 
Stanisław, Domagalski Ryszard, Pawłowski 
Mirosław, Piejko Władysław, Gąsior Wacław, 
Szczęch Stanisław 

(54) Stale łożyskowe 
(57) Stale łożyskowe zawierają wagowo 0,95-1,20% węgla, 

0,15-1,35% krzemu, 0,2-1,70% manganu, 0,35-2,1% chromu, 
do 1% molibdenu oraz 0,5-0,9% wagowych wanadu, do 
0,10% tytanu i/lub do 0,05% niobu, przy czym ekwiwalent 
sumarycznej zawartości wanadu, tytanu i niobu wynosi: 
0,6% < %V + %Ti + 0,55% Nb < 0,9%. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 317942 (22) 95 06 19 6(51) D01F 2/00 
(31) 94 9412500 (32)9406 22 (33) GB 
(86) 95 06 19 PCT/GB95/01439 
(87)9512 28 W095/35399 PCT Gazette nr 55/95 
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) 

LIMITED, Londyn, GB 
(72) Gannon James Martin, Graveson Ian, 

Johnson Pamela Ann, Woodings Calvin 
Roger 

(54) Sposób wytwarzania włókna typu lyocell i 
włókno typu lyocell 

(57) Sposób wytwarzania włókna typu "lyocell" o zwiększo
nej tendencji do fibrylacji, obejmujący etapy: (1) rozpuszcza
nia celulozy w rozpuszczalniku dla utworzenia roztworu, (2) 
wytłaczania roztworu przez dyszę dla utworzenia wielu włókie-
nek oraz (3) płukania włókienek dla usunięcia rozpuszczalni
ka, tym samym tworząc włókno typu "lyocell", znamienny tym, 
że obejmuje etap (4) poddawania włókna typu "lyocell* 
warunkom skutecznym w zmniejszaniu Stopnia Polimery
zacji celulozy o co najmniej około 200 jednostek. 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 311288 (22) 95 11 08 6(51) D03C 19/00 
C08L9/06 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO 
Chemical Production Spółka z o.o., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Maksymiec Daniel, Nowak Dominik, Hehn 
Zygmunt, Andrzejewska Bożena, 
Gruszczyński Edward, Kwiędzacz Wiesław, 
Krzanowski Zdzisław, Zawadzki Mieczysław 

(54) Sposób wytwarzania klejonki do osnów 
tkackich 

(57) Sposób polega na tym, że do 40 części wago
wych soli sodowej kopolimeru styrenowo-maleinowego, 
wytworzonej z udziałem etylobenzenu, dodaje się 
5-20 części wagowych monomeru akryloamidowego 
lub monomerów podobnych oraz nadsiarczan amo
nowy w ilości 2-5% wagowych w stosunku do masy 
akryloamidu, po czym prowadzi się polimeryzację 
przez okres 0,5-2 godzin, w temperaturze 80-95°C i 
ewentualnie dodaje kwas poliakrylowy w ilości 2-
20% wagowych w stosunku do masy soli sodowej 
kopolimeru styrenowo-maleinowego, a następnie w 
miarę potrzeby koryguje pH kwasem octowym lub 
ługiem sodowym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317944 (22) 96 05 02 6(51) D21F 1/02 

(31) 95 9505449 (32) 95 05 02 (33) FR 

(86) 9605 02 PCT/FR96/00667 
(87) 961107 WO96/35017 PCT Gazette nr 49/96 
(71) ALLIMAND, Rives, FR 
(72) Jourdain Jean-Pierre, Pionchon Gérard, 

Roux Jean-Claude, Rueff Martine 

(54) Skrzynia wlewowa do maszyny papierniczej 

(57) Wynalazek dotyczy dziedziny papiernictwa. 
Skrzynia wlewowa do maszyny papierniczej charakte
ryzuje się tym, że płyta dociskowa zawiera, dla każdej 
rury, rozbieżne przejecie (35), uchodzące do kanału (37) 
swym większym otworem; ścianki działowe (36) mają 
długość (d') mniejszą od długości (d) komory, mierzonej 
pomiędzy płytą dociskową i generatorem (26). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w maszynach 
papierniczych ze wstępną kontrolą rozcieńczania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 317119 (22) 9611 21 6(51) D21H 21/28 

(75) Mietek Czesław, Warszawa 

(54) Sposób barwienia papieru lub folii 
polietylenowej, zwłaszcza w postaci etykiet 
reklamowych, na kolor czerwony 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób barwienia 
papieru lub folii polietylenowej, zwłaszcza w postaci 
etykiet reklamowych, na kolor czerwony. 

Sposób poelga na tym, że nakłada się warstwami: 
kolor żółty, rubin red, magenta process, a następnie lami
nat. Nakładanie poszczególnych warstw wykonuje się me
todą fleksograficzną. Kolor żółty tworzy się z koloru żółtego 
o numerze 012, według wzornika kolorów pantone, w ilości 
45-55% i transparentu w ilości 45-55%. Po nałożeniu każdej 
z barw element barwiony poddaje się suszeniu. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 316695 (22) 96 10 23 6(51) E01B 27/12 

(31) 95 1801 (32) 9510 31 (33) AT 

(71) FRANZ PLASSER 
BAHNBAUMASCHINEN-INDUSTRIEGES 
ELLSCHAFT m.b.H., Wiedeń, AT 

(72) Theurer Josef, Bmnninger Manfred 

(54) Maszyna do rozbiórki starego i układania 
toru nowego 

(57) Wynalazek dotyczy maszyny (1) do rozbiórki starego i 
układania nowego toru (2), zawierającej ramę (8) wspartą na 
jezdnych podwoziach (9,10,11), urządzenie (12) do podnosze
nia podkładów, urządzenie (17) do układania podkładów oraz 
urządzenie do plantowania (35) z lemieszem (36). Urządzeniu 
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do plantowania (35) są przyporządkowane dwa ograniczające 
lemiesze (44) oddalone wzajemnie od siebie w linii poprzecznej 
do osi maszyny i biegnące w kierunku wzdłużnym, pomiędzy 
którymi jest umieszczone urządzenie do układania podkładów. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 317966 (22)95 06 27 6(51) E01C19/10 

(31) 94 9402263 (32)9406 27 (33) SE 

(86) 9506 27 PCT/SE95/00785 
(87) 96 0104 WO96/00324 PCT Gazette nr 02/96 
(71) LEIFPERSSON PLANT ILOMMA AB, 

Lomma, SE; MASABIFAGERSTA AB, 
Fagersta, SE 

(72) PerssonLeifLennart 
(54) Sposób i urządzenie do mieszania na zimno 

materiału wierzchniej warstwy drogi 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 

ciągłego mieszania na zimno materiału wierzchniej warstwy 
drogi. Kruszywo jest dostarczane do leja samowyładowczego, 
jest ważone na wadze taśmowej i transportowane do przesiewa-
cza (6) w celu rozdzielenia go na różne zakresy rozmiarów. 
Następnie różne części są dostarczane do mieszalnika (7), w 
którym są mieszane na zimno z emulsją bitumiczną. Według 
wynalazku, kruszywo jest w sposób ciągły rozdzielane na przy
najmniej trzy części, które są dostarczane do mieszalnika (7) 
przez różne wloty (9a, 9b). Część, posiadająca największe roz
miary cząstek, jest pierwsza mieszana z nadwyżką emulsji 
bitumicznej dla tej części. Następnie każda część kruszywa o 
stopniowo się zmniejszającym rozmiarze cząstek jest oddzielnie 
mieszana z nadwyżką bitumu dla każdej części, przy czym są 
one jednocześnie mieszane z już zmieszaną(ymi) z bitumem 
częścią(ami) kruszywa, posiadającą(ymi) największe rozmiary 
cząstek. Na koniec, część(ci) kruszywa, posiadąjąca(e) naj

mniejsze rozmiary cząstek, są mieszane z już zmieszanymi 
z bitumem częściami kruszywa, bez oddzielnego dostar
czania dodatkowej emulsji bitumicznej do tej albo tych 
części kruszywa. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 311215 (22)951031 6(51) E01D 21/00 
E01D 15/00 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Zajler Wojciech, Nalepa Andrzej, Potyrała 
Roman 

(54) Urządzenie do montażu i demontażu mostu 
przewoźnego 

(57) Urządzenie stanowi pojazd (1) z zespołem prowadnic 
(2, 3), mechanizmem regulacji ich położenia (6), hamulcem 
(7) zapobiegającym cofaniu się członów przęsła pomocnicze
go mostu, mechanizmem przesuwu członów przęsła pomoc
niczego mostu (8) i mechanizmem przesuwu członów przęsła 
jezdnego mostu. 

Mechanizm przesuwu członów przęsła jezdnego zawie
ra ułożyskowane w korpusie (9) koła zębate napędzające (10), 
które współpracują z zębatkami członów przęsła jezdnego. 

(3 zastrzeżenia) 
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A3(21) 311209 (22) 95 10 30 6(51) E01D 21/04 
E01D7/Ö2 

(61) 283712 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne 

INKOM Spółka z o.o., Pszczyna; Gazda 
Lechosław, Pszczyna; Jendrzejek Stefan, 
Gliwice 

(72) Gazda Lechosław, Jendrzejek Stefan 
(54) Sposób budowy oraz konstrukcja ustroju 

nośnego mostu betonowego sprężonego 
kablami zewnętrznymi 

(57) Sposób budowy ustroju nośnego mostu betono
wego polegający na budowaniu metodą nasuwania pod
łużnego segmentu, przy czym po zabetonowaniu płyty 
dolnej w części poza przeponą na krótkiej wytwórni, na 
belkach głównych rusztowania wewnętrznego opartego 
na tej płycie dolnej, w przedniej części segmentu mon
tuje się przeponę prefabrykowaną lub zbrojenie przepo
ny monolitycznej, po czym betonuje się płytę dolną pod 
przeponą, a następnie betonuje się środniki i płytę gór
ną, potem segment wysuwa się do przodu przy jedno
czesnym ciągnięciu scalonego zbrojenia płyty dolnej i 
środników aż na wytwórni, a po przemieszczeniu urządzeń 
trakcyjnych za scalone zbrojenie, to zbrojenie przesuwa 
się w położenie docelowe do zabetonowania a następnie 
po wysunięciu segmentu realizuje się sprężenie monta
żowe na stanowisku sprężania w skrajnym przęśle mostu 
przed wytwórnią, a zbrojenie następnego segmentu 
scala się poza wytwórnią na stanowisku scalania, zna
mienny tym, że długość awanbeku stanowi około 65% 
rozpiętości między przęsłami stałymi a sprężenie monta
żowe i/lub wysokość konstrukcji mostowych jest zwię
kszona w stosunku do stosowanych dotychczas. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 317034 (22) 96 1114 6(51) E03B 11/16 
C02F1/74 

(71) Pietrzak Roman, Toruń; Liksza Andrzej, 
Toruń 

(72) Stasiak Maciej 
(54) Sposób i układ urządzeń automatycznego 

sterowania uzdatnianiem wód podziemnych 
( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa

nia procesu uzdatniania wód podziemnych w warstwie wodo
nośnej, zwłaszcza dwustudniowego ujęcia wody pracującego 
przemiennie. 

Proces automatycznego sterowania uzdatnianiem 
wody realizowany jest przez układ, który charakteryzuje się 
tym, że pompa (1) studni (a) eksploatowanej za pomocą 
zaworu (3) zwrotnego i pompa (2) studni (b) nieeksplo-
atowanej (uzdatnianej) za pomocą zaworu (4) zwrotnego 
są połączone z rurociągiem (5) odbiorczym, rurociągiem 
(6) wewnętrznym za pośrednictwem przepływomierza (7), 
przetwornika (8) ciśnienia oraz manometru (9) kontakto
wego. 

Rurociąg (6) wewnętrzny jest połączony z dyszą 
(12) mieszającą wody iniekcyjnej za pośrednictwem ele
ktrozaworu (10) wody iniekcyjnej studni (a) eksploato
wanej oraz z dyszą (13) mieszającą wody iniekcyjnej za 
pośrednictwem elektrozaworu (11) wody iniekcyjnej studni 
(b) nieeksploatowanej. 

Pompy (1, 2) oraz elektrozawory (10, 11) wody inie
kcyjnej są połączone z wyjściem układu (14) sterującego, 
a przepływomierz (7), przetwornik (8) ciśnienia i mano
metr (9) kontaktowy są połączone z wejściem układu (14) 
sterującego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 317961 (22) 95 06 20 6(51) E04B 2/86 
(31) 94 262505 (32)9406 20 (33) US 
(86) 95 06 20 PCT/CA95/00353 
(87) 9512 28 W095/35421 PCT Gazette nr 55/95 
(71) AAB BUILDING SYSTEM INC, Ontario, 

CA 
(72) Mensen Jan Hendrik 
(54) Żebro usztywniające do szalowanych ścian 

betonowych 
(57) Ujawniono element budowlany (10), zawierający pier

wszy i drugi panel z pianki o dużej gęstości (12, 14), każdy 
mający wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię (18,20,30, 32), 
szczyt i spód (22, 24, 34, 36) oraz pierwszy i drugi koniec (26, 
28, 38, 40), przy czym te panele (12, 14) są rozmieszczone w 
równym odstępie, a ich wewnętrzne powierzchnie (18, 30) są 
zwrócone ku sobie, oraz przynajmniej dwa człony mostkujące 
(42) rozciągające się pomiędzy panelami (12,14). 
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Każdy człon mostkujący (42) zawiera parę wydłużonych 
płyt końcowych (46), ukierunkowanych pionowo i przylegają
cych do zewnętrznych powierzchni (20, 32) paneli (12, 14), 
cienki wąski pasek łączący środkowe obszary płyt końcowych 
(46), szereg pierwszych wąskich członów wspornikowych, roz
ciągających się od położeń w sąsiedztwie punktu środkowego 
wąskiego paska do położeń odsuniętych na niewielką odległość 
od zakończeń płyt końcowych (46), oraz szereg drugich wąskich 
członów wspornikowych, rozciągających się od położeń na 
pierwszych członach wspornikowych do położeń na pasku po
środku płyt i w punkcie środkowym paska 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 311350 (22) 95 1110 6(51) E04F15/18 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Król Mieczysław 
(54) Bezdylatacyjna konstrukcja podłóg 
(57) Wynalazek dotyczy bezdylatacyjnej konstrukcji podłóg, 

zwłaszcza podłóg ogrzewanych, składających się z pól grzew
czych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej posadowio
nej na stropie lub na podłożu. Konstrukcja podłóg składa się z 
zespołu poziomych pól (1) grzewczych, oddalonych od siebie, 
od izolacji (7) i konstrukcji (8) w odstępach (2), wypełnionych 
betonem ekspansywnym, zależnych od marki betonu ekspan
sywnego, ze zbrojeniem (4a) i przewodami grzejnymi (3), spo
czywających na warstwie (5) izolacji ułożonej na podłożu lub 
stropie (6). Pola (1) grzewcze posiadają korzystnie zbrojenia 
dolne (4a) i/lub górne (4b), a między nimi przewody grzejne (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 311344 (22)951109 6(51) E04F15/22 
(75) Ciesïk Dariusz, Wołów 
(54) Podłoga sportowa 
(57) Podłoga sportowa jest nawierzchnią wykonaną bez 

spoin o bardzo dobrych parametrach użytkowych i technicz
nych spełniających wymogi postawione przez normy. 

Nawierzchnia zasadnicza (10) jest wykonana z linole
um jako produktu bakteriobójczego, septycznego i wodosz
czelnego. Nawierzchnia (10) ułożona jest na legarach (3, 4), 
które są wsparte na podkładce niwelująco-amortyzującej (5). 
Podkładka (5) jest z gumy i deski połączonej klejem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318060 (22)95 05 24 6(51) E04G 1/14 
(31) 94 9410743 (32) 94 07 08 (33) DE 
(86) 95 05 24 PCT/EP95A)1972 
(87) 96 01 25 WO96/01933 PCT Gazette nr 05/96 
(71) KRAUSE-WERK GMBH & CO. KG, 

Alsfeld-Altenburg, DE 
(72) Krause Günther 
(54) Element ramowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są elementy ramowe (R), słu

żące do rozłącznego połączenia poziomych, prostokątnych po
mostów, zaopatrzone w siatkę pod elementy przyłączeniowe 
pozostałych elementów konstrukcyjnych. Złożone są z dwóch 
słupków (1), połączonych sztywno ze sobą w obszarze swych 
końców (11,12) za pomocą poziomych poprzecznie (2, 3), do 
pionowej ramy stacjonarnego i/lub przewoźnego rusztowania 
budowlanego. Elementy ramowe są, pomimo znacznego udzia
łu lekkich profili, wyjątkowo wytrzymałe na skręcanie. Wynala
zek może mieć w dużym stopniu konstrukcję modułową. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 315702 (22) 96 08 14 6(51) E04H 1/12 
(31) 95 29517574 (32) 95 11 06 (33) DE 
(71) Kermi GmbH, Plattling, DE 
(72) Weber Juergen 
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(54) Kabina prysznicowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kabina prysznicowa wypo

sażona w jedne lub w kilka drzwi wahliwych (7) i w ściankę 
działową, usytuowaną pomiędzy miską prysznicową i obudową 
wanny. W rozwiązaniu ścianka działowa (8) odchyla się do 
wnętrza kabiny prysznicowej i ma taką wysokość, że jej dolna 
krawędź jest usytuowana poniżej górnej krawędzi wanny. Dzięki 
temu przestrzeń w rejonie ścianki działowej i obudowy wanny 
jest łatwo dostępna do czyszczenia, ścianka działowa nie musi 
być wymiarowo dostosowana do aktualnych wymiarów zabudo
wy kabiny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316827 (22) 96 11 05 6(51) E05B 21/00 
B23P 15/00 

(31) 95 19541325 (32) 95 11 06 (33) DE 
(71) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte, 

DE 
(72) Schunck Alfred 
(54) Bębenek zamykający i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Bębenek zamykający (10), obejmuje obudowę (12) bę

benka z przynajmniej jednym otworem (14) i rdzeń (18) bębenka 
obracający się wokół osi (A) w otworze (14) oraz zastawki 
blokujące. Zastawki obejmują grupę zastawek trzpieniowych 
(20, 22,24, 26, 28), z których każda zaopatrzona jest w trzpień 
(30, 32) rdzenny, znajdujący się w otworze (34, 36) rdzenia 
bębenka, a ponadto w trzpień (38,40) obudowy znajdujący się 
wewnątrz przeznaczonego dlań otworu (42,44) wewnątrz obu
dowy (12) bębenka. Trzpień (38, 40) obudowy naprężony jest 
przy tym w wyniku działania siły napięcia sprężyny w kierunku 
trzpienia (30, 32) rdzennego. Każdy trzpień (30, 32) rdzenny 
zaopatrzony jest natomiast na jednym końcu w powierzchnię 
przyłożenia (46, 48) urządzenia sterującego, natomiast drugi 
koniec stanowi powierzchnia przyłożenia (50,52) trzpienia obu
dowy. Powierzchnia przyłożenia (48) urządzenia sterującego na 
jednym trzpieniu (32), cofnięta jest w stosunku do powierzchni 
przyłożenia (46), urządzenia sterującego na innych trzpie
niach (30) rdzennych, w kierunku powierzchni (16) podpiera
jącej rdzeń. Przedmiotem wynalazku jest również sposób 
wytwarzania bębenka zamykającego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 311327 (22) 95 11 08 6(51) E21D 23/00 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A Kopalnia 

Węgla Kamiennego JANKO WICE, Rybnik 
(72) Nowakowski Adam, Prochasek Zbigniew, 

Zawadzki Wiesław, Fraczek Sylwester, 
Musioł Robert, Konsek Stanisław, Kuczera 
Roman 

(54) Sposób wykonywania górniczych wyrobisk 
korytarzowych oraz zmechanizowany 
kompleks do realiazcji tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechani
zowanego wykonywania wyrobisk korytarzowych, zwłasz
cza dowierzchni ścianowego wyrobiska górniczego, w pokładzie 
silnie nachylonym lub stromym eksploatowanym po wzniosie. 

Do dowierzchni wprowadza się co najmniej dwa, korzy
stnie trzy, zestawy zmechanizowanej lemniskatowej obudowy 
(3), usytuowanej niesymetrycznie względem osi korytarzowego 
wyrobiska (1) przemieszczanej nadążnie w miarę eksploatacji 
czoła wyrobiska (1) a przestrzeń za zestawami (3) zabudowuje 
się tymczasowo prostokątnymi odrzwiami (14) obudowy indywi
dualnej. Sukcesywnie za frontem korytarzowego wyrobiska (1) 
pomiędzy odrzwiami (14) lub pod odrzwiami (14) zabudowuje 
się zestawy (15) obudowy ścianowej przodem w stronę przyszłe
go wyrobiska ścianowego. 



Nr 10 (610) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 43 

Zmechanizowany kompleks do wykonywania do-
wierzchni stanowi kątowy przenośnik, którego poprzeczne 
ramię (4) związane jest z obudową (3) znanym układem 
przesuwu i kroczenia a na poprzecznym ramieniu (4) prze
nośnika posadowiony jest jednoramionowy kombajn (6), 
zaś wzdłużne ramię (5) przenośnika kątowego usytuowane 
jest wzdłuż ociosu wyrobiska (1). 

Skrajne zestawy obudowy (3) mają wzdłuż zasadni
czych stropnic przegubowo mocowane wzdłużne osłony 
(12,13) o różnej szerokości i wyoblone od strony ociosów. 

Po wykonaniu wyrobiska (1) o funkcji dowierzchni 
ścianowego wyrobiska (2) silnie nachylonego urabianego 
po wzniosie i likwidacji jego uzbrojenia a po wprowadze
niu przenośnika ścianowego i posadowieniu na nim 
kombajnu ścianowego wraz z zestawami (15), następu
je uzbrojenie wyrobiska ścianowego (2) realizowane 
pod stropem zabezpieczonym zestawami (15) obudo
wy ścianowej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 311354 (22) 95 1110 6(51) E21F 13/00 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, 

Katowice 
(72) Żądło Stanisław, Byrski Jerzy, Koszela 

Edward, Pieczara Tomasz 
(54) Urządzenie do przemieszczania w 

wyrobiskach górniczych maszyn i urządzeń 
(57) Istota rozwiązania polega na tym, że urządzenie ma 

poprzeczną belkę (10) wyposażoną w cięgna (11) i uchwyty 
(12) dla krążnika (13) oraz wsporniki (14) z otworami (15), 
przesuwnie ułożoną na wzdłużnych belkach (1) w kształcie 
koryta, mających oporowe płyty (5) z otworami (6), przy 
czym wewnątrz belek (1) znajdują się siłowniki, których 
tłoczyska połączone są za pomocą sworzni (9) z poprze
czną belką (10). 

(7 zastrzeżenie) 

Al(21) 311320 (22)951107 6(51) E21F13/02 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia 

Węgla Kamiennego RYDUŁTOWY, 
Rydułtowy 

(72) Stefaniuk Tadeusz, Mielimonka Henryk, 
Kolarczyk Stefan 

(54) Wspornik górny konstrukcji nośnej 
przenośnika taśmowego 

(57) Wspornik górny przenośników taśmowych zabez
piecza taśmę transportową przenośników przed jej rozdar
ciem w przypadku wypadnięcia krążników lub nieosiowego 
biegu taśmy. 

Wspornik posiada uchwyty krążników wykonane 
jako otwarte i zamknięte ułożone naprzemianlegle w ten 
sposób, że każdy z krążników (3, 4) zamocowany jest 
jednocześnie w uchwycie otwartym i zamkniętym. 

Uchwyty mocujące krążnik środkowy (3) znajdują się 
po przeciwnych stronach ramy w stosunku do uchwytów mo
cujących krążniki skrajne (4). 

Same uchwyty zamocowane są do ramy (5) ukośnie w 
płaszczyźnie jej przekroju poprzecznego i wychylone od po
ziomu o kąt wynikły z różnicy średnic ramy (5) i krążnika (3) 
lub (4) tak, aby górna powierzchnia krążnika (3) lub (4) zamo
cowanego w uchwytach znajdowała się powyżej powierzchni 
ramy (5), a same uchwyty poniżej. 

Korzystnie jest, aby przekrój poprzeczny ramy (5) 
miał kształt litery O. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 311321 (22) 95 11 07 6(51) E21F13/02 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A Kopalnia 

Węgla Kamiennego RYDUŁTOWY, 
Rydułtowy 

(72) Stefaniuk Tadeusz, Mielimonka Henryk, 
Kolarczyk Stefan 

(54) Kozioł konstrukcji nośnej przenośnika 
taśmowego 

(57) Kozioł zabezpiecza taśmę transportową przenośników 
przed uszkodzeniem w przypadku wypadnięcia krązników lub 
nieosiowego biegu taśmy. 

Kozioł posiada uchwyty krązników poziomych wyko
nane jako otwarte (1) i zamknięte (2) ułożone naprzemianlegle 
w ten sposób, że każdy z krązników (3) zamocowany jest 
jednocześnie w uchwycie otwartym (1) i zamkniętym (2), a 
same krąż ni ki (3) znajdują się po przeciwnych stronach ramy, 
przy czym uchwyty (1,2) zamocowane są do ramy ukośnie 
w płaszczyźnie jej przekroju poprzecznego i wychylone od 
poziomu o kąt wynikły z różnicy średnic ramy i krązników 
(3) tak, aby górna powierzchnia krązników (3) zamocowa
nych w uchwytach (1, 2) znajdowała się powyżej ramy, a 
same uchwyty (1, 2) poniżej. 

Korzystnie jest, aby przekrój poprzeczny ramy (4) miał 
kształt litery O. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 316824 (22) 96 1105 6(51) F02C 6/00 
(31) 95 553187 (32) 95 1107 (33) US 
(71) Air Products and Chemicals.Inc, Allentown, 

US 
(72) Smith Arthur Ramsden, Woodward Donald 

Winston 
(54) Sposób eksploatowania zintegrowanego 

systemu zawierającego turbinę gazową i 
zespół rozdzielania powietrza przy 
częściowym obciążeniu 

(57) Zintegrowany system złożony z turbiny gazowej i 
zespołu rozdzielania powietrza jest eksploatowany przy 
lub poniżej pełnego obciążenia systemu przy zasilaniu 
zespołu rozdzielania powietrza powietrzem z przezna
czonej do tego celu sprężarki doprowadzającej po
wietrze i ewentualnie odprowadzanym powietrzem ze 
sprężarki powietrza turbiny gazowej. 

Kiedy ciśnienie wylotowe sprężarki powietrza turbiny 
gazowej spadnie poniżej wybranego ciśnienia w warunkach 
częściowego obciążenia, przepływ odprowadzanego po
wietrza do zespołu rozdzielania powietrza jest przerywany i 
zespół rodzielania powietrza pracuje przy stałym ciśnieniu 
zasilany tylko przez sprężarkę zasilającą powietrzem. 

Ten tryb pracy jest szczególnie użyteczny w systemie 
wytwarzania energii elektrycznej o kombinowanym cyklu ze 
zintegrowaną gazyfikacją (IGCC) i umożliwia projektowanie 
sprężarek produktu tlenowego i azotowego tak, że sprężarki 
te działają z wysoką sprawnością podczas pełnego obciąże
nia przy pracy IGCC. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 316822 (22) 96 11 05 6(51) F16B 13/10 
(31) 95 19541564 (32) 95 1108 (33) DE 
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. 

KG,Waldachtal,DE 
(72) Fischer Artur, Eiger Dirk 
(54) Kotwa rozporowa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kotwa rozporowa do zako

twienia w otworze wywierconym w elemencie betonowym, która 
na przednim końcu ma zmniejszony odcinek (3) z łączącym się 
z nim stożkiem rozporowym (4), który jest wciągany w nasadzo
ną na odcinek (3) tuleję rozporową (5), rozpierając ją. 
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W celu zmniejszenia momentu obrotowego oraz pole
pszenia dodatkowego rozpierania w przypadku poszerzenia 
wywierconego w betonie otworu wskutek powstania pęknięć, na 
zmniejszonym odcinku (3) trzpienia (1) umieszczona jest cien
kościenna, zawierająca podłużną szczelinę przelotową tuleja 
ślizgowa (9), zaopatrzona w przylegającą do tulei rozporowej 
(5) krawędź oporową (10), za pomocą której tuleja ślizgowa (9) 
podczas wciągania stożka rozporowego (4) do tulei rozporowej 
(5) jest nasuwana na stożek rozporowy (4). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318103 (22)95 06 30 6(51) F16D 55/00 
(31) 94 94111061 (32) 94 07 02 (33) CN 

95 95106603 95 06 28 CN 
(86) 950630 PCT/CN95/00055 
.(87) 96 0118 WO96/01380 PCT Gazette nr 04/96 
(75) Xie Xingyun, Changsha, CN 
(54) Hamulec normalnie włączony 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia hamującego, obejmują

cego człon napędzający, człon napędzany, mechanizm łączący 
umożliwiający przenoszenie ruchu z członu napędzającego na 
człon napędzany w jednym kierunku, nieruchome siedzisko 
mające powierzchnię cierną oraz część hamującą, połączoną z 
członem napędzanym i mogącą współpracować ze wspomnia
ną powierzchnią cierną lub być od niej odsuwaną, powodując 
tym samym włączania i wyłączania hamowania, w którym to 
urządzeniu wspomniany mechanizm łączący jest zainstalowany 
pomiędzy wspomnianym członem napędzającym a wspomnia
nym członem napędzanym i zawiera blok roboczy, wprawiający 
człon napędzany w ruch wjednym kierunku, wspólnym dlatego 
bloku i tego członu oraz blok napędzający, wykonujący ruch 
w tym jednym kierunku, wspólnie z członem napędzanym 
ale mogący się przemieszczać dodatkowo w drugim kierunku 
względem tego członu napędzanego. Rozwiązanie umożliwia 
zwalnianie normalnie włączonego hamulca bez potrzeby stoso
wania jakiegokolwiek dodatkowego źródła siły, przez wykorzy
stanie do tego odpowiednio przekształconej siły napędowej, 
wprawiającej w ruch człon napędzający. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 318102 (22) 95 07 07 6(51) F16K 31/365 
F24D 19/10 
F24H9/20 

F28F 27/00 
F24D3/08 

(31) 94 4427846 (32)9408 05 (33) DE 
(86) 95 0707 PCT/DK95/00292 
(87) 96 02 15 WO96/04499 PCT Gazette nr 08/% 
(71) DANFOSSA/S, Nordborg, DK 
(72) AndresenErik 
(54) Urządzenie do regulacji temperatury wody w 

instalacji wodnej 
(57) Urządzenie do regulacji temperatury wody w instalacji 

wodnej (5) wody użytkowej jest wyposażone w wymiennik ciepła 
(3), którego strona pierwotna jest połączona szeregowo z zawo
rem regulacyjnym (4) instalacji grzewczej (2), a strona wtórna 
jest połączona szeregowo z instalacją wodną (5), w czujnik 
temperatury (6), mierzący temperaturę wody w instalacji wodnej 
za wymiennikiem ciepła (3) i odwzorowujący ją ciśnieniem pary, 
przemieszczającym grzybek zaworu regulacyjnego (4) wbrew 
sile sprężyny, w kierunku gniazda zaworu oraz w kryzę regula
cyjną (7) umieszczoną w instalacji wodnej (5). Zawór regulacyj
ny (4) jest wyposażony w membranę oddzielającą od siebie 
dwie komory (10,11), z których dolna komora (10) jest połączo
na z wysokociśnieniową stroną kryzy regulacyjnej (7), a górna 

komora (11) jest połączona z niskociśnieniową stroną kryzy 
regulacyjnej (7). Kierunek przemieszczania membrany powodo
wany różnicą ciśnienia w kryzie regulacyjnej (7) jest przeciwny 
do kierunku przemieszczania membrany powodowanego przez 
czujnik temperatury (6). Membrana jest połączona sztywno z 
grzybkiem zaworu regulacyjnego (4) w kierunku jego zamyka
nia, a wielkość przemieszczenia membrany w kierunku otwiera
nia zaworu regulacyjnego (4) jest funkcją różnicy ciśnienia 
przed i za kryzą regulacyjną (7) i różnicy pomiędzy siłą sprężyny 
i siłą spowodowaną przez działanie ciśnienia wywołanego przez 
czujnik temperatury (6). Takie rozwiązanie urządzenia pozwala 
na znaczne zaoszczędzenie energii cieplnej. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316719 (22) % 10 28 6(51) F16L 9/12 
(31) 95 19541414 (32) 95 11 07 (33) DE 
(71) Rehau AG + Co, Rehau, DE 
(72) Heinrich Gerhard, Taupitz Andreas 
(54) Rura lub kształtka rurowa z tworzywa 

termoplastycznego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rura lub kształtka rurowa 

z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza poliolefiny lub po
limeru styrenu, wytwarzana metodą wytłaczania, wtrysku lub 
rozdmuchiwania, do tłoczenia cieczy w systemie rur kanaliza
cyjnych. Rura lub kształtka rurowa ma przy tym, w wyniku 
dodania odpowiedniego wypełniacza, gęstość od 1,4 do 2,7 
g/cm3. Wynalazek polega na tym, że grubość ścianek rur i 
kształtek rurowych, zawierających wypełniacz, jest co najwyżej 
równa jednej trzydziestej drugiej ich średnicy zewnętrznej, a 
ciężar jednego metra wynosi co najwyżej 3 kg. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 317964 (22) 95 06 28 6(51) F16L 9/22 
(31)94 9408030 (32)94 06 29 (33) FR 
(86) 95 06 28 PCT/FR95/00868 
(87) 96 0111 WO96/00867 PCT Gazette nr 03/96 
(71) SOCIETE CIVILE DE BREVETS 

MATIERE, Aurillac, FR 
(72) Matière Marcel 
(54) Przewód do prowadzenia płynu pod 

ciśnieniem 
(57) Rura do prowadzenia sprężonego płynu zawiera rurową 

osłonę (1) o cienkiej ścianie przytwierdzonej do sztywnej płyty 
podporowej (2) z materiału formierskiego. Górna część osłony 
(1) składa się, w widoku przekrojowym, z przynajmniej trzech 
bocznych cienkich segmentów ściennych, dwóch segmentów 
bocznych (3, 3'), z których każdy sięga pomiędzy dolnym bo
kiem (31) i górnym bokiem (32) i przynajmniej jednego zamyka-
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jącego osłonę segmentu górnego (4) przyłączonego do gór
nych boków (32,32') bocznych segmentów (3,3'). Każdy bocz
ny cienki segment écienny (3, 3') jest połączony ze sztywnym 
elementem podporowym (5,5') z materiału formierskiego, przy
twierdzonym swą powierzchnią ukierunkowaną w stronę 
osłony (1), mającą profil dopasowany do profilu bocznego 
segmentu, na który jest nałożony. Wewnętrzna powierzchnia 
odchodzi od poziomu górnej powierzchni (23) płyty (2) do 
poziomu wystarczającego do utrzymania sztywności bo
cznego segmentu wzdłuż całej jego wysokości tak, aby 
zapobiec spłaszczeniu. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 318020 (22) 95 07 06 6(51) F16L 51/02 
(31) 94 4423921 (32)9407 07 (33) DE 
(86) 95 07 06 PCT/DE95/00873 
(87) 96 0125 WO96/01965 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CHR. BERGHÖFER GMBH, Kassel, DE 
(72) Boden Kurt, Bürger Stefan 
(54) Elastyczny przewód do układania w ziemi 

oraz sposób jego wytwarzania 
(57) Wydłużalniki rurowe stosowane do kompensacji uwa

runkowanych eksploatacją górniczą przesunięć rurociągów ga
zowych ułożonych w ziemi były, ze względu na ich rozwiązanie 
konstrukcyjne, nieszczelne bądź też wykazywały niewystarcza
jącą wydłużalność w kierunku osiowym względnie niedostatecz
ną swobodę ruchu w kierunku poprzecznym do osi. 

Przy pomocy metalowego mieszka sprężystego (1) oraz 
otaczającego go płaszcza ochronnego antykorozyjnego (2), z 
opasujących go taśm, których zwoje wchodzą między fałdy (3) 
metalowego mieszka sprężystego uzyskano zwiększenie wydłu-
żalności w kierunku osiowym oraz większą swobodę ruchów w 
kierunku poprzecznym. 

Wynalazek znajduje zastosowanie do przewodów zasi
lających, narażonych na przesunięcia, w wyniku prac ziemnych 
różnego rodzaju, a zwłaszcza eksploatacji górniczej i wstrząsów 
sejsmicznych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 311351 (22) 95 1110 6(51) F16L 58/02 
(75) Gustab Stanisław, Kraków 
(54) Sposób pokrywania taśmą zewnętrznych 

powierzchni rur, zwłaszcza skorodowanych 
rurociągów kopalnianych oraz urządzenie do 
pokrywania taśmą zewnętrznych 
powierzchni rur 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania 
taśmą zewnętrznych powierzchni rur, zwłaszcza skorodo
wanych rurociągów oraz urządzenie do stosowania tego 
sposobu w warunkach dużego zagęszczenia eksploatowa
nych rurociągów w podziemnym korytarzu kopalnianym. 

Sposób pokrywania taśmą zewnętrznych powierzchni 
polega na tym, że odkleja się od taśmy przekładkę, kształtuje 
się taśmę w poprzecznym przekroju w łuk o promieniu zbliżo
nym do promienia powierzchni rury i korzystnie naciągając 
brzegi taśmy dociska się brzegi taśmy nałożonej na 15 do 39 
procentach obwodu poprzecznego rury do wcześniej przygoto
wanej powierzchni rury, równolegle do osi rury albo pod kątem 
mniejszym od 10°. Po pokryciu wyznaczonego odcinka rury 
przesuwa się rolkę taśmy po obwodzie rury, korzystnie o kąt 
mniejszy niż wyznaczony szerokością taśmy nałożonej na po
wierzchni rury, kształtuje się taśmę pod naciągiem i dociska co 
najmniej jeden brzeg taśmy do odcinka taśmy wcześniej nało
żonej na powierzchnię rury. Postępowanie powtarza się aż do 
pełnego pokrycia wyznaczonej powierzchni, a następnie 
korzystnie uszlachetnia się warstwę tworzywa pokrywają
cego powierzchnię rury i zabezpiecza się przed uszkodze
niem mechanicznym. W czasie przygotowania powierzchni rury 
do pokrycia taśmą czyści się ją zgrubnie z rdzy i pokrywa się 
substancją chemicznie wiążącą rdzę albo pokrywa się ją sub
stancją, która reaguje później z nakładaną warstwą taśmy po
krywającej powierzchnię rury. Wariantowo powierzchnię rury w 
czasie przygotowania pokrywa się dyspersją lateksów. Kolejne 
odcinki taśmy (2) są nakładane na zakładkę (3) na odcinki 
wcześniej nałożone, a odkiejaną od taśmy przekładkę zwija się 
ze zmienną prędkością. Warstwę tworzywa nałożonego w ta
śmie uszlachetnia się poprzez wulkanizowanie co najmniej na 
zakładkach (3) taśmy (2) albo poprzez termiczne utwardzanie. 

Urządzenie do pokrywania taśmą zewnętrznych powie
rzchni rur zawiera zamocowaną w ramie (4) rozłącznie konstru
kcję wsporczą (9) zespołu bębna (5) sprzężonego ze zwijarką 
(8) przekładnią paskową (13) napędzaną paskiem z kółka (7) 
zamocowanego na osi bębna (5), który zaopatrzony jest w 
mechanizm samozaciskowy blokujący rolkę taśmy z hamulcem 
regulowanym pokrętłem. Ponadto w ramie ułożyskowana jest 
rolka przewijająca (10) i rolka (11 ) kształtująca taśmę zaopatrzo
na dodatkowo w co najmniej jeden elastyczny pierścień doci
skowy na krawędzi, przy czym elastyczny pierścień dociskowy 
obraca się w płaszczyźnie przecinającej powierzchnię rury pod 
kątem mniejszym od 90°. Rolka dociskowa (11) kształtująca 
taśmę (2) wykonana jest jako profilowy wałek o zmiennej śred
nicy zbliżonym do zewnętrznego promienia rury (1). 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 317969 (22)95 0614 6(51) F22B 21/06 
(31) 94 782 (32)94 06 30 (33) DK 
(86) 95 06 14 PCr/DK95A)0238 
(87) 96 0111 WO96/Ö0869 PCT Gazette nr 03/96 
(71) AALBORG MARINE BOILERS A/S 

(Aalborg Industries A/S), Aalborg, DK 
(72) Jensen Mogens Vinzentz, Nielsen Bod il 

Mosekaer, Knudsen Olav 
(54) Kocioł okrętowy 
(57) Kocioł (10) do wytwarzania pary zawiera ścianę paleni

skową (12) ograniczającą palenisko (22), ścianę osłonową (14) 
koncentrycznie otaczającą ścianę paleniskową (12) i razem ze 
ścianą paleniskową tworzącą zasadniczo pierścieniową mię-
dzyprzestrzeń (20), rury wytwarzania pary (16, 26) umiejsco
wione wzdłuż ściany paleniskowej i osłonowej i połączone ze 
zbiornikami pierścieniowymi, górnym i dolnym (62) i przejściem 
gazów spalinowych (24) w ścianie paleniskowej dla wytworze
nia połączenia paleniska (22) z pierścieniową międzyprzestrze-
nią (20). Przynajmniej jedna z dwóch ścian to jest: ściana 
paleniskowa lub ściana osłonowa, a korzystnie obie, są utwo
rzone przez rury wytwarzania pary (16,26) połączone pośred
nimi kołnierzami (18). W ten sposób wytworzony kocioł jest 
bardziej stabilny niż znane koty i który nie jest ograniczony do 
określonej, maksymalnej, długości, lecz może być dostarczony 
w dowolnej długości lub rozmiarze, dla uzyskania żądanych 
efektów. Ponadto kocioł wykazuje inne zalety w porównaniu z 
wcześniej znanymi kotłami, jak na przykład: większą niezawod
ność, zwartą budowę, lżejszą wagę i większą niezawodność 
pracy oraz wymaga on niewielkiej przestrzeni i jest łatwy do 
zainstalowania i obsługi. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 316748 (22) 96 10 30 6(51) F24B 1/00 
(31) 95MI 748 (32)9510 30 (33) IT 
(75) Pagani Attilio, Zoate, IT; Serafini Pagani 

Livia, Zoate, IT 
(54) Urządzenie do regeneracji ciepła, zwłaszcza 

dla kominków 
(57) Urządzenie do regeneracji ciepła, zwłaszcza dla komin

ków, usytuowane w komorze paleniska (2) kominka (3) i zawiera 
wymiennik ciepłą mający postać metalowego korpusu, który 
jest ukształtowany z pojedynczej, wygiętej rury, zawierającej 
proste i równoległe odcinki (1 a, 1 b, 1 c, 1 d) oparte na dnie (2a) 
komory paleniska (2), dwie wygięte części (5, 5a), stykające się 
z tylną, pionową ścianą (2b) komory paleniska (2) oraz poprze
czną część (6), ułożoną od przodu komory paleniska (2). Z 

komory paleniska (2), na zewnątrz kominka (3), wystają końce 
(7, 8) pary prostych odcinków (1b, 1c) korpusu wymiennika 
ciepła. Jeden koniec (8) odcinka prostego (1 b) pary prostych 
odcinków (1 b, 1 c) korpusu wymiennika ciepła jest połączony 
ze skrzynkową obudową (4). Skrzynkowa obudowa (4) zawie
ra wentylator z silnikiem, w którym jest umieszczony wirnik i 
spirala, za pomocą których zasysane jest zimne powietrze z 
otoczenia. Drugi koniec (7) odcinka prostego (1 c) pary prostych 
odcinków (1 b, 1c) korpusu wymiennika ciepła jest połączony z 
kanałem ogrzanego powietrza, przy czym kanał jest umieszczo
ny w skrzynkowej obudowie (4). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 317991 (22) 95 06 22 6(51) F24F 3/00 
(31)94 9414462 (32)9406 23 (33) KR 
(86) 95 06 22 PCT/KR95/00079 
(87) 96 01 04 WO96/00367 PCT Gazette nr 02/96 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seoul, KR 
(72) RheeHarng 
(54) Klimatyzator do wytwarzania kurtyny 

powietrznej 
(57) Klimatyzator do chłodzenia lub grzania odgrodzonych 

stref wnętrza pojazdu zawiera część klimatyzacyjną (500) i urzą
dzenie (900) do wytwarzania kurtyny powietrznej. 
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Część klimatyzacyjna chłodzi i grzeje wlotowe powie
trze. Ochłodzone lub ogrzane wlotowe powietrze jest doprowa
dzane do urządzenia wytwarzającego kurtynę powietrzną. W 
tym urządzeniu wytwarzającym kurtynę powietrzną ochłodzone 
lub ogrzane powietrze wchodzące do dozownika (10) powietrza 
z części klimatyzacyjnej jest wyprowadzane do części tworzącej 
kurtynę powietrzną umieszczonej w wielu miejscach wewnątrz 
pojazdu i jest rozpylane w celu utworzenia kurtyny powietrznej 
przez dyszową część (30a) rozpylania powietrza i dyszową 
część (30b) zasysania powietrza. Rozpylone powietrze jest wpu
szczane w część (60) wyprowadzania powietrza, aby zawrócić 
je do dozownika powietrza, albo jest wyprowadzane na zew
nątrz Mikroprocesor (800) steruje częścią klimatyzacyjną i urzą
dzeniem wytwarzającym kurtynę powietrzną przez odbieranie 
różnych sygnałów sterowania z części (600) kontrolowania tem
peratury i działania, z czujnika (700) temperatury i rozpoznawa
nia oraz z wybieraka (950) rodzaju pracy. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 318112 (22) 95 06 08 6(51) F24H 9/20 
(31) 94 4425200 (32) 94 07 16 (33) DE 
(86) 95 06 08 PCT/EP95/02208 
(87) 96 0201 WO96/02795 PCT Gazette nr 06/96 
(71) MERTIKMAXITROL GMBH&CO.KG, 

Quedlinburg, DE 
(72) Schulze Klaus 
(54) Armatura, zwłaszcza do przepływowego 

podgrzewacza wody 
(57) Niniejszy wynalazek ma za podstawę problem udosko

nalenia armatury wspomnianego rodzaju, w której jest zmniej
szone tworzenie osadów wapnia na popychaczu wystającym z 
prowadzącej wodę obudowy, a wpływ takich osadów wapnia na 
stan regulacji jest całkowicie wykluczony. 

Problem został rozwiązany dzięki temu, że w prowa
dzącej wodę obudowie (2) ruch sterujący jest przenoszony na 
dźwignię (3), której punkt obrotu tworzył wał (4), połączony na 
stałe z tą dźwignią, ułożyskowany szczelnie i prowadzący do 
strony zewnętrznej prowadzącej wodę obudowy (2), który 
przenosi ruch sterujący, jako ruch obrotowy na stronę zewnę
trzną i że wał (4) tworzy punkt obrotu dla drugiej, również 
połączonej z nim na stałe dźwigni (5), przez co ruch obrotowy 
ponownie jest przemieniany na ruch skokowy w celu sterowa
nia przepływem gazu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317171 (22)961122 6(51) F27D 1/02 
(75) Dyrdzik Jan, Katowice 

(54) Wykładzina ogniotrwała lub izolacyjna 
(57) Wynalazek dotyczy wykładziny ogniotrwałej dla pieców 

przemysłowych, składającej się z warstw (4) wykonanych z 
ceramicznych materiałów włóknistych formowanych w postaci 
płyt, mat lub kształtek łączonych z płaszczem (8) pieca za 
pomocą stalowego zbrojenia. Jako zbrojenie stosuje się układ 
(1) składający się z powiązanych ze sobą rozłącznie w jedną 
całość jednoelementowych łączników kątowych (2), umieszczo
ny wewnątrz wykładziny (3). Każdy łącznik kątowy (2) wykonany 
z jednego pręta, zawierający dwa ramiona (5, 6) usytuowane 
wzajemnie do siebie pod kątem prostym i połączone półkolistym 
zaczepem (7) jest z jednej strony zamocowany końcówką ramie
nia (5) do płaszcza (8) pieca, a z drugiej strony ramieniem (6) 
jest osadzony w półkolistym zaczepie (7) sąsiedniego łącznika 
kątowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 311330 (22) 95 1110 6(51) F41G 3/00 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Derwiszyński Mariusz, Gawlikowski 

Andrzej, Kurowski Roman, Młodzianko 
Andrzej, Orłowski Marian, Radwan Leszek, 
Rybak Cezary, Wypych Marek, Zygmunt 
Marek 

(54) Sposób symulacji strzelania z lekkiej broni 
strzeleckiej oraz symulator strzelania z 
lekkiej broni strzeleckiej 

(57) Sposób symulacji strzelania polega na tym, że dokonu
je się oceny odległości do celu i dla ocenionej odległości usta
wia się rozbieżność wiązki laserowej taką, dla której przekrój 
plamy laserowej jest równy przyjętemu z góry znamionowemu 
polu rażenia Następnie po zgraniu przyrządów celowniczych 
generuje się ciąg impulsów laserowych synchronicznie z naciś
nięciem spustu, następnie odbiera się je przez układy detekują-
ce zamocowane w miejscu celu i kontroluje w miejscu celu 
gęstość mocy promieniowania laserowego, po czym wypraco
wuje się decyzję o skuteczność trafienia i sygnalizuje się tą 
skuteczność. 

Symulator strzelania zawiera układ kształtowania wiązki 
laserowej w postaci układu optycznego (6) ogniskującego o 
zmiennej ogniskowej sterowanego układem (7) kształtowania 
rozbieżności, sprzężonego mechanicznie z nastawnikiem (8) 
zaopatrzonym w skalę odległości. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 311190 (22) 95 10 31 6(51) G01B 11/30 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Nowicki Bogdan, Pisarek Jerzy 
(54) Przyrząd do pomiaru chropowatości 

powierzchni 
(57) Przyrząd zawiera źródło światła koherentnego (1) 

skierowanego na mierzoną powierzchnię (4) i fotodetektor 
(6) na drodze światła odbitego od tej powierzchni. Między 
mierzoną powierzchnią (4) a fotodetektorem (6) usytuowa
ny jest raster (5), ułożyskowany na osi (9) prostopadłej do 
mierzonej powierzchni (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 317166 (22)961121 6(51) G01B 11/275 
(75) Szczygieł Jan, Gliwice; Szczygieł Jacek, 

Gliwice 
(54) Sposób pomiaru ustawienia kół suwnicy i 

zestaw urządzeń dla jego dokonywania 
( 5 7 ) Sposób pomiaru ustawienia koła suwnicy polega 

na tym, że na prostym odcinku szyny ustawia się z 
obydwu stron badanego koła liniały ze skalą, a między 
nimi umieszcza się obrotową lunetę, której pionowa pła
szczyzna obrotu jest prostopadła do osi koła i na skali 
liniału odczytuje się odchyłkę, która stanowi dane do 
obliczenia przekoszenia. 

Zestaw urządzeń dla wykonywania sposobu sta
nowią dwa ustawione po obydwu stronach mierzonego 
koła (1) liniały (10) z podziałką, ustawione w jednako
wych odległościach (S) od osi szyny (8), przy czym 
prostopadle do osi badanego koła (1) jest między linia
łami umocowany statyw (11) z obrotową w płaszczyźnie 
pionowej, równoległej do toru jazdy suwnicy, lunetą (9), 
przy czym odczyty na liniałach (10) stanowią wielkość 
liniową (c), pozwalającą na obliczenie wielkości przeko
szenia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 317138 (22) 96 11 20 6(51) G01C 9/12 
(75) Fredrych Witold, Toruń 
(54) Sposób oraz czujnik określania zmiany 

położenia, zwłaszcza odchylenia od pionu 
(57) Sposób polega na tym, że środek magnesu, którego 

bieguny ustala się w położeniu poziomym, osadza się obrotowo 
i mimośrodowo i następnie mierzy się wartość indukcji magne
tycznej i kierunek pola magnetycznego. 

Czujnik stanowi osadzone obrotowo i mimośrodowo na 
osi (2) obrotu wahadło (1) magnetyczne o poziomo usytuowa
nych biegunach (3, 4), pomiędzy którymi jest przytwierdzony 
przetwornik (7) indukcji magnetycznej. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 311244 (22) 95 11 03 6(51) G01D 5/12 
(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 

LUMEL, Zielona Góra 
(72) Wiśniewski Janusz, Wojnicz Roman 
(54) Przyrząd cyfrowy 
(57) Wynalazek dotyczy przyrządu cyfrowego do pomiaru 

wielkości fizycznych. Przyrząd cyfrowy zawierający obwód wej
ściowy do przetwarzania mierzonej wielkości fizycznej na ana
logowy sygnał elektryczny i przetwornik analogowo-cyfrowy ma 
generator zakłócający (GZ) i sumator analogowy (SA). Co naj
mniej jedno z wejść sumatora (SA) połączone jest z odpowiada
jącym mu wyjściem obwodu wejściowego (ÓW) i co najmniej 
jedno z pozostałych wejść sumatora (SA) połączone jest z 
odpowiadającym mu wyjściem generatora zakłócającego (GZ). 
Co najmniej jedno z wyjść sumatora analogowego (SA) połączo
ne jest z odpowiadającym mu wejściem przetwornika analogo-
wo-cyfrowego (AC). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 311189 (22) 95 10 31 6(51) G01D 7/12 
G09B 21/04 
A61F11/04 

(75) Kalinowski Wacław, Warszawa; Kozłowski 
Grzegorz, Warszawa 

(54) Sposób przekazywania informacji 
odczytywanej dotykowo, zwłaszcza osobom 
głuchoniewidomym, oraz urządzenie do 
realizacji tego sposobu 

(57) Sposób umożliwia zastąpienie zmysłem dotyku -
zmysłów słuchu i wzroku, jakimi przy odbiorze informacji, 
wyrażonej słowami mówionymi lub miganymi, posługują 
się osoby niewidzące a słyszące lub niesłyszące a widzące. 
Przekazywanie informacji polega na zastosowaniu przy
legającego do dłoni elektromechanicznego urządzenia (1) 
do dotykowego stymulowania na powierzchni dłoni odbior
cy umownych miejsc reprezentujących litery. 

Urządzenie posiada zagłębienie (2) odpowiadające 
kształtowi dłoni osoby odczytującej, ustalające położenie pal
ców położonej w nim dłoni. W miejscach, w których zlokalizo
wane są poszczególne litery alfabetu dla głuchoniewidomych, 
znajdują się końcówki stymulujące dotykowo (5), oddziałują
ce na wewnętrzną powierzchnię przylegającej do urządzenia 
dłoni użytkownika. 

Urządzenie może być końcówką telefonu tekstowego, 
urządzeniem wyjściowym komputera, a także elementem in
nych aparatów do bezpośredniej rozmowy dwu osób. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 311193 (22) 95 10 31 6(51) G01F13/00 
(75) Bujok Jan, Błonie; Wojtanowicz Kazimierz, 

Błonie; Samoraj Stanisław, Błonie; Woliński 
Kazimierz, Paprotnia 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru ilości paliwa 
zużytego przez wymiennik ciepła 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru ilości 
ciekłego lub gazowego paliwa zużytego przez wymiennik 
ciepła oraz urządzenie do pomiaru ilości zużytego paliwa 
przez wymiennik ciepła. 

Istota wynalazku polega na tym, iż równocześnie ze 
wskazaniem pracy elementu podającego paliwo kontroluje się 
gradient temperatury spalin oraz gradient temperatury medium 
przenoszącego uzyskane w komorze spalania ciepło, przy czym 
korzystnie dokonuje się wielopunktowego pomiaru gradientu 
temperatury spalin i ogrzewanego medium. Urządzenie do po
miaru ilości zużytego paliwa przez wymiennik ciepła zawiera 
wskaźnik pracy podajnika paliwa, miernik temperatury spalin 
oraz miernik temperatury medium przenoszącego uzyskane w 
komorze spalania ciepło. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 317992 (22)9506 22 6(51) G01M 17/00 
G01L5/28 

(31)94 9414133 (32)94 0622 (33) KR 
(86) 95 06 22 PCT/KR95/00080 
(87) 9512 28 W095/35489 PCT Gazette nr 55/95 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seoul, KR 
(72) Kim Sang Kook, Lee Hong Jae 
(54) Symulator do badania modulatora ABS 
(57) Symulator do badania modulatora antypoślizgowego 

układu hamulcowego, nadający się do łatwego symulowania 
poprzecznego ruchu pojazdu i nieproporcjonalnego skupienia 
ciężaru pojazdu w zależności od różnych warunków nawierzch
ni drogi ma pierwsze i drugie koło zamachowe (20,21) stykające 
się obrotowo z parą kół (16, 17) samochodu przy określonym 
nacisku. Koła zamachowe (20, 21) są napędzane silnikiem (19) 
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poprzez wał (22). Działanie symulatora jest sterowane przez 
programowalny sterownik logiczny dołączony do czujni
ków (34a, 34b) pierwszego i drugiego koła zamachowego 
oraz czujników (35a i 35b) prędkości pierwszego i drugiego 
koła samochodu. Do kół samochodu są podłączone pneuma
tyczne cylindry (14, 15), które regulują siłę tarcia pomiędzy 
kołami samochodu i kołami zamachowymi. 

Symulator ma układ hamulcowy do hamowania kół po
łączony z modulatorem oraz obwód pneumatycznego ciśnienia 
wywierający określone ciśnienie na system hamulcowy i pneu
matyczny cylinder. 

Układ ma czujniki szybkości kół oraz układ pneumaty
czny wytwarzający ciśnienie poprzez który urządzenie kontrolne 
kontroluje obracające się koła mające identyczne lub różne 
szybkości obrotowe zależnie od przesłanego sygnału od czuj
nika obrotów. 

Pneumatyczne zasilanie obwodu hamulcowego jest 
sterowane kontrolnym sygnałem tak, aby w w pneumatycznych 
cylindrach połączonych z hamulcami było identyczne lub różne 
ciśnienie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318019 (22)95 06 27 6(51) G01N13/00 
G01N 37/00 

(31)94 4424494 (32)940712 (33) DE 
(86) 95 06 27 PCT/DK95/00268 
(87) 96 0125 WO96/01989 PCT Gazette nr 05/96 
(71) DANFOSS A/S, Nordborg, DK 
(72) Eisum Niels 
(54) Układ analityczny i sposób wzorcowania 

układu analitycznego 
(57) Układ analityczny do pomiaru stężenia mikroczą-

stek zawiera membranę (2), której zewnętrzna strona styka 
się z analizowanym medium (3). 

Pożądane jest, aby układ analityczny można było 
wzorcować in situ. 

Przy takim wzorcowaniu płyn (9) o określonym stę
żeniu mikrocząstek przepuszczany jest wzdłuż wewnętrz
nej strony membrany (2), drugi płyn (12) o określonym 
stężeniu, różniącym się od stężenia płynu (9) przepuszcza 
się w podobny sposób wzdłuż wewnętrznej strony membra
ny, a stężenia obydwu płynów (9, 12) po przejściu wzdłuż 
wewnętrznej strony membrany rejestruje się. 

Z tych stężeń określa się parametry do korelacji pomię
dzy stężeniem po zewnętrznej stronie membrany i sygnałem 
pomiarowym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 311249 (22) 95 11 06 6(51) G01N 21/25 
(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa 
(72) Gozdecki Tomasz, Grzybek Marek, 

Jaśkiewicz Tomasz, Łobodziński Wojciech 
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru temperatur 

przemian fazowych i/lub własności 
fizycznych materiałów 

(57) Badany obiekt (1), w postaci próbki materiału, umiesz
czony w komorze roboczej (2) poddawany zmianom tempera
tury, na przykład ogrzewany, obserwowany jest przez kamerę 
wizyjną (3). Przebieg badania może być obserwowany, w tra
kcie procesu badania, na wyświetlaczu (8). Zarejestrowane w 
pamięci trwałej przebieg i wyniki badania mogą być również 
odtwarzane na ekranie monitora komputera. 

Sposób umożliwia rejestrowanie obrazów badanego 
obiektu, w funkcji przedziałów czasu, zmian temperatury, zmian 
kształtu badanego obiektu lub kombinacji tych parametrów. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316188 (22) 96 09 20 6(51) G01N 27/00 
(31)95 550884 (32)9510 31 (33) US 
(71) CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP., 

Medfield, US 
(72) Chan Andy D.C., Boden Mark W., Benco 

John S., Bergquíst Robert A., Orvedahl 
Donna S. 

(54) Analizator elektrochemiczny oraz sposób 
przeprowadzania analizy elektrochemicznej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik elektrochemiczny 
do oznaczania analłtów w próbkach krwi, a zwłaszcza fluoroe-
lastomer używany, zwłaszcza jako uszczelka w pojemnikach 
próbek w takich czujnikach. 

Elastomer, zwłaszcza fluoropolimerowy, spełnia 
wymagania konieczne przy stosowaniu go w charakterze 
uszczelki w styku z głównymi membranami czujników ele
ktrochemicznych zarówno gazu jak i substancji jonowych 
we krwi. 

Elastomer może elektrochemicznie uszczelniać ele
ktrodę pociętej płytki (czujnika) od komory próbki i może 
elektrochemicznie uszczelniać elektrody sąsiednich pocię
tych płytek od siebie. 

Osiągnięto przez to znaczne uproszczenie wytwarza
nia wieloczujnikowych analizatorów i sposobu z zatrzymanym 
przepływem przy użyciu takich analizatorów. 

Sposób przeprowadzania analizy elektrochemi
cznej polega na tym, że wprowadza się próbkę podejrza
ną o zawartość analitu w pojemnik próbki analizatora 
elektrochemicznego, który to pojemnik próbki jest utworzo
ny przynajmniej częściowo przez pierwszą membranę 
główną, która jest częścią składową pierwszego czujnika 
elektrochemicznego skonstruowanego i przeznaczonego 
do oznaczania pierwszego analitu, przez drugą membranę 
główną, która jest częścią składową drugiego czujnika ele
ktrochemicznego zbudowanego i przeznaczonego do oz
naczania drugiego analitu oraz elastomer, który sąsiaduje 
z membraną główną pierwszego czujnika, uniemożliwia się 
przepływ tej próbki i oznacza się pierwszy analit, podczas 
gdy przepływ próbki jest uniemożliwiony. 

(58 zastrzeżeń) 

A1(21) 316056 (22)96 0912 6(51) G01N 21/30 
(31) 95 552833 (32) 95 1103 (33) US 
(71) CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP., 

Medfield, US 
(72) Chan Andy D.C., Foos Joseph S., Rasmussen 

James E., Schulkind Richard L., Zalenski 
John A. 

(54) Zespół elektrody odniesienia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół elektrody od

niesienia typu ograniczonego, dyfuzyjnego złącza cie
czowego nadający się do zastosowania w czujnikach 
potencjometrycznych pH i/lub z elektrodą jonowo sele
ktywną (ISE), zwłaszcza do stosowania w miniaturowym 
zintegrowanym analizatorze elektrochemicznym. 

Zespół elektrody odniesienia (5) posiadający 
złącze cieczowe o ograniczonej dyfuzji pomiędzy roz
tworem złącza cieczowego a roztworem próbki (12), 
które mają oddzielne drogi przepływu zawiera kuwetę 
przepływową przymocowaną do tego zespołu i ograni
czenie zawierające obszar porowatego materiału prze
puszczalny dla wody i soli, oddalony zbiornik (10) do 
przetrzymywania wymienionego roztworu złącza cie
czowego, środki do przemieszczania wymienionego 
roztworu złącza cieczowego z wymienionego zbiornika 
do wymienionego ograniczenia oraz obszar styku od
niesienia. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 311346 (22) 95 11 09 6(51) G01N 33/00 
(71) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, 

Bydgoszcz 
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Żemło Robert 
(54) Sposób i komora pomiarowa do oznaczania 

jakości glutenu 
(57) Sposób polega na tym, że próbkę glutenu wprowadza 

się do komory pomiarowej, podgrzewa w niej do żądanej tem
peratury i utrzymując tę temperaturę wyciska się próbkę przez 
otwór wylotowy dyszy pomiarowej pod stałym ciśnieniem oraz 
mierzy się czas wyciskania oleju. 

Komora pomiarowa charakteryzuje się tym, że ma dyszę 
pomiarową (2) z otworem wylotowym (6), która otoczona jest 
komorą grzejną (3) i zamkniętą przykrywką (4) z otworem wlo
towym (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318057 (22) 96 03 21 6(51) G01S 3/02 
(31)95 436760 (32)95 05 08 (33) US 
(86)96 03 21 PCT/US96/03797 
(87) 96 1114 W096/35958 PCT Gazette nr 50/96 
(71) MOTOROLA INC, Schaumburg, US 
(72) Ghosh Amitava, Reed John Douglas, 

Rozanski Walter Joseph Jr., Buford Kevin 
Andrew 

(54) Sposób i urządzenie do wykrywania 
położenia w systemie CDMA 

(57) Sposób do określania położenia jednostki telekomu
nikacyjnej w systemie CDMA zawiera w pierwszym wykonaniu 
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wysyłanie przez sygnał o widmie rozproszonym zapyta
nia o położenie do abonenta (140) i odbiór z powrotem 
sygnału abonenta zawierającego wiadomość odpowie
dzi pokazującą czas odbioru poszczególnego symbolu 
sekwencji rozproszonej bazy i czas nadawania poszcze
gólnego symbolu sekwencji rozproszonej abonenta. 

Baza (130), wraz z innymi bazami odbiorczymi, odbie
ra również wstępnie określony symbol sekwencji rozproszo
nej abonenta i każda określa poszczególny czas odbioru 
wstępnie określonego symbolu. 

Odbierana informacja jest następnie przetwarzana, 
wraz ze znanym położeniem bazy i informacją opóźnienia, dla 
określania położenia abonenta. Jeżeli niewystarczająca licz
ba baz jest zdolna do komunikowania się z abonentem, dla 
przykładu w związku z dużym obciążeniem/zakłóceniem, za
stosowane są również pomocnicze bazy (121) do odbioru od 
abonenta lub nadawania do niego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317995 (22)95 04 27 6(51) G02B 6#8 
(31)94 264124 (32)94 06 22 (33) US 

95 381035 95 0131 US 
(86) 95 04 27 PCT/US95/05270 
(87) 9512 28 WO95/35520 PCT Gazette nr 55/95 
(71) THE WHITAKER CORPORATION, 

Wilmington, US 
(72) Manning Randy Marshall, Fawcett Thomas 

Ralph, Briggs Robert Carl 
(54) Złącze światłowodowe z ulepszonymi 

środkami montażu 
(57) Zespół złącza światłowodowego do przyjmowania włók

na optycznego i zmniejszania strat przesunięcia poprzecznego 
ma tuleję z wieloma występami (19) usytuowanymi w odstępach 
na obwodzie. Tuleja i ściskana sprężyna (20) są ustalająco 
umieszczone w korpusie (25) mocowania kabla w jednej z wielu 
możliwych orientacji obrotowych, by utworzyć zespół. 

Otwory (44) i wzdłużne wycięcia we wtykowym korpusie 
(40) przyjmują ustalające występy na korpusie (25) mocowania 
kabla. W złączu FC wiele zaczepowych belek na wtykowym 
korpusie (40) ustalająco sprzęga się z wewnętrzną ustalającą 
średnicą w nakrętce sprzęgającej FC. 

Zespół tulejowy wraz z wtykowym korpusem (40) jest 
montowany na sprzęgającej nakrętce typu FC przy użyciu ru
chów osiowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 311192 (22) 95 10 31 6(51) G03H 1/10 
G03H 1/26 

(75) Gajda Remigiusz, Warszawa; Stępień Paweł, 
Warszawa 

(54) Element optycznie zmienny oraz sposób i 
urządzenie do jego zapisu 

(57) W elemencie optycznie zmiennym, złożonym z komó
rek, co najmniej jedna komórka jest graficznym odwzorowaniem 
transformaty Fouriera mapy kątów obserwacji określonej dla 
każdej takiej komórki. 

Sposób zapisu elementu optycznie zmiennego polega 
na tym, że po otwarciu migawki (2) oświetla się rozszerzoną i 
zbieżną wiązką (L) światła laserowego obraz (6) mapy komórki, 
otrzymany jako graficzne odwzorowanie transformaty Fouriera 
mapy kątów obserwacji, a nstępnie obiektywem (4) zmniejsza 
się tę mapę do żądanej wielkości, po czym odcina się wiązkę 
laserową (L) migawką (2), zaś materiał światłoczuły, na którym 
zapisywany jest element, przesuwa się stolikiem XY (5) do 
następnej komórki i procedurę powtarza się. 

Urządzenie do zapisu elementu optycznie zmiennego 
posiada między ekspanderem (3) wiązki laserowej (L), a obie
ktywem (4) obraz (6) mapy komórki. 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318107 (22) 95 06 30 6(51) G05B 19/05 
G06F 13/38 

(31) 94 4429278 (32) 94 08 19 (33) DE 

(86) 95 0630 PCT/DE95/00852 
(87) 96 02 29 WO96/06386 PCT Gazette nr 10/96 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Monachium, DE 
(72) Knauer Detlev 
(54) Urządzenie z układem przetwarzania 

sygnałów i jednostką funkcjonalną 
(57) Zaproponowano układ, w którym są identyfikowane 

zespoły peryferyjne decentrałnego systemu peryferyjnego do
łączonego do urządzenia automatyzacji. Ponadto są zastosowa
ne zespoły peryferyjne decentrałnego systemu peryferyjnego z 
układem, który podczas stanu pracy z identyfikacją, w którym 
napięcie zasilania jest odłączone, przetwarza doprowadzany do 
niego sygnał odezwowy w sygnał identyfikacji. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w decentralnych sy
stemach peryferyjnych układów sterowania z programowaną 
pamięcią. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 315373 (22)96 0718 6(51) G06K19/073 
(31) 95 19540767 (32)951102 (33) DE 

(71) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, DE 
(72) Schaefer-Lorinser Frank, Schwenk Jörg 
(54) Sposób, układ połączeń i istalacja do 

wykrywania nadużywania kart chipowych nie 
podlegających ponownemu ładowaniu 

(57) W sposobie po zbadaniu czy identyfikator wprowadzo
nej do urządzenia końcowego chipowej karty jest zawarty w 
pierwszym zespole (1) pamięci lub drugim zespole (2) pamięci, 
oraz czy wszystkie pamięci pierwszego zespołu (1) pamięci są 
zapisane, jeżeli identyfikator wprowadzonej chipowej karty nie 
jest zawarty w którejkolwiek z pamięci pierwszego zespołu (1) 
pamięci lub drugiego zespołu (2) pamięci, zaś wszystkie pamię
ci pierwszego zespołu (1) pamięci są zapisane, a liczba zliczo
nych jednostek taryfikacyjnych zużytch w trakcie użytkowania 
urządzenia końcowego jest mniejsza lub równa najmniejszej, 
zapamiętanej w jednej z pamięci pierwszego zespołu (1) pamię
ci ilości zużytch jednostek taryfikacyjnych, to wówczas losowo 
określa się czy identyfikator oraz zliczone ilości zużytych jedno
stek taryfikacyjnych tej chipowej karty zostaną wpisane do dru
giego zespołu (2) pamięci. Jeśli identyfikator wprowadzonej 
chipowej karty jest zawarty w jednej z pamięci pierwszego 
zespołu (1) pamięci lub drugiego zespołu (2) pamięci, to zapi
sana w tej pamięci ilość zużytych jednostek taryfikacyjnych 
zostanie zsumowana z ilością jeszcze nie skasowanych ilości 
jednostek taryfikacyjnych danej chipowej karty a tak uzyskana 
suma zostanie porównana z określoną z góry maksymalną 
wartością. 

Układ ma pierwszy zespół (1) pamięci zawierający co 
najmniej dwie pamięci, do których wpisuje się idnetyfikatory 
chipowych kart i przynależne tym identyfikatorom liczby zuży
tych jednostek taryfikacyjnych oraz drugi zespół (2) pamięci 
przechowujący analogiczne parametry losowo wytypowanej 
karty chipowej. Obydwa zespoły (1, 2) są połączone poprzez 
przynależne im multipleksery (7,10) z pierwszym komparatorem 
(6) i sumatorem (9), który jest jednocześnie połączony z liczni
kiem (5), z trzecią pamięcią (3) oraz z drugim komparatorem 
(11), którego drugie wejście jest połączone z czwartą pamięcią 
(12), zaś wyjście jest połączone z urządzeniem (13) wskazują
cym nadużycie karty chipowej. Drugie wejście pierwszego kom
paratora (6) jest połączone z trzecią pamięcią (3), zaś wyjście ze 
sterującą jednostką (8). Instalacja jest utworzona z co najmniej 
dwóch urządzeń końcowych, które zawierają po jednym ukła
dzie połączeń i mogą wymieniać i przetwarzać identyfikatory 
oraz zużyte jednostki taryfikacyjne urządzenia końcowego, któ

re są zapisane w pamięci pierwszego zespołu (1 ) i/lub drugiego 
zespołu (2) pamięci w taki sposób, że możliwe jest wykrycie 
nadużycia karty chipowej lub grupy kart chipowych, gdy liczba 
jednostek taryfikacyjnych, które zostały zużyte w urządzeniach 
końcowych łącznie za pomocą kart chipowych o tym samym 
identyfikatorze, przekroczy określoną z góry wartość maksymal
ną, a urządzenie centralne jest połączone z urządzeniami koń
cowymi i zaprojektowane do rozpoznawania nadużycia karty 
chipowej lub grupy kart chipowych. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 317116 (22) 96 1119 6(51) G08B 25/14 
(75) Bocionek Piotr, Katowice 
(54) Układ i sposób monitorowania zabezpieczeń 

sieci telekomunikacyjnej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie monitorowania 

obiektów sieci telekomunikacyjnej na określonym obszarze w 
celu zlokalizowania miejsc uszkodzeń, włamań, kradzieży lub 
jakiejkolwiek niepożądanej ingerencji osób trzecich. 
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Układ posiada centralkę główną (CG), która ma 
podłączony telefon (TE) i komputer (KO) oraz szereg złą
czy, których linie wyposażone są w czujki głośnomówiące 
(cm) i czujki adresowalne mikroprocesorowe (ca), umiesz
czone w obiektach telekomunikacyjnych, głównie szafkach 
i studzienkach kablowych. 

Sposób polega na wywołaniu odpowiedniego sygnału 
lub alarmu w momencie otwarcia obiektu, zaopatrzonego w 
czujkę głośnomówiącą (cm) lub czujkę adresowalną mikro
procesorową (ca) i przekazania sygnału o czujce do centralki 
głównej (CG) a także zasygnalizowanie uszkodzenia elementów 
sieci telekomuniakcyjnej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 314701 (22)96 06 07 6(51) G08G 1/127 
G08G 1/0965 

G01C 21/04 
H04B 7/26 

(31) 95 19541364 (32) 95 11 07 (33) DE 
(71) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE 
(72) Naumann Michael, Kiefer Horst 
(54) Sposób transmisji sygnałów specjalnych w 

ruchu drogowym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób transmisji sygna

łów specjalnych w ruchu drogowym. 
Sposób jest przeznaczony do lepszego i szybszego 

rozpoznawania uprzywilejowanych pojazdów z sygnałami spe
cjalnymi przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. W 
sposobie po nadaniu sygnału specjalnego przez uprzywilejo
wany pojazd (1) namierza się i lokalizuje w sposób ciągły ten 
pojazd (1) a następnie analizuje się odebraną informację, po 
czym określa się obszar działania tego uprzywilejowanego po
jazdu (1), zaś do odbiorników wszystkich pojazdów (5) znajdu
jących się w obszarze działania uprzywilejowanego pojazdu (1) 
w sposób wymuszony doprowadza się informację o zbliżaniu 
się uprzywilejowanego pojazdu (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318012 (22)96 03 07 6(51) G10L 9/18 
(31) 95 424780 (32) 95 0419 (33) US 
(86) 96 03 07 PCT/US96/03235 
(87) 9610 31 W096/34383 PCT Gazette nr 48/96 
(71) MOTOROLA INC., Schaumburg, US 
(72) Ashley James Patrick, Peng Weimin, Zhang 

Peng 

(54) Sposób oraz urządzenie kodujące oraz 
dekodujące z niedużą szybkością 

(57) System kodowania lub dekodowania z niewielką 
szybkością opiera się na wykorzystaniu wskaźnika trybu 
zawartego w zakodowanym sygnale, w celu określenia czy 
jest przesyłana informacja wstępnego bloku kwantyzatora 
(na przykład zgrubnego) lub kwantyzatora (na przykład 
końcowego). 

W wykonaniu nadajnika następuje zarówno prze
szukiwanie wstępnego bloku kwantyzatora (212) jak i 
ograniczonego kwantyzatora (214) w obrębie wcześniej 
określonych słów kodowych, odpowiednio wstępnego blo
ku kwantyzatora ('P') i kwantyzatora ("V") w celu określenia 
słów kodowych o najmniejszej energii resztkowej. Wów
czas określany jest (220) indeks słowa kodowego P lub V z 
najmniejszą resztą i ten indeks jest przesyłany razem z 
odpowiednim wskaźnikiem trybu P lub V. 

W wykonaniu odbiornika, wykorzystano wskaźnik 
trybu w celu ustawienia dekodera (na przykład wokode-
ra) do formowania repliki sygnału ze słowa kodowego P 
(określonego na podstawie przesłanego indeksu), lub ze 
słowa kodowego V (na podstawie indeksu V) i wcześniej 
określonego słowa kodowego P (na przykład środka sło
wa kodowego V). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318096 (22)96 05 03 6(51) GllB 5/55 
F16C 19/12 

(31) 95 446381 (32) 95 05 22 (33) US 
(86) 96 05 03 PCT/EP96/01859 
(87) 961128 W096/37884 PCT Gazette nr 52/% 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Boutaghou Zine-Eddine 
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(54) Podparcie obrotowe 
( 5 7 ) Ukształtowanie podpierające dla zestawu obrotowego 

zawiera dwie swobodnie się obracające kute (201), zamontowa
ne na osi (106) obrotu zestawu i osiowo oddzielone, po jednej 
w pobliżu każdego osiowego końca zestawu. 

Każda kula (201) jest zamknięta przez ruchomą, wklę
słą (korzystnie stożkową albo o kształcie stożka ściętego) 
powierzchnię podpierającą zestawu obrotowego i odpowied
nią nieruchomą, wklęsłą powierzchnię podpierającą obsady 
przymocowaną do ramy, obudowy, albo podobnego nieobroto-
wego ukształtowania. 

Jedna z nieruchomych obsad jest korzystnie przy
mocowana do ściskanej sprężyny, w celu dostarczenia 
zestawowi kontrolowanego, osiowego obciążenia wstępne
go. Kule (201) są zamknięte, a w zamkniętym zagłębieniu 
jest dostarczony smar. 

W korzystnym przykładzie wykonania zestawem 
obrotowym jest obrotowy zestaw urządzenia uruchamia
jącego napędu dyskowego. 

W porównaniu z tradycyjnymi ukształtowaniami 
podparć kulowych, ukształtowanie niniejsze zmniejsza 
ilość części i objętość przestrzeni zajmowanej przez pod
parcia, zmniejsza histerezę oraz polepsza odporność na 
wstrząsy. 

(17 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 318099 (22)95 06 22 6(51) H01F1/36 
H01F1/44 

G01N 33/543 
(31) 94 2176 (32) 94 07 07 (33) CH 
(86) 95 0622 PCT/EP95/Ö2441 
(87) 96 0125 WO96/02060 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CHIRON DIAGNOSTICS 

CORPORATION, East Walpole, US 
(72) Sieber Werner 
(54) Silnie rozdrobnione magnetyczne cząstki 

tlenków metali, sposoby ich wytwarzania 
oraz ich zastosowanie 

(57) Magnetyczne cząstki mieszanych tlenków z grupy obej
mującej ferryty, które wykazują średnice cząstek od 1 do 10 nm 
i pola powierzchni właściwej wynoszące od 120 do 350 m2/g i z 
których powierzchnią są związane silany zawierające grupy 
funkcyjne. Te silnie rozdrobnione cząstki można wytwarzać 
przez strącanie mieszanych tlenków z wodnych roztworów za
sadowych w obecności zdolnych do hydrolizy silanów, zawie
rających grupy funkcyjne odporne na hydrolizę. Te mieszane 
tlenki nadają się jako materiał nośnikowy do zatrzymywania 
substancji organicznych i biologicznych. 

(40 zastrzeżeń) 

A1(21) 316668 (22)9610 24 6(51) H01H 3/22 
(31) 95 19540777 (32) 95 1102 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Schifko Herbert, AT; Kaczkowski Andrzej, 

CH; Knudsen Olav, DK; Laubi Andreas, CH; 
Manz Erwin, DE; Lacorte Marta, BR 

(54) Przełącznik elektryczny oraz sposób 
eksploatacji przełącznika elektrycznego 

(57) W przełączniku elektrycznym zaopatrzonym w co naj
mniej dwa, rozstawione względem siebie wzdłuż osi (3), wspo
rniki (32, 28) styków, w co najmniej jeden, ruchomy wzdłuż tej 
osi (3), styk (kołek przełączeniowy 36), który we włączonej 
pozycji przełącznika pokrywa odstęp między co najmniej dwo
ma wspornikami (32,28) styków umożliwiając przepływ prądu 
elektrycznego, oraz w napęd (39) zasilający ruchomy styk, 
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który jest sterowany z głównego urządzenia sterującego, co 
najmniej jeden ruchomy styk (kołek przełączeniowy 36) jest w 
trakcie co najmniej jednego procesu przełączania poruszany z 
co najmniej dwiema różnymi prędkościami i że co najmniej 
jedna z co najmniej dwóch prędkości jest optymalnie dopaso
wana do danych parametrów fizycznych, reprezentujących da
ny proces przełączania. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 311181 (22) 95 10 28 6(51) H01M 2/00 
(75) Paluch Józef, Bielsko-Biała; Wanio Józef, 

Bielsko-Biała 
(54) Separator płyty akumulatorowej i sposób 

wytwarzania separatora płyty 
akumulatorowej 

(57) Separator płyty akumulatorowej w kształcie kieszeni, 
wykonany z tkaniny (1) poliestrowej napawanej środkiem 
usztywniającym termicznie utrwalonej, posiada wzdłuż kieszeni 
podłużne pogrubienia (2), o grubości 3 do 6 razy większej niż 
grubość tkaniny (1), okresowo powtarzające się i znajdujące się 
na zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchniach tkaniny (1). 
Krawędzie kieszeni połączone są ze sobą przeplotem (3) tkac
kim. Separator może być także wykonany z tkaniny poliestrowo-
polichlorowinylowej lub tkaniny poliestrowo-polipropylenowej. 

Sposób wytwarzania separatora płyty akumulatorowej 
polega na utkaniu z przędzy poliestrowej tkaniny (1) podwójnej 
połączonej ze sobą wzdłuż osnowy i wątku przeplotem (3) 
tkackim. Odległość między przeplotami (3) tworzy dwie kiesze
nie powtarzające się wielokrotnie w tkaninie (1). Tkanina (1) 
posiada okresowo powtarzające się pogrubienia (2) o grubości 
3 do 6 razy większej niż grubość tkaniny (1), które znajdują się 
na jej wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach. Nastę
pnie utkaną tkaninę (1) napawa się środkiem napawającym, po 
czym tnie się na kieszenie. W otrzymane kieszenie wkłada się 
płytki o kształcie płyty akumulatorowej i utwardza termicznie. 

W sposobie do wytwarzania tkaniny stosuje się także 
przędzę poliestrowo-polipropylenową lub przędzę poliestrowo 
-polichlorowinylową, a tkaninę otrzymaną nie napawa się środ
kiem usztywniającym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 317990 (22) 95 06 19 6(51) HOIR 13/33 
HOIR 13/14 

(31) 94 4422437 (32) 94 06 29 (33) DE 
94 4433657 94 09 21 DE 
94 4441303 941121 DE 

(86) 95 0619 PCT/EP95/02364 
(87) 960111 WO96/00994 PCT Gazette nr 03/% 
(71) VORWERK & CO. INTERHOLDING 

GMBH, Wuppertal, DE 
(72) Frinker Uwe, Pszola Peter, Dieudonne 

Stephan Peter 

(54) Elektryczne złącze wtykowe 
(57) Wynalazek dotyczy elektrycznego złącza wtykowego 

(1) z gniazdem wtykowym i kołkiem wtykowym (3), zwłaszcza z 
kołkiem wtykowym (3) o okrągłym przekroju poprzecznym, przy 
czym gniazdo wtykowe posiada komorę wtykową, w której jest 
usytuowana sprężyna śrubowa (2) posiadająca poszczególne 
zwoje (5,6) ściskane w kierunku osiowym, przy czym zwoje (5) 
w większości mają taką samą średnicę główną. Aby uzyskać 
możliwie male zużycie nawet przy wielkiej liczbie cykli połączeń 
wtykowych i nie powodować jednocześnie zbyt wielkiego wzro
stu siły wtykania, średnica główna zwojów sprężyny jest większa 
od zewnętrznej średnicy (d) kołka wtykowego (3), a jeden lub 
kilka zwojów stykowych (6) ma średnicę stykową mniejszą od 
średnicy głównej, przy czym średnica stykowa jest również 
mniejsza od średnicy zewnętrznej (d) kołka wtykowego (3). 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 311247 (22) 95 11 04 6(51) HOIR 43/00 
HOIR 4/28 

(75) Szafraniak Janusz, Borek Wielkopolski 
(54) Sposób połączenia zacisku akumulatorowego 

z przewodem elektrycznym i przewód 
akumulatorowy 

(57) W sposobie po umieszczeniu odizolowanego zakoń
czenia (6) przewodu elektrycznego (2) w części mocującej (5) 
zacisku akumulatorowego (1) następuje dwukrotne zaciskanie 
części mocującej (5), przy czym po pierwszym zaciśnięciu po
wstały przewód akumulatorowy obraca się o 180 stopni i ponow
nie zaciska. W czasie zaciskania na powierzchni bocznej części 
mocującej (5) zacisku akumulatorowego (1) formuje się obwo
dowe wgłębienia i wypusty. 

Przewód akumulatorowy składa się z zacisku akumula
torowego (1) i przewodu elektrycznego (2) połączonych ze sobą 
trwale. Na powierzchni bocznej końcówki cylindrycznej (11) 
tworzącej część mocującą (5) zacisku akumulatorowego (1) 
znajdują się obwodowe wgłębienia i wypusty. W trwałym połą
czeniu zacisku akumulatorowego (1) z przewodem elektrycz
nym (2) odizolowane zakończenie (6) przewodu (2) osadzone 
jest w otworze nieprzelotowym (12) wykonanym w końcówce 
cylindrycznej (11) i zaciśnięte tą końcówką na całym obwodzie. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 317993 (22) 95 07 03 6(51) H02J 13/00 
(31) 94 9402358 (32) 94 07 04 (33) SE 
(86) 95 07 03 PCI7SE95/00820 
(87) 96 0118 WO96/01520 PCT Gazette nr 04/96 
(71) VATTENFALL AB, Sztokholm, SE 
(72) NorbergCalle 
(54) Sieć rozdzielcza oraz sposób i urządzenie do 

regulacji prądu elektrycznego z sieci 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sieci rozdzielczej 

zawierającej elektryczne przewody (5) do rozprowadza
nia prądu elektrycznego, szereg dystrybutorów (6) ener
gii elektrycznej z co najmniej jednym gniazdem (9) do 
zasilania prądem elektrycznym ewentualnych urządzeń 
(1) pobierających energię oraz centralny komputer (10) 
połączony z poszczególnymi dystrybutorami energii ele
ktrycznej, charakteryzującej się tym, że co najmniej nie
które dystrybutory (6) energii elektrycznej w tej sieci 
zawierają łącznik (13) i regulator (11) z mikroproceso
rem, przy czym użytkownik dołączający urządzenie (1) 
pobierające energię do jednego z tych dystrybutorów 
energii jest identyfikowalny dła centrlanego komputera 
(10) lub regulatora (11) przez mikroprocesor w urządzeniu 
pobierającym energię, a regulator w przypadku zaakcep
towania identyfikacji utrzymuje łącznik (13) w stanie za
mkniętym i umożliwia zasilanie prądem elektrycznym z 
gniazda (9), natomiast w razie niezaakceptowania 
identyfikacji regulator ten utrzymuje łącznik w stanie 
otwartym i zapobiega zasilaniu prądem elektrycznym z 
gniazda (9). 

Wynalazek dotyczy również urządzenia i sposobu 
umożliwiających zasilanie prądem z sieci i zapobiegają
cych zasilaniu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 316869 (22) 96 11 07 6(51) H02K 9/06 
(31) 95 554934 (32) 951109 (33) US 
(71) Ametek Inc., Kent, US 
(72) Gilliland Michael L., Ciccarelli Robert A, 

Coles Michael 
(54) Przelotowy zespół silnika 
(57) Formowany, przelotowy zespół silnika, mający ob

rotowy wentylator zamontowany na wale silnikowym, przy 
czym wentylator jest zamknięty w tarczowej pokrywie, cha
rakteryzuje się tym, że ma obudowę (11) do utrzymywania 
stojana (12) silnika w ustalonym położeniu, oraz dyfuzor 
(15) przytwierdzony do tej obudowy (11) dla kierowania 
przepływu powietrza z wentylatora (16) ponad silnikiem. 

(20 zastrzeżeń) 

A3(21) 311191 (22)9510 31 6(51) H02M 7/12 
G05F1/46 

(61) 305199 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mikołajski Mirosław 
(54) Prostownik synchroniczny z 

transformatorem 
(57) W prostowniku uzwojenie wtórne transformatora (Tr) 

połączone jest z prostownikiem diodowym poprzez filtr (F), który 
jest połączony z obciążeniem. 
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Uzwojenie pierwotne transformatora (Tr) połączone jest 
z generatorem mocy (GM) oraz posiada połączony z gener
atorem (GS) moduł sterujący, zawierający dwa klucze tranzysto-
rowo-diodowe. Moduł sterujący włączony jest między generator 
mocy (GM) a uzwojenie pierwotne transformatora (Tr). Moduł 
sterujący zawiera sekcję dwu kluczy (S2) tranzystorowo-diodo-
wych (T1, D1, T2, D2) połączoną z sekcją wejściową (S1). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 316866 (22)961107 6(51) H05B 3/86 
(31) 95 195414276 (32) 95 11 07 (33) DE 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Gillner Manfred, DE; Pikhard Siegfried, DE; 

Vanaschen Luc, BE; Eckstein Hans-Jurgen, 
DE 

(54) Sposób i urządzenie do układania i 
mocowania cienkiego drutu metalowego na 
folii termoplastycznej w szybie warstwowej 
oraz folia z tworzywa sztucznego i szyba z 
wbudowaną folią z tworzywa sztucznego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do układania 
i mocowania cienkiego drutu metalowego na powierzchni folii 
termoplastycznej w szybie warstwowej. 

Cienkie druty oporowe (8) są umieszczone w formie 
krzywej na folii termoplastycznej (1,2), która służy do wytwa
rzania szyby samochodowej ogrzewanej elektrycznie. Folia 
termoplastyczna (1,2) jest utrzymywana przez podcienienie na 
powierzchni bębna cylindrycznego (11), zawierającego dziur
kowaną ściankę cylindryczną. Bęben (11) jest wprawiany w ruch 
i drut (8) jest układany i mocowany na folii za pomocą zespołu 
(26) do układania drutu. Zespół (26) do układania drutu jest 
zamontowany na wózku (20), mogącym się przemieszczać rów
nolegle do osi wzdłużnej bębna (11). Napęd wózka (20) doko
nuje się za pośrednictwem śruby napędowej (21), wprawianej 
w ruch przez silnik napędowy (22). Silnik napędowy (22) jest 
sterowany procesorem (35) za pośrednictwem wzmacniacza 
regulacyjnego (24), sterowanego procesorem (35) według pro

gramu czas - posuw ustalonego odpowiednio do pożądanego 
przebiegu krzywej drutów (8). 

Folia z tworzywa sztucznego przeznaczona do połącze
nia z co najmniej jedną płytką szklaną i w szczególności wybrzu
szoną i zawiera druty metalowe umieszczone na jej powierzchni 
według przebiegów nieprostoliniowych. Szyba z wbudowaną 
folią plastikową zawiera druty metalowe umieszczone według 
przebiegów nieprostoliniowych. 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 105639 (22) 96 11 21 6(51) A01D 43/04 
(75) Borzyszkowski Andrzej, Tuchomko 
(54) Wirnikowy roztrząsacz pokosów 
(57) Wirnikowy roztrząsacz pokosów, zwłaszcza trawy, mo

cowany do ramy kosiarki rotacyjnej i mający wzdłużną oś obrotu 
wirnika, charakteryzuje się tym, że oś ta jest usytuowana asyme
trycznie między organami tnącymi kosiarki, bliżej organu zew
nętrznego. Roztrząsacz ma na wałku (3) wirnika (12) osadzone 
obrotowo koło pasowo-klinowe (7) z zabierakami (8), a w 
kołnierzu (13) piasty wirnika (12) znajdują się oczkowo-łukowe 
wycięcia rozstawione na średnicy równej średnicy rozstawien-
nia zabieraków (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103714 (22) 95 11 08 6(51) A01K 39/00 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i 

Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego POSTEOR Sp.z o.o., 
Wrocław 

(72) Szarski Piotr, Szczygieł Andrzej, Hutnik 
Halina 

(54) Osłona dozownika karmnika dla zwierząt 
hodowlanych 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona dozownika 
karmnika przeznaczonego dla zwierząt hodowlanych. 

Osłona dozownika karmnika dla zwierząt hodowlanych, 
charakteryzuje się tym, że ma postać jednolitej prostokątnej 
płyty, której boki (2) są zagięte pod kątem prostym i tworzą 
razem konstrukcję przestrzenną, przy czym zagięte boki (2) 
mają ukośne ścięcie (3) na całej długości, natomiast utworzona 
ściana czołowa (4) ma krawędź (5) zagiętą, korzystnie do wnę
trza konstrukcji przestrzennej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103701 (22) 95 11 08 6(51) A45C 3/00 
A45F4/02 

(75) Szumski Piotr, Dziekanów Leśny 
(54) Tornister 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji tor

nistra, wyposażonego w części czołowej w zamek (2) a u góry 
w uchwyt (3). 

Ścianki czołowe, ścianka górna, ścianka tylna oraz spód 
wykonane są z jednego, wielokrotnie zagiętego arkusza (1), do 
którego po bokach zamocowane są boczne ścianki (4), mające 
postać prostokąta o zagiętych do wewnątrz wzdłużnych obrze
żach (5) i ściętych u dołu narożach. Naroża tworzą przymoco
wany do wewnątrz język (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103663 (22) 95 10 30 6(51) A47B 17/00 
(71) APATOR SA, Toruń 
(72) Czajka Jerzy, Piechowski Maciej 
(54) Biurko 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji biur

ka ze zmienną wysokością blatu. 
Połączenie blatu (1) biurka z nogą (11) następuje po

przez łącznik (6), którego poziome ramię jest wsunięte w kieszeń 
utworzoną przez prowadnicę (5), zaś jego pionowe ramię umie
szczone jest w komorze (12) nogi (11). 

Regulację wysokości blatu (1) biurka uzyskuje się po 
odpowiednim ustawieniu pionowego ramienia łącznika (6) w 
nodze (11) i ustaleniu elementami złącznymi w otworach (14) 
nogi i otworach suwaka (8) umieszczonego w łączniku. 

(7 zastrzeżeń) 

U1(21) 103664 (22) 95 10 30 6(51) A47B 17/00 
A47B 83/00 

(71) APATOR SA, Toruń 
(72) Czajka Jerzy, Piechowski Maciej 
(54) Zestaw biurek 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ze

stawu biurek z możliwością regulacji wysokości blatów. 
Połączenie blatów (1) biurka i narożnika (2) z nogą (3) 

następuje poprzez łączniki (9) i (10), których poziome ramiona 
wsunięte są w kieszenie utworzone przez prowadnice (7) i (8), 
zaś ich pionowe ramiona umieszczone są w komorach (15) i (16) 
nogi (3). 

Regulację wysokości blatów uzyskuje się po odpowied
nim ustawieniu pionowych ramion łączników (9) i (10) w nodze 
(3) i ustaleniu elementami złącznymi w otworach (17) nogi i 
otworach suwaków (12) umieszczonych w łącznikach. 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 103660 (22) 95 10 30 6(51) A47B 61/00 
(71) Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 
(72) Kosiba Czesław 
(54) Szafka ubraniowa wieloprzedziałowa, 

zwłaszcza dla straży pożarnej 
(57) Szafka składa się z położonych obok siebie przedziałów 

oddzielonych ściankami wewnętrznymi. Każdy z przedziałów 
ma z jednej strony ściankę tylną (5), a z przeciwnej drzwiczki, 
przy czym w sąsiadujących ze sobą przedziałach drzwiczki 
umieszczone są po przeciwnych stronach szafki. 

Drzwiczki mają na części swojej powierzchni kratę (7) 
dla wzrokowej kontroli wnętrza oraz tabliczkę (8) dla identyfika
cji przedziału. 

W górnej części każdego przedziału zamocowana jest 
półka (9) na hełm, a poniżej haczyki na poszczególne części 
odzieży ochronnej. Półka (9) oraz ścianki w jej pobliżu mają 
krawędzie przednie obłożone osłoną (10) dla zabezpieczenia 
hełmu przed obtłuczeniem przy wkładaniu do szafki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103705 (22) 95 11 07 6(51) A47C17/175 
A47C17/86 
A47C 1/025 

(75) Wiśniewski Piotr, Kobyla Góra 
(54) Mechanizm podnośnikowy 
(57) Mechanizm podnośnikowy ma szczególne zastosowa

nie do foteli i kanap umożliwiających ustawienie oparcia wzglę
dem siedziska pod różnymi kątami. 
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Mechanizm podnośnikowy charakteryzuje się tym, że 
wspornik (5) mający kształt zbliżony do rogu posiada od spodu 
do wewnątrz trzy prostokątne wycięcia, a zaczep (7) mający 
kształt zbliżony do haka posiada cztery półkoliste wycięcia 
obrazujące płaską zębatkę, przy czym górne wycięcie swą gór
ną płaszczyzną łączy się z jego główką. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103702 (22) 95 11 06 6(51) A47C 27/14 
(71) Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o., 

Orzesze 
(72) Rolnik Jan 
(54) Materac składany 
(57) Materac składany zbudowany jest z połączonych ze 

sobą szerszych (1) i węższych (2) prostopadłościennych seg
mentów w taki sposób, że górne i dolne krawędzie stycznych ze 
sobą płaszczyzn kolejnych prostopadłościennych segmentów 
materaca są ze sobą połączone naprzemiennie (3). Od zewnątrz 
elementy materaca są pokryte tkaniną obiciową z zamkiem 
błyskawicznym (4), który jest umieszczony na powierzchni bo
cznej segmentów. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103703 (22) 95 11 06 6(51) A47C 27/14 
(71) Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o., 

Orzesze 
(72) Rolnik Jan 
(54) Materac składany 
(57) Materac składany zbudowany jest z segmentów: dwóch 

prostopadłościennych (1) i jednego ukształtowanego w formie 
graniastosłupa (2) o podstawie trapezu. Górne i dolne krawę
dzie stycznych ze sobą płaszczyzn kolejnych segmentów mate
raca są ze sobą połączone naprzemiennie (3). Od zewnątrz 
elementy materaca są pokryte tkaniną obiciową z zamkiem 
błyskawicznym (4), który jest umieszczony na powierzchni bo
cznej segmentów. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103718 (22) 95 11 09 6(51) A62C 2/00 
(71) MANDIK OBCHODNÉ-TECHNICKA 

KANCELÁŘ, Praea, CZ 
(72) Mandik Vlastimil, Haleś Josef 
(54) Klapa przeciwpożarowa do rurociągów 

techniki wentylacyjnej 
(57) Klapa przeciwpożarowa do rurociągów techniki we

ntylacyjnej o przekroju kolistym lub czworościennym, chara
kteryzuje się tym, że w obudowie klapy (1 ), wyposażonej w co 
najmniej jeden otwór kontrolny (4) i od strony zewnętrznej 
przymocowany blok (3), jest umieszczony płat klapy (2), ob
rotowy wzdłuż osi przechodzącej przez pierwszy sworzeń, 
osadzony na stałe w boku płatu klapy (2) i obrotowo w przy
ległej ściance obudowy klapy (1) i przez drugi sworzeń, osa
dzony na stałe jednym końcem w przeciwległym punkcie boku 
płata klapy (2), a przechodzący przez przyległą ściankę obu
dowy klapy (1), przez przyłączony do niej blok (3) i przez 
segment zębaty (10) i jeden koniec dźwigni sterowniczej (12), 
które są przesłonięte osłoną (11). 

Zewnętrzny koniec drugiego sworznia jest połączony 
z jednym końcem zamykającej sprężyny cylindrycznej (9), 
którą jest okręcony, a drugi koniec zamykającej sprężyny 
cylindrycznej (9) jest przyłączony do trzeciego sworznia 
(7), osadzonego w korpusie segmentu zębatego (10). 

Przez dźwignię sterowniczą (12) w pobliżu zębów 
segmentu zębatego (10) przechodzi śruba zaopatrzona 
w nakrętkę (13), której trzpień jest włożony do jednego z 
zębów segmentu zębatego (10) a swobodny koniec dźwigni 
sterowniczej (12) jest wyposażony w palec (14), który 
opiera się o jeden koniec dwuramiennej dźwigni (15), 
wychylnej na czwartym sworzniu (8), przechodzącym 
przez dwuramienną dźwignię (15) prostopadle do osi jej 
długości, którego oś jest równoległa z płaszczyzną bloku 
(3) i który jest wyposażony w sprężynę zabezpieczającą. 

Drugi koniec dwuramiennej dźwigni (15) spoczywa 
nad kolistym otworem w płycie podstawowej (26), przesła
niającej wycięcie (29) w bloku (3) i w przyległej części 
obudowy klapy (1) oraz nad zewnętrznym końcem drążka, 
umieszczonego w tulei rurowej, ustawionej prostopadle do 
ścianki obudowy klapy (1), w której drugi koniec drążka 
dotyka sprężyny, ściśniętej pomiędzy pierwszym zworni
kiem drążkowym, zakotwionym prostopadle do korpusu 
drążka, a drugim zwornikiem drążkowym, zakotwionym 
prostopadle do ścianki tulei rurowej (20), wyposażonej 
wpodłużne wycięcie, na której swobodnych końcach za
wieszony jest taśmowy bezpiecznik termiczny (17), za
opatrzony w pobliżu końców w otwory do zawieszania, 
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przy czym w zasięgu dźwigni sterowniczej (12) do płyty pod
stawowej (26) jest przymocowana zapadka (24). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103710 (22) 95 11 07 6(51) A63H 17/26 
A63H 19/22 

(71) Spółdzielnia Inwalidów KAROLINA, 
Woźniki 

(72) Badyla Krzysztof 
(54) Kółko, zwłaszcza do zabawek 
(57) Kółko ma obręcz (1) w postaci krążka, wzmocnionego 

dwustronnie promieniowymi, symetrycznie rozmieszczonymi 
żebrami (2), posiadającą na obwodzie szerokie, półkoliste łoże 
(3), w którym umieszczona jest pusta wewnątrz, pierścieniowa 
opona (4) o zamkniętym przekroju poprzecznym w kształcie 
zbliżonym do koła, przy czym obręcz (1) zaopatrzona jest w 
centrycznie umieszczoną, wystającą tuleję (5), która zamknięta 
jest z jednej strony záslepka (6), mocowaną od zewnątrz do 
obręczy (1) kołkami. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁB 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

U1(21) 103711 (22) 95 11 07 6(51) B24B 39/00 
B23P 9/00 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Przybylski Włodzimierz, Zieliński Jerzy 
(54) Narzędzie do nagniatania krążkowego 

powierzchni walcowych, zwłaszcza trudno 
dostępnych 

(57) Wzór użytkowy dotyczy narzędzia do nagniatania 
krążkowego, które umożliwia obróbkę zarówno trudno do
stępnych zewnętrznych powierzchni walcowych, jak i po-
wierzni wewnętrznych. 

Narzędzie do nagniatania krążkowego powierzchni 
walcowych, zwłaszcza trudno dostępnych posiadające krą
żek nagniatający dosuwany przy pomocy elementu spręży
stego znamienne tym, że oś (6) krążka (7) osadzona jest w 
jednym ramieniu dźwigni (4), której drugie ramię oparte jest o 
element sprężysty (2), przy czym oś (6) krążka (7) i oś ugięcia 
elementu sprężystego (2) są równoległe, zaś element spręży
sty (2) umieszczony jest w korpusie (1) w kształcie trzpienia 
równoległego do osi (6) krążka (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103667 (22) 95 10 31 6(51) B28C 5/14 
B01F3/12 

F04B 15/02 
(71) FOSROC POLAND Sp. z o.o., Bytom 
(72) Napieracz Tadeusz, Wysocki Sławomir, 

Ogórek Wiesław 
(54) Agregat pompowy do wytwarzania i 

podawania mieszanek cementowych 
(57) Agregat pompowy do wytwarzania i podawania mie

szanek cementowych zamocowany jest na ramie nośnej (1), 
do której w części środkowej przymocowana jest prostopadło-
ścienna konstrukcja obudowy (2) z wykonanym w górnej 
części zbiornikiem wlotowym podajnika (15). 

Na dnie podajnika umieszczony jest ślimak dozujący 
(16) oraz otwór wylotowy (14). 

Otwór wylotowy podajnika usytuowany jest nad otwo
rem wlotowym mieszalnika (10). 

W górnej części korpusu mieszalnika przy jego otwo
rze wlotowym znajduje się podajnik ci czy cieczy (11), do 
którego doprowadzona jest woda poprzez zawór regulacyjny 
(13) z przepływomierzem, zaś w dolnej jego części znajduje 
się ślimak mieszalnika (7), połączony z jednej strony z pompą 
(8), zamocowaną na jednym z końców ramy (1), a z drugiej 
strony poprzez zespół ułożyskowania napędu (6), układ prze-
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niesienia napędu (17) na ślimak dozujący (16), przekładnię (5) 
i sprzęgło (4), połączony jest z wałem silnika (3), umieszczonym 
na drugim końcu ramy agregatu. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103699 (22) 95 11 06 6(51) B29C 49/04 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Chemicznych METALCHEM, 
Toruń 

(72) Kotlarz Stanisław, Stasiek Joachim, Zieliński 
Henryk, Przytuła Jerzy 

(54) Urządzenie do wytwarzania folii rękawowej z 
tworzywa termoplastycznego 

(57) Urządzenie do wytwarzania folii rękawowej z tworzywa 
termoplastycznego charakteryzuje się tym, że w górnej części 
kształtowników łączących (14) znajdują się napędzane walce 
zamykająco-odciągowe (17) niezależnym motoreduktorem (18) 
z bezstopniową regulację prędkości ich obrotów, natomiast w 
środkowej części ksztitowników łączących (14) usytuowany jest 
zespół wałka pływającego (20), zawierający wałek główny (21) 
sprzężony z potencjometrem (22), wałek naciągowy (23) i prze
ciwwagę (24), zaś w dolnej części kształtowników łączących (14) 
umieszczony jest zespół nawijający (25), który posiada nawijak 
(26) i tuleję nawojową (27), napędzaną niezależnym motoredu
ktorem (28). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103700 (22) 95 11 08 6(51) B42F 21/00 
(75) Szumski Piotr, Dziekanów Leśny 
(54) Element segregujący 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ele

mentu segregującego, stosowanego w skorowidzach, słowni
kach, encyklopediach, książkach telefonicznych i wszędzie tam 
gdzie istnieje potrzeba szybkiego odnalezienia właściwego has
ła. Element ukształtowany jest w formie złożonej do wewnątrz 
wypustki (1) z naniesionymi znakami graficznymi i mocowany 
jest na obrzeżu kartki (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103723 (22) 95 1110 6(51) B43M 17/00 
(75) Pawłowski Janusz, Gdańsk 
(54) Pojemnik otwarty, zwłaszcza na przybory 

biurowe lub szkolne 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że korpus (1) prze

strzennie jest ukształtowany w postaci walca, którego powierz
chnia boczna utworzona jest z płaskiego materiału arkuszowego 
o zarysie prostokąta posiadającego najednej krawędzi wypusty 
(2), zaś w pobliżu przeciwległej drugiej krawędzi znajdują się 
przelotowe nacięcia (3) dla przewlekanych przez nie wypustów 
(2), tworząc cierne, rozłączne połączenie ściany bocznej poje
mnika. Korpus (1) dolną krawędzią osadzony jest rozłącznie w 
pierścieniowej szczelinie (4) pokrywy (5), stanowiąc dno poje
mnika. Górna krawędź korpusu (1) osadzona jest rozłącznie w 
pionowej szczelinie (6) wzmacniającego pierścienia (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103674 (22)951103 6(51) B60J 1/20 
(75) Marchewa Bogusław, Łódź 
(54) Osłona górnej, wewnętrznej powierzchni 

tylnych drzwi samochodowych 
(57) Wzór użytkowy dotyczy osłony górnej, wewnętrznej po

wierzchni tylnych drzwi samochodowych, wykonanej z usztyw
nionego materiału. 

Osłona charakteryzuje się tym, że postać nieckowatej 
pokrywy (1) o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu o 
zaokrąglonych dolnych narożach, przy czym w środkowej 
części nieckowatej pokrywy (1) jest wykonane trapezoidalne 
zagłębienie (2), natomiast w środkowej części dolnej krawędzi 
nieckowatej pokrywy (1) znajduje się występ (3) z wykonanym 
prostokątnym wycięciem (4). Ponadto w pobliżu górnych naroży 
nieckowatej pokrywy (1) oraz po obu stronach wycięcia (4) w 
występie (3) jej dolnej krawędzi są wykonane otwory (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103715 (22) 95 1110 6(51) B60K15/07 
(71) NGV AUTOGAS Sp. z co., Kraków 
(72) Rudkowski Jacek, Rudkowski Marek 
(54) Autobus z silnikiem spalinowym zasilanym 

gazem płynnym propan-butan 
(57) Autobus wyposażony jest w usytuowany w tylnej czę

ści autobusu pod podłogą zbiornik gazu płynnego propan -
butan (1), który połączony jest z reduktorem- parownikiem (3) 
przewodem (2). Usytuowany centralnie silnik spalinowy z 
zapłonem iskrowym (5) wyposażony jest w moduł sterująco -
zapłonowy (8) i regulator obrotów maksymalnych (9) oraz 
kolektor ssący (4) połączony z reduktorem - parownikiem (3) 
przez mieszalnik (6), przy czym mieszalnik (6) połączony jest 
z filtrem powietrza (7). Zbiornik gazu płynnego (1) składa się 
z kilku zbiorników połączonych równolegle kolektorami. 

Autobus z silnikiem spalinowym zasilanym gazem 
płynnym propan • butan ma zastosowanie szczególnie w 
komunikacji miejskiej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103662 (22) 95 10 31 6(51) B61D 35/00 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w 

Łapach SA, Łapy 
(72) Plona Antoni, Jarocki Janusz 
(54) Wagon specjalny łaźnia 
(57) Przedstawiony wagon specjalny przeznaczony jest dla 

pracowników zatrudnionych przy budowie, naprawie i konser
wacji linii kolejowych lub obiektów położonych w okolicach 
czasowego stacjonowania tj. bocznic kolejowych, ślepych torów 
itp. Istota wagonu zbudowanego na bazie krytego wagonu 
towarowego, polega na tym, że jest podzielony poprzeczną 
ścianką (1) na dwie części. W pierwszej części wagonu usutuo-
wane jest pomieszczenie kotłowni (2), obok pomieszczenie 
gospodarcze (4), następnie pralnia (5) i łaźnia (12). W łaźni 
wyodrębnione są kabiny natryskowe (13) oraz kabina WC (14), 
zaś przed kabinami usytuowane są ławki (15). W drugiej części 
wagonu usytuowana jest druga łaźnia (16), w której także wyod
rębnione są kabiny natryskowe (17) i kabina WC (18). W kotłow
ni (2) znajduje się piec olejowy ze zbiornikiem wodnym (3), zaś 
w podwoziu pod pomieszczeniem gospodarczym (4) znajduje 
się zbiornik oleju opałowego. W pralni (5) i mniejszej łaźni (16) 
usytuowane są mechaniczne urządzenia pralnicze (6, 19) i 
umywalki (7,20). Izolacja ściany wagonu (22), zabudowana jest 
na zewnątrz konstrukcji nośnej, co pozwala na zwiększenie 
powierzchni użytkowej. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 103712 (22) 95 11 09 6(51) B62D 25/08 
(75) Wadas Karol, Szyldak; Lembke Piotr, 

Żuromin 
(54) Nadbudówka platformy ładunkowej pojazdu 

samochodowego 
(57) Nadbudówka platformy ładunkowej pojazdu samocho

dowego typu pick-up, posiada ściany boczne korpusu (1) prze
dłużone w dół, poniżej podłogi (3) pojazdu. Dolne przedłużenia 
ścian korpusu bocznych tworzą, zintegrowane z korpusem nad* 
budówki, boczne osłony (4) podwozia pojazdu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103713 (22)951109 6(51) B62D 25/08 
(75) Wadas Karol, Szyldak; Lembke Piotr, 

Żuromin 
(54) Nadbudówka platformy ładunkowej pojazdu 

samochodowego 
(57) Nadbudówka platformy ładunkowej pojazdu samocho

dowego typu pick-up, posiada ściany korpusu (1) przedłużone 
w dół tak, że kołnierzem oporowym opierają się one na podłodze 
platformy skrzyni ładunkowej pojazdu. Otwór drzwiowy (2) do 
przestrzeni ładunkowej usytuowany jest w tylnej ścianie nadbu
dówki. Zamykany jest on drzwiami dwuskrzydłowymi, zawieszo
nymi na zawiasach bocznych (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103658 (22) 95 10 30 6(51) B65D 5/20 
B65D 85/60 

(75) Nowakowski Marcin, Warszawa; Mirecki 
Michał, Warszawa 

(54) Opakowanie, zwłaszcza artykułów ,, 
spożywczych 

(57) Opakowanie ukształtowane jest z jednego, sztywnego 
arkusza materiału, podzielonego na prostokątne pola (1) z przy
ległymi o zarysie trójkątów wypustami (3) oraz wzdłużną wypu
stką (4). Co najmniej jedno z prostokątnych pół (1) wyposażone 
jest w owalne okienko (5) w postaci perforowanego na części 
obwodu otworu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103690 (22) 95 11 06 6(51) B65D 83/08 
G07D 9/06 

(75) Żarski Janusz, Warszawa; Sakovitch Bobby, 
Warszawa 

(54) Pojemnik do monet 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do mo

net wykonany z tworzywa sztucznego używany do liczenia i 
przechowywania monet, żetonów numerków řtp. 

Pojemnik ma kształt zbliżony do walca o niewielkiej 
zbieżności, zakończony denkiem i charakteryzuje się tym, że 
posiada zamknięcie utworzone przez trzy ruchome, elastyczne 
elementy (2) z przewężeniami rozmieszczone symetrycznie na 
obwodzie u wylotu pojemnika (1) i wysunięte poza jego korpus, 
z zachowaniem szczelin (3) pomiędzy elementami (2), a korpu
sem pojemnika (1). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103691 (22) 95 11 06 6(51) B65D 83/08 
G07D 9/06 

(75) Żarski Janusz, Warszawa; Sakovitch Bobby, 
Warszawa 
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(54) Pojemnik na monety 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na mo

nety wykonany z tworzywa sztucznego używany do liczenia i 
przechowywania monet, żetonów numerków itp. 

Pojemnik ma kształt zbliżony do walca o niewielkiej 
zbieżności, zakończony denkiem i charakteryzuje się tym, że 
posiada zamknięcie utworzone przez dwa ruchome, elastyczne 
elementy (2) z przewężeniami rozmieszczone symetrycznie na 
obwodzie u wylotu pojemnika (1) i wysunięte poza jego korpus, 
z zachowaniem szczelin (3) pomiędzy elementami (2), a korpu
sem pojemnika (1). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103692 (22) 95 11 06 6(51) B66F 9/06 
(75) Budny Jerzy, Gdynia 
(54) Urządzenie do zdejmowania i nakładania 

pokryw studni telekomunikacyjnych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji urzą

dzenia, które stanowi jednoosiowy wózek (1) z wyprowadzo
nymi poziomymi nośnymi ramionami (2), przy końcach których 
zamocowane jest nierozłącznie poprzeczne oporowe ramię (3) 
z osadzonymi rozłącznie na jego końcach hakowymi elementa
mi (4) z zaczepową końcówką do prętów oporowych. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 103721 (22) 95 11 10 6(51) C02F 3/30 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o., Poznań 
(72) Lendzion Piotr, Kosakowski Aleksander, 

Juhas Władysław 
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej 

przepustowości 
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków posiadająca komo

rę oczyszczania (1) z rusztem napowietrzającym (11) i korytem 
odgazowania (12) oraz umieszczony obok niej osadnik wtórny 
(4), charakteryzuje się tym, że jej prostokątny zbiornik jest prze
dzielony ścianami w ten sposób, że wewnątrz zbiornika utwo
rzona została kwadratowa komora oczyszczania (1), a pozostałą 

część zbiornika zajmują dwie równej wielkości również 
kwadratowe komory, z których jed na jest beztlenową komo
rą defosfatacji (2) a druga komorą denitryfikacji (3), przy 
czym komora oczyszczania (1) połączona jest rurą z osadni
kiem wtórnym (4) usytuowanym przy jej ścianie leżącej w 
płaszczyźnie ściany komory defosfatacji (2). 

Przy dnie osadnika wtórnego (4) umieszczona jest za-
tapialna pompa wirowa do recyrkulacji osadu czynnego. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 103722 (22) 95 1110 6(51) C02F 3/30 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o., Poznań 
(72) Lendzion Piotr, Kosakowski Aleksander, 

Juhas Władysław 
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniej 

przepustowości 
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniej prze

pustowości zawierająca komory oczyszczania (2, 3, 7), 
defosfatacji (4) denitryfikacji (5) i stabilizacji (6) oraz ruszty 
napowietrzające atakże osadniki wtórne (1) charakteryzuje 
się tym, że jej kwadratowy zbiornik jest przedzielony ścia
nami w ten sposób, że wewnątrz niego znajdują się cztery 
również kwadratowe komory, przy czym komory od strony 
od strony usytuowanych obok zbiornika oczyszczalni osad
ników wtórnych stanowią komory oczyszczania (2, 3) a 
jedna z pozostałych komór jest przedzielona ścianą na 
dwie prostokątne komory równej wielkości, z których komo
ra narożnikowa stanowi komorę defosfatacji (4) a sąsiednia 
komorę denitryfikacji (5), przy czym pozostała komora jest 
również przedzielona ścianą na narożnikową komorę sta
bilizacji (6) oraz komorę oczyszczania (7). Obok zbiornika 
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oczyszczalni usytuowane są cztery walcowe osadniki 
wtórne (1) rozstawione równomiernie parami naprze
ciw siebie i połączone przewodami hydraulicznymi z 
komorami zbiornika oczyszczalni. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103673 (22) 95 10 30 6(51) C06B 11/02 
(71) Waśkiewicz Maria, Białystok 
(72) Waśkiewicz Mirosław, Moniuszko Krzysztof 
(54) Brama wjazdowa przesuwana 
(57) Brama wjazdowa charakteryzuje się tym, że kon

strukcja wsporcza bramy składa się z poziomej podstawy 
(1), zakończonej prostopadłym do niej słupem (2) w postaci 
jarzma. 

W poziomej podstawie (1) osadzone są dwa ze
społy rolkowe. W górnej części słupa jarzmowego (2), po 
wewnętrznej stronie jarzma umocowana jest na wsporni
ku (5) rolka prowadząca (6). Na kółkach zespołów rolko
wych i rolce prowadzącej (6) osadzona jest przesuwnie 
rama bramy (10). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103675 (22)951102 6(51) C14B 1/52 
(75) Jabłońska Jadwiga, Zielona Góra 
(54) Przyrząd do czyszczenia i konserwacji 

wyrobów ze skóry oraz materiałów 
skóropodobnych 

(57) Przyrząd, zbudowany z segmentów, którymi są misecz
ki (1) z umieszczonymi na zewnętrznej powierzchni dna gąbka
mi (3), ma do gąbki (3) przymocowany jedwabny włosek (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 103697 (22)951107 6(51) E04D 13/068 
(71) Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania 

PROTEC Sp. z o.o., Chróścice 
(72) Weber Klemens 
(54) Króciec rynnowy 
(57) Króciec rynnowy przeznaczony do połączeń pio

nowej rury spustowej z rynną poziomą instalacji odwod
nienia połaci dachowych wykonany jest w kształcie tulei 
(1) z wywiniętym kołnierzem (2) na wyprofilowanym za
kończeniu. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104650 (22) 96 05 08 6(51) E04F 21/00 
(23) 95 11 09 JESIENNA GIEŁDA BUDOW

NICTWA 
(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Borowy Andrzej, Rudnik Konrad, Nowak 

Marek, Wierzbicki Krzysztof, Kaszubski 
Maciej 

(54) Urządzenie do mechanicznego nakładania 
warstw ochronnych i ciepłochronnych w 
budynkach mieszkalnych i inwentarskich 

(57) Urządzenie ma zbiornik (2) z obrotowym mieszadłem 
(3) w postaci wału z łopatkami w kształcie wycinka koła z 
podłużnym otworem. Wał mieszadła (3) jest osadzony w obudo
wach z łożyskowymi uszczelnieniami czołowymi i jest napędza
ny dwubiegowym silnikiem (4). Zbiornik (2) ma wibracyjne sito 
(5) z rzeszotem napędzane wibratorem od silnika (6). Pompa (7) 
jest dwustronnego działania z gumowymi samocentrującymi 
tíokami i jest ona napędzana od silnika (8) poprzez napędowy 
zespół (9) mający reduktor i mechanizm krzywkowy z ułożysko-
wanymi rolkami toczącymi się po wzdłużnych prowadnicach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103672 (22) 95 10 30 6(51) E05B 55/00 
(71) Waśkiewicz Maria, Białystok 
(72) Waśkiewicz Mirosław 
(54) Zamek, zwłaszcza do drzwi garażowych 
(57) Zamek, zwłaszcza do drzwi garażowych, charakteryzuje 

się tym, że łącznik (5) posiada kształt okrągłej płytki z co najmniej 
jednym występem zabierakowym (B), którego szerokość jest 
mniejsza od szerokości obwodowego wycięcia (A) w otworze 
rygla (4). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103682 (22)951103 6(51) E05C 1/12 
(71) Fabryka Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST, Złotów 
(72) Bihun Zdzisław 
(54) Zasuwnica czołowa do okien i drzwi 

balkonowych bez słupka 
(57) Zasuwnica jest zaopatrzona w niezależną pokrywkę 

(12) o zagiętych ku dołowi bocznych obrzeżach (26). Listwa 
czołowa (1) jest dzielona a pokrywka (12) w zewnętrznej części 
narożnych słupów (9, 10) zaopatrzona jest w wystające czopy 
roznřtowane odpowiednio w dzielonych częściach listwy czoło
wej (1). Boczne obrzeża (26) pokrywki (12) zachodzą częściowo 
na uzębienie zębatego kółka (13) a prostokątna podstawa (8) 
zamka nawrotnego tworzy płaszczyznę. Wodziki (16) w przekro
ju poprzecznym mają kształt prostokąta. Ilość występów czopa 
zębatego kółka (13) i wypustów dźwigni (7) jest krotnością stałą 
ilości zębów zębatego kółka (13). Otwór (3) na zagiętym narożu 
ma odgięte obrzeże (31) powstałe powstałe przez jego odpo
wiednie wycięcie. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103683 (22)951103 6(51) E05C1/12 
(71) Fabryka Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST, Złotów 
(72) Bihun Zdzisław 
(54) Mechanizm zamykający okucia obwodowego 
(57) Mechanizm ma niezależną pokrywkę (13) o zagiętych 

ku dołowi bocznych obrzeżach (25), przy czym listwa czołowa 
(1) jest dzielona a pokrywka (13) w zewnętrznej części naroż
nych słupów (10,11 ) zaopatrzona jest w wystające czopy rozni-
towane odpowiednio w dzielonych częściach listwy czołowej 
(1). Boczne obrzeża (25) pokrywki (13) zachodzą częściowo na 
uzębienie zębatego kółka (14) a prostokątna podstawa (9) za
mka nawrotnego tworzy płaszczyznę. Wodziki w przekroju po
przecznym mają kształt prostokąta. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103684 (22) 95 11 03 6(51) E05C 1/12 

(71) Fabryka Elementów Wyposażenia 
Budownictwa METALPLAST, Złotów 

(72) Bihun Zdzisław 

(54) Mechanizm ryglujący okucia obwodowego 

(57) Mechanizm ma w suwaku (3) wykonany wzdłużny otwór 
(7), w którym wchodzi wypust (8) wytłoczony w listwie czołowej 
(1). Otwór (2) na zagiętym narożu ma odgięte obrzeże (9) 
powstałe przez jego odpowiednie wycięcie. Szerokość suwaka 
(3) jest stała na całej długości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103720 (22) 95 11 09 6(51) E06B 5/00 
(71) ALUZARO Sp. z o.o. 

POLSKO-FRANCUSKA, Wrocław 
(72) Kostyra Zdzisław, Goriaczko Jerzy, Jopp 

Robert 
(54) Okno, zwłaszcza podawcze 
(57) Okno (1), zwłaszcza podawcze w postaci wykusza zło

żone ze szkieletu z profili kształtowych wypełnionych materiała
mi wypełniającymi ma przesuwne dwuskrzydłowe okienko (5) 
na ścianie (2) frontowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103661 (22) 95 10 30 6(51) E06B 9/56 
(75) Kobus Krzysztof, Olsztyn 
(54) Szyna żaluzji pionowych 
(57) Szyna żaluzji pionowych posiada w przekroju poprze

cznym kształt zbliżony do ceownika, którego boczne ramiona 
mają wewnętrzne poziome pasy (8) oraz dolne poziome zagię
cia (9). Górny pas szyny tworzy wielokomorowa płyta (1) podzie
lona nieregularnymi żeberkami (2), wewnątrz której po obu jej 
bokach znajdują się dwie komory (4), przy czym dolna powie
rzchnia płyty (1) ma nieregularny kształt, wznoszący się po 
bokach ku górze tworząc wgłębienie (3), natomiast płyta (1) po 
zewnętrznej stronie i na jej krańcach ma wystające ramiona (5). 
Płyta (1) przechodzi łukami (6) w boczne ramiona (7). 

(2 zastrzeżenia) 



Nr 10 (610) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 71 

U1(21) 103726 (22) 95 1110 6(51) E21D 11/14 
(75) Kubiczek Romuald, Ogrodzieniec; 

Stępniewski Marian, Ogrodzieniec 
(54) Jarzmo obudowy górniczej 
(57) Jarzmo obudowy górniczej, wykonane w postaci jedno

litego elementu, wyprofilowane jest w kształcie litery V. W górnej 
części ramion jarzma (1) ukształtowane są na zewnątrz dwa 
wypusty (2) i (3) z otworami (4) i (5), które służą do przytwier
dzania jarzma (1) do kotew osadzonych w caliźnie wyrobiska 
górniczego. Wewnętrzne powierzchnie ramion jarzma (1) przy
trzymują obudowę górniczą. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103724 (22)951110 6(51) E21D 21/00 
(75) Kubiczek Romuald, Ogrodzieniec; 

Stępniewski Marian, Ogrodzieniec 
(54) Tuleja 
(57) Tuleja upodatniająca, zwłaszcza dla części gwintowa

nych kotwi sztywnych, stosowanych w obudowach górniczych, 
charakteryzuje się tym, że wykonana jest w kształcie walcowym 
(1), a na zewnętrznej części ma trapezowe rowki (2) o różnej 
głębokości wyżłobienia. W wyniku działania sił naprężeń góro
tworu w osi kotwi, ulegają zaciśnięciu kolejne rowki (2), według 
głębokości wyżłobienia. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103725 (22) 95 1110 6(51) E21D 21/00 
(75) Kubiczek Romuald, Ogrodzieniec; 

Stępniewski Marian, Ogrodzieniec 

(54) Zacisk linowy 

(57) Zacisk linowy ma nagwintowaną zewnętrznie tuleję (1) 
z usytuowanym w osi wewnętrznym otworem walcowym (2), 
przechodzącym w otwór stożkowy (3), z którym współpracuje 
stożkowy klin (4) o kącie nachylenia takim, jak otwór stożkowy 
(3). Na zewnętrzny gwint (5) tulei (1) nakręcona jest nakrętka 
odciągowa (6), służąca do uzyskiwania wstępnego naciągu liny. 
Mocowanie liny w zacisku polega na przeciągnięciu końcówki 
przez tuleję (1) od storny otworu walcowego (2), rozpieceniu liny 
i zablokowaniu jej klinem (4) w otworze stożkowym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103727 (22) 95 1110 6(51) E21D 21/00 
(75) Kubiczek Romuald, Ogrodzieniec; 

Stępniewski Marian, Ogrodzieniec 
(54) Zacisk linowy 
(57) Zacisk linowy charakteryzuje się tym, że w tulei (1) 

umieszczone są utwardzone kliny zaciskowe (2). Działanie zaci
sku polega na samozaciskaniu się klinów (2), przylegających do 
liny pod wpływem obciążeń zewnętrznych i przenoszeniu na 
zacisk linowy cierny sił, wywoływanych tym obciążeniem. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 103678 (22) 95 11 03 6(51) F02P 17/00 
(75) Godlewski Andrzej, Wrocław 
(54) Zastosowanie elementów elektronicznych 

emitujących promieniowanie świetlne w 
zakresie widzialnym do ustawiania kąta 
wyprzedzenia zapłonu w silnikach 
spalinowych 

( 5 7 ) W urządzeniu zastąpiono drogie lampy, o malej odpo
rności na udary mechaniczne i wymagające do swego zapłonu 
napięcia kilkunastokrotnie większego od napięcia bezpieczne
go dla człowieka, używane w stosowanych dotychczas urządze
niach stroboskopowych przy ustawianiu kąta zapłonu w 
silnikach spalinowych przez nowe generacje elementów ele
ktronicznych emitujących widzialne promieniowanie świetlne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103688 (22) 95 11 03 6(51) F16C 3/02 
(71)Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej, Miącz Aleksander, 

Kasictczuk Józef, Szewczyk Sławomir 
(54) Czop nośny wału zespołu wentylatorów 
(57) Czop nośny wału zespołu wentylatorów, zwłaszcza w 

piecach cementowych charakteryzuje się tym, że średnica czo
pa (1) jest powiększana o 0,4 mm w formie nałożonej warstwy 
(4) nośnej, metalowej pod łożysko na spirali zagłębionej na 
głębokość 0,5 mm, w przekroju wzdłużnym w kształcie ciągu 
łuków (2) wypukłych o promieniu n = ~ 0,5 mm i przy łącze
niach poprzez łuki (3) o promieniu rs = ~ 0,25 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103670 (22) 95 11 02 6(51) F16C 17/10 
(71) ELEWATOR Sp. z o.o., Katowice 
(72) Bania Stanisław, Pacwa Bogumił, Głowa 

Adam, Nowak Artur, Kapczuk Euganiusz 
(54) Łożysko promieniowo-osiowe wahliwe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łożysko promie

niowo-osiowe wahliwe, szczególnie mające zastosowanie w 
urządzeniach pracujących w atmosferze zapylonej i wysokiej 
temperaturze. 

Przedmiotowe łożysko charakteryzuje się tym, że ma 
wkładkę grafitową kulistą (1) impregnowaną stopami łożysko-

wymi, z wybraniem rowkowym (7) ślimakowym na powierzchni 
roboczej wewnętrznej dla odprowadzania cząstek stałych na 
zewnątrz, wahliwie osadzoną w obudowie (2), a obrotowo osa
dzoną na tulei łożyskowej (3) mającej z jednej strony pierście
niowy występ (5), a ta z kolei jest wciskowo osadzona na tulei 
wewnętrznej (4) mającej z jednej strony pierścień osadczy (6), 
przy czym pierścieniowy występ (5) i pierścień osadczy (6) 
tworzą boczne ograniczenia dla osiowego ułożyskowania 
wkładki grafitowej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103671 (22) 95 11 02 6(51) F16C17/10 
(71) ELEWATOR Sp. z o.o., Katowice 
(72) Bania Stanisław, Pacwa Bogumił, Głowa 

Adam, Nowak Artur, Kapczuk Eugeniusz 
(54) Łożysko promieniowo-osiowe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łożysko promie

niowo-osiowe, szczególnie mające zastosowanie w urządze
niach pracujących w atmosferze zapylonej i wysokiej 
temperaturze. 

Przedmiotowe łożysko charakteryzuje się tym, że ma 
wkładkę grafitową (1) impregnowaną stopami łożyskowymi, z 
wybraniem rowkowym (7) na powierzchni roboczej dla odpro
wadzenia cząstek stałych na zewnątrz, wciskowo osadzoną w 
tulei zewnętrznej (9) mającej z jednej strony pierścień oporowy 
(8), a obrotowo osadzoną na tulei łożyskowej (3) mającej z 
jednej strony pierścieniowy występ (5), a ta z kolei jest wciskowo 
osadzona na tulei wewnętrznej (4) mającej z jednej strony 
pierścień osadczy (6), przy czym pierścieniowy występ (5) i 
pierścień osadczy (6) tworzą boczne ograniczenia dla osiowe
go ułożyskowania wkładki grafitowej (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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U3(21) 103686 (22) 95 1103 6(51) F16H 63/36 

(61) 103142 
(75) Langier Leszek, Sosnowiec 
(54) Element mocowania urządzenia do 

blokowania skrzyni biegów samochodu 
(57) Element mocowania urządzenia do blokowania skrzyni 

biegów samochodu, według wzoru użytkowego nr zgł. W-
103142, ma postać płyty (1), której prawa część odpowiada 
obrysowi kadłuba urządzenia do blokowania skrzyni biegów z 
wysuniętym do przodu ramieniem po prawej stronie, a jej część 
lewa wychodzi poza obrys tego kadłuba i ma odpowiednie do 
prawego wysunięte ramię. Płyta (1) ma boczne brzegi promie
niowo zagięte do dołu. Ta płyta (1) ma nagwintowane otwory (2) 
w miejscach wystających do dołu śrub mocujących urządzenie 
do blokowania biegów oraz przelotowy otwór (3) pod kadłubem 
urządzenia do blokowania skrzyni biegów i otwory w zagiętych 
brzegach. W otworze (3) i otworach w zagiętych brzegach 
osadzone są śruby (4) o łbach stożkowych z gniazdem na klucz, 
których łby kryją się w stożkowych pogłębieniach tych otworów. 
Śruby (4) poprzez otwory w kanale samochodu są wkręcone w 
nagwintowane otwory w prętach umieszczonych wewnątrz ka
nału, a gniazda na klucz we łbach śrub osadzonych w otworach 
w zagiętych brzegach są stożkowo rozwiercone. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 103687 (22) 95 11 03 6(51) F16H 63/36 
(61) 103142 
(75) Langier Leszek, Sosnowiec 
(54) Urządzenie do blokowania skrzyni biegów 

samochodu 
(57) Wynalazek dotyczy, urządzenia do blokowania skrzyni 

biegów samochodu, według wzoru użytkowego nr zgł. W-
103142, z kadłubem, w którym są osadzone obrotowo hak 
blokujący i dźwignia ten hak ryglująca oraz nieobrotowo na 
czopie zamka zabierak odchylania dźwigni ryglującej. Z haka 
(2) blokującego wyprowadzona jest w bok dźwignia (16) obrotu 

tego haka (2), przy czym ta dźwignia (16) jest zagięta do tyłu, a 
z zagiętego końca tej dźwigni (16) wyprowadzony jest do góry 
pręt zakończony gałką. Urządzenie ma elementy mocowania na 
kanale samochodu w postaci odcinków prętów (19) z nagwin
towanymi otworami. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103677 (22)951103 6(51) F16J 1/00 
(71) Spółdzielnia Inwalidów SILMET, Złotów 
(72) Nowak Grzegorz, Fryza Aleksander 
(54) Siłownik mechaniczny 
(57) W siłowniku obudowa (3) i wysięgowy kształtownik (10) 

mają w przekroju poprzecznym kształt skrzynkowy kwadratowy, 
a śrubę napędową (6) stanowi element w postaci tulei. Nakrętka 
(9) ma kształt kwadratu z bocznymi wcięciami (11), w które 
wchodzą zabierakowe wkładki (12) przytwierdzone do wysięgo
wego kształtownika (10) mającego odpowiednio z drugiej strony 
między obudową (3) przymocowane wkładki ślizgowe (13). 
Wylot śruby napędowej (6) jest zamknięty czopem (15), który 
osadzony jest w łożysku tocznym (16) obudowanym w kwadra
towym gnieździe (17) otoczonym prowadnikiem ślizgowym 
(18). Do wnętrza obudowy (3) u góry pomiędzy wysięgowym 
kształtownikiem (10) przytwierdzony jest element ślizgowy (20). 
W obudowie (3) łożysko toczne (4) jest osadzone w kwadratowej 
podstawie (22) zaopatrzonej w regulowany wyłącznik krańcowy 
(23), przy czym obudowa (3) w swej górnej części jest również 
zaopatrzona w regulowany wyłącznik krańcowy (24). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103708 (22) 95 11 07 6(51) F16L 3/11 
(75) Adamski Ryszard, Świdnica 
(54) Uchwyt podwójny do mocowania rur 
(57) Uchwyt podwójny do mocowania rur składa się z obej

my dolnej (8) z dwoma łukami dolnymi (4) i nabką (10), oraz 
obejmy górnej (7) z dwoma łukami górnymi (5). Uchwyt wypo
sażony jest w kołek rozporowy (12) z wkrętem do drewna (11). 
Uchwyt charakteryzuje się tym, że pod każdym łukiem dolnym 
(4) ukształtowana jest na obejmie dolnej (8) stopka (6). Na 
obejmie górnej (7) uchwytu znajduje się żeberko (9) sięgające 
poza środek łuku górnego (5) obejmy górnej (7). Powierzchnie 
czołowe stopek (6) są na jednej płaszczyźnie znajdującej się 
poniżej powierzchni czołowej nabki (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103669 (22) 95 10 31 6(51) F16L 55/172 
(75) Domański Piotr, Piława Górna 
(54) Opaska naprawczo-uszczelniająca 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opaska naprawczo-usz

czelniająca, stosowana do naprawy i uszczelniania uszkodzo
nych rur wodnokanalizacyjnych. 

Opaska składa się z wkładki uszczelniającej, utworzonej 
z co najmniej jednej gumowej uszczelki (2) i opasującej ją 
dwudzielnej, metalowej obejmy (1) skręcanej symetrycznie roz
mieszczonymi śrubami (8) z nakrętkami (11), przy czym łby (9) 
śrub (8) umiejscowione są ściśle między ramionami (10) ceow-
nika (6), stanowiącymi płaszczyznę oporu zabezpieczającą śru
by (8) przed obrotami podczas dokręcania nakrętek (11). 
Ponadto opaska posiada gumowe, podtrzymujące podkładki 
(12) umiejscowione między wysięgnikami (4, 5). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 105644 (22) 96 11 23 6(51) F41H 1/02 
(71) Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 
(72) Wnuk Jan, Chodyński Andrzej, Gawor 

Urszula, Magdziarz Wojciech, Kluska 
Andrzej 

(54) Osłona kuloodporna ud 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona kuloodpor

na ud, chroniąca uda i kolana użytkownika przed zranieniami, 
pochodzącymi zwłaszcza od pocisków pistoletowych. 

Osłona kuloodporna ud ma czołową część (1) o kształ
cie trójkąta, którego jeden koniec jest zaokrąglony tak, że tworzy 
kolanową część (2), natomiast drugi koniec tworzy skośną gór
ną część (3). W górnym obszarze zewnętrznej czołowej części 
(1) i dolnym obszarze kolanowej części (2) mocowane są nie
rozłącznie rzepowe paski (5) i (6) oraz (7) i (8). Cały wewnętrzny 
obszar obrysu czołowej części (1) wypełniony jest przez przyle
gające do siebie elastyczny podstawowy wkład i elastyczną 
ograniczającą wkładkę. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁG 

FIZYKA 

U1(21) 103716 (22) 95 1110 6(51) G09F1/02 
G09F 21/04 
G09F 23/06 

(71) Krajowa Agencja MARCOM Sp. z o.o., 
Warszawa 

(72) Czupryna Krzysztof 

(54) Tablica reklamowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 

tablicy reklamowej, przeznaczonej do umieszczania na 
wózkach, stosowanych w dużych, samoobsługowych 
placówkach handlowych. Tablica utworzona jest z połączo
nych ze sobą ścianek (2), przy czym każda z nich jest wypo-
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sażona u dołu w klipsy (3), połączone z klipsami przeciw
ległej ścianki za pomocą elastycznej taśmy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103689 (22) 95 11 06 6(51) G09F 3/00 
(75) Woźniak Marek, Gdańsk; Zając Grażyna, 

Gdańsk 
(54) Tabliczka identyfikacyjna, zwłaszcza do 

oznakowań w sieci wodociągowej i gazowej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy 

tabliczki identyfikacyjnej, której powierzchnia płytki 
(1) z tworzywa sztucznego zawierająca umieszczone 
na niej informacyjne słowno-graficzne elementy (2) po
kryta jest szczelnie i nierozłącznie przezroczystą war
stwą (3) folii. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103665 (22)9510 30 6(51) G09F11/08 
(75) Soliński Ryszard, Krosno 
(54) Reklama obrotowa 
(57) Reklama obrotowa złożona z podstawy (26) i z obro

towej bryły (1), której pobocznica służy do ekspozycji reklam, 
posiada jednolitą powłokę (2) wykonaną z materiału odporne
go na uderzenia! możliwego do łączenia w jednolitą powłokę, 
bez widocznych śladów zgrzewania i możliwego do napięcia 
na stelażu górnym (7, 8) i stelażu dolnym (9, 10) obrotowej 
bryły (1). Możliwe jest też napinanie powłoki (2) wzdłuż osi 
obrotu bryły (1). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 103709 (22) 95 11 07 6(51) HOIB 9/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Uryga Bolesław, Boroń Winicjusz, Rabsztyn 

Jerzy, Wnuk Antoni, Wojtowicz Antoni, 
Kania Zofia, Nawrocki Janusz, Semik 
Zygmunt, Szlachetka Jan 

(54) Przewód oponowy górniczy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przewód oponowy 

górniczy, siedmiożyłowy z rozdzieloną symetrycznie żyłą 
ochronną i ogólnym ekranem ochronnym przeznaczony do 
zasilania urządzeń elektroenergetycznych w podziemiach ko
palń. Przewód składa się z trzech żył (1) roboczych skręconych 
wraz z układem (2) żył pomocniczych i znajdujących się we 
wnękach pomiędzy żyłami (1) roboczymi i układem (2) żył 

pomocniczych, składowych żyły (3) ochronnej, na wkładzie 
(4) gumowym tworząc ośrodek, który otoczony jest taśmą 
i/lub gumą (5) półprzewodzącą i osłonięty jest zewnętrzną 
(6) oponą gumową. 
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Na gumowej powłoce przewodzącej składowej 
żyły (3) ochronnej znajdują się karby (7) w kształcie 
odwróconej litery "V. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103694 (22) 95 11 07 6(51) H01B 17/14 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w 
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ, 
Warszawa 

(72) Gozdalik Krzysztof, Michalak Marian, 
Rutkowski Włodzimierz, Sosnowski Tadeusz 

(54) Izolator przepustowo-wsporczy średniego 
napięcia, zwłaszcza z lanego tworzywa 
epoksydowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem dogodnego prowa
dzenia szyn zbiorczych i odgałęźnych w urządzeniach rozdziel
czych średniego napięcia. 

Izolator według wzoru stanowi konstrukcję w kształcie 
stożka ściętego (1), w części wewnętrznej pustej o rozszerzonej 
kwadratowej podstawie, zamkniętej od góry pokrywą kopułko-
watą (3), pod którą umieszczony jest otwór owalny (2). Wewnątrz 
izolatora umieszczone sąwtopki (5) umożliwiające umocowanie 
szyn. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103695 (22) 95 11 07 6(51) H01B 17/14 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w 
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ, 
Warszawa 

(72) Florek Kazimierz, Mazur Wojciech, 
Sosnowski Tadeusz 

(54) Izolator wsporczy, zwłaszcza z tworzywa 
organicznego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem dogodnego moco
wania styków, szyny PEN lub PE w urządzeniach rozdzielczych. 

Izolator według wzoru stanowi konstrukcję z żeberkami 
(5), płytką górną (1) z otworami (2) do mocowania styków, szyny 
i płytki dolnej (3) z otworami (6) do mocowania śrubami do 
rozdzielnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103706 (22) 95 11 07 6(51) H01B 17/38 
(75) Pawłowicz Adam, Jelenia Góra 
(54) Podstawa izolatora 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa izolato
ra stosowana w liniach przepływowych wysokiego napięcia. 

Podstawa izolatora charakteryzuje się tym, że śruba 
montażowa (2) posiada w górnej części rowek (3), a powierzch
nia boczna (4) kielicha (1) jest wykonana jako płynnie przecho
dząca po promieniu ku dołowi z zaokrąglonym wierzchem. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103707 (22) 95 11 07 6(51) H01B 17/38 
(75) Pawłowicz Adam, Jelenia Góra 
(54) Podstawa izolatora 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa izolato

ra stosowana w liniach przepływowych wysokiego napięcia. 
Podstawa izolatora charakteryzuje się tym, że śruba 

montażowa (2) posiada w górnej części rowki (3), a powierzch
nia boczna (4) kielicha (1) jest wykonana jako skokowo przecho
dząca po płaszczyznach prostych i ukośnych ku dołowi. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 103659 (22) 95 10 30 6(51) H01H 37/52 
(75) Skierkowskj Waldemar, Żuromin 
(54) Wyłącznik termiczny 
(57) Wyłącznik termiczny należy do urządzeń ochrony ter

micznej przyrządów elektrycznych. Jest to wyłącznik typu 
samoczynnego, mający obudowę chroniącą przed przypad
kowym dotknięciem części wiodących prąd. 

Wyłącznik posiada obudowę izolacyjną (13), w której 
umieszczono zespół korpusu (1). 

Otwór obudowy (13) zamknięty jest przez zalewę ele-
ktroizolacyjną (18), która wypełnia przestrzeń pomiędzy kra
wędzią otworu a ćcianką (10) korpusu (1) i pomiędzy 
przewodami przyłączeniowymi (6, 6'). 

W miejscu złożenia ścianki (10) z uskokami (14,14') 
obudowy (13) umieszczona jest uszczelka (16). 

• Czujnik termobimetalowy (8) ustalony jest na korpusie 
(1) bokami (8'), wystającymi poza zarys sprężynki stykowej (3). 

Opisany wyłącznik przeznaczony jest głównie do 
ochrony termicznej silników i transformatorów impregnowa
nych lakierami elektroizolacyjnymi. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 103704 (22) 95 11 07 6(51) HOIR 11/14 
HOIR 4/48 

(71) Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego 
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, 
Kraków 

(72) Sierpiński Stefan, Motyka Renata, Sierpiński 
Zdzisław, Gawin Zygmunt, Szajta Janusz 

(54) Zacisk elektryczny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie związane z 

uziemianiem urządzeń elektroenergetycznych niskiego lub wy
sokiego napięcia. 

Wykonany do tego celu zacisk elektryczny ma wypro
filowany korpus (1), do którego zamocowana jest płytka doci
skowa (3), na którą wywiera nacisk sprężyna śrubowa (7) 
osadzona w korpusie (8). 

Wyprofilowany korpus (1) w części przedniej ma 
kształt litery "Z' i jest zwężony do przodu (2), zaś część tylna 
korpusu (1) jest zagięta do środka i zawężona w kierunku 
części dolnej (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103696 (22) 95 11 07 6(51) HOIR 13/40 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w 
Budownictwie ELEKTROMONTAŻ, 
Warszawa 

(72) Florek Kazimierz, Mazur Wojciech, 
Michalak Marian, Sosnowski Tadeusz 

(54) Obudowa izolacyjna styków, zwłaszcza z 
tworzywa organicznego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem korzystnego zamo
cowania styków złącza elastycznego wszystkich faz jednocześ
nie. 

Obudowę izolacyjną według wzoru stanowi podstawa 
(1) i pokrywa (2). Podstawa z pokrywą połączona jest wkrętami 
(3). Między podstawą (1) i pokrywą (2) umieszczone są styki (5) 
złącza elastycznego (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103693 (22) 95 11 07 6(51) H01R 25/00 
H02G 5/00 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Instalacji i Urządzeń Eklektrycznych w 
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Budownictwie ELEKTROMONTAŻ, 
Warszawa 

(72) Florek Kazimierz, Mazur Wojciech, 
Sosnowski Tadeusz 

(54) Wspornik izolacyjny, zwłaszcza z tworzywa 
organicznego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem dogodnego moco
wania szyn zbiorczych i rozdzielczych w urządzeniach rozdziel
czych niskiego napięcia. 

Wspornik stanowi konstrukcja z żeberkami (5) i (6), 
tulejami na śruby (4) połączone płytką (7). Do mocowania szyny 
służy zestaw dwóch wsporników. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105512 (22) 9610 30 6(51) H01T 4/00 
(31) 95 591 (32) 9510 30 (33) AT 
(71) MOSDORFER Gesellschaft m.b.H., Weiz, 

AT 
(72) Hartmann Dietrich, Reisz Alexander, Kröpfl 

Christian 
(54) Iskiernikowy ochronnik przepięciowy 
(57) Iskiernikowy ochronnik przepięciowy wykorzystywany 

do przewodów osłoniętych izolacją posiada dwie szczęki za
ciskowe (1,2), połączone za pomocą elementu mocującego 
(3), które tworzą kanał, przez który przechodzi przewód. 
Szczęki zaciskowe zostały wyposażone w zęby (11,12), któ
rych długość odpowiada grubości izolacji przewodu. 

Ochronnik posiada poza tym odiskiernik (13). Jedna 
ze szczęk zaciskowych (2) wyposażona jest w nasadkę (8) z 
gwintem zewnętrznym (9), a odiskiernik przy końcu ma otwór 
(14) o średnicy równej zewnętrznej średnicy nasadki i jest 
przymocowany do nasadki za pomocą nakrętki (15). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 103730 (22)951110 6(51) H02G 9/04 
(71) POLAM-SUWAŁKI Sp. z o.o., Suwałki 
(72) Kuźnik Leszek, Sójka Dominik 
(54) Kanał instalacyjny 
(57) W kanale na dnie (1) ukształtowany jest teowy wy

stęp (6), z którym w sposób rozłączny kojarzona jest ściana 
działowa (7). Dolna część ściany działowej (7) jest widlasta, 
jej lewe ramię (8) stanowi przedłużenie i zakończone jest 
szczękami (9) obejmującymi lewe ramię daszka (10) teowe-
go występu (6), zaś prawe ramię (11) jest wydłużone, za
kończone szczękami (12) o dużym kącie rozwarcia i 
stanowi element zatrzaskowy obejmujący prawe ramię da
szka (10) teowego występu (6). Otwarte końce szczątkowej 
ściany górnej (3) usytuowane są poziomio, w jednej 
płaszczyźnie. Klamra (13) posiada cztery płaskie stopy 
(14), po dwie na każdym z wolnych końców zaopatrzone w 
występy (15) oraz środnik z ukształtowanymi na jego koń
cach ceowymi odsadzeniami (17). Boczne płaszczyzny wy
stępów (15) płaskich stóp (14) klamer (13) oddalone są od 
siebie o konstrukcyjną rozwartość dwóch części szczątko
wej ściany górnej (3), opierają się o ich płaszczyzny czoło
we ustalając ich położenie robocze, a prześwit pomiędzy 
płaszczyzną dolną stóp (14) i wolnego końca (19) ceowych 
odsadzeń (17) jest mniejszy od grubości ściany górnej (3) 
dzięki czemu ramiona ceowych odsadzeń odchylają się 
sprężycie i powodują pewne trzymanie się klamer (13) w 
miejscu ich osadzenia. Ścianę działową (7) kojarzy się z 
teowy m występem (6) przez nałożenie szczęk (9) na lewe 
ramię daszka (10), przechylenie jej w prawo i zatrzaśnięcie 
szczękami (12) prawego ramienia (11) na prawym ramieniu 
daszka (10). Klamrę (13) można wprowadzić od otwartej 
strony czołowej kanału lub ukośnie od strony otwartej gór
nej płaszczyzny kanału. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103731 (22) 95 1110 6(51) H02G 9/04 
(71) POLAM-SUWAŁKI Sp. z o.o., Suwałki 
(72) Łach Wojciech, Sójka Dominik 
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(54) Kanał instalacyjny 
(57) Na dnie (1) kanału w kierunku wzdłużnym kanału 

ukształtowana jest jedna para lub kilka par teowych wystę
pów (6) do mocowania osprzętu, przegród bądź kanałów 
wewnętrznych. 

Otwarte końce (7) szczątkowej ściany górnej (3) 
zagięte są pod kątem prostym w kierunku dna (1). 

Klamra (8) posiada stopy (9) i hakowe sprężyste 
języczki (10) obejmujące otwarte końce (7) szczątkowej 
ściany górnej (3). 

Stopy (9) klamry (8) zaopatrzone są w ograniczniki 
(13) usytuowane w linii krawędzi gardzieli hakowych sprę
żystych języczków (10). • 

Ograniczniki (13) oraz wewnętrzne powierzchnie 
wolnego końca hakowych sprężystych języczków (10) 
ograniczają ruchy ścian bocznych (3) zarówno do środka 
kanału jak i na zewnątrz. 

Rozstaw teowych występów jest jednakowy umożli
wiający montaż osprzętu i kanałów wewnętrznych na do
wolnej parze sąsiadujących ze sobą teowych występów. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103685 (22) 95 11 03 6(51) H05B 3/46 
(71) Raciborska Fabryka Sprzętu Domowego 

DOMGOS, Racibórz 
(72) Rozmus Adam, Gulczyński Jerzy, Ochmanek 

Jan, Wolnik Henryk 
(54) Termowentylator 
(57) Termowentylator składa się z obudowy, w której w osło

nie tylnej centrycznie osadzony jest wentylator (2) z elementem 
grzejnym (3). 

Element grzejny (3) stanowi grzejnik szyty z cienkiego 
drutu na sztywnej płytce mikanitowej. 

Z przodu obudowy (1) przymocowana jest w sposób 
rozłączny obudowa przednia (4), którą stanowi wypukła kratow
nica umieszczona skośnie. 

W górnej części osłony tylnej ukształtowane jest zagłę
bienie stanowiące uchwyt (8) a w dolnej części wnęka (9) na 
przewód przyłączeniowy (10). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 103676 (22) 95 11 02 6(51) H05K 5/02 
(71) Karolczak Paweł Kazimierz, Poznań 
(72) Kubiak Waldemar 
(54) Obudowa, zwłaszcza do układów sterujących 

lub modułów światłowodowych 
(57) Obudowa, zwłaszcza do układów sterujących lub mo

dułów światłowodowych mająca w przybliżeniu kształt prosto-
padłościenny zawierająca podstawę (1) oraz związaną z nią 
zawiasowo pokrywę (2) charakteryzuje się tym, że podstawa (1) 
ma postać płyty tworzącej całość z prostopadłą do niej górną 
ścianą (3) obudowy, a pokrywa (2) zaopatrzona w pionowe 
ściany boczne (8) tworzy z kolei całość z prostopadłą do niej 
dolną ścianą (9) obudowy, przy czym z płytą podstawy (1) 
związane są elementy (4, 5) do mocowania wyposażenia oraz 
zawiasów. Ściany boczne (8) tworzą z pokrywą (2) obudowy kąt 
rozwarty. Boczna krawędź podstawy (1) jest ukształtowana w 
postaci rynny (7) do prowadzenia kabli. Podstawa (1 ) zaopatrzo
na jest u dołu we wsporniki (5) zawiasów, a ściany boczne (8) 
pokrywy (1) posiadają zagięte brzegi (10), przy czym elementy 
te (5,10) są rozstawione symetrycznie po obu bokach obudowy. 

(4 zastrzeżenia) 
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US 9613564 
US 9611689 
GB 9602251 
GB 9602271 
GB 9602275 
US 9611822 
US 9613482 
GB 9602276 
JP 9602585 
JP 9602620 
EP 9603896 
FR 9601414 
GB 9602264 
US 9614781 
US 9614147 
SK 9600014 
IB 9600975 
US 9511597 
US 9614730 
JP 9602588 
US 9611776 
US 9613549 
US 9614652 
US 9613845 
US 9614609 
US 9614638 
US 9614806 
US 9613817 
EP 9603976 
GB 9602248 
EP 9603874 
US 9613885 
GB 9602254 
US 9612722 
FI 9600316 
FI 9600482 
NL 9600362 
NL 9600361 
US 9614378 
US 9614992 

960902 
960509 
960913 
960912 
960912 
960904 
960911 
960912 
960912 
960913 
960909 
960911 
960909 
960814 
960906 
960905 
960823 
960712 
960912 
960913 
960913 
960717 
960820 
960913 
960911 
960913 
960903 
960913 
960912 
960913 
960829 
960910 
960910 
950914 
960913 
960911 
960716 
960823 
960912 
960821 
960911 
960912 
960913 
960909 
960910 
960912 
960904 
960829 
960912 
960805 
960531 
960911 
960916 
960916 
960910 
960911 

C08J 
C08J 
C08K 
C08K 
C08L 
C08L 
C08L 
C09D 
C09D 
C09K 
C09K 
C10G 
C10J 
C11D 
C U D 
C U D 
C12M 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12P 
C12P 
C12P 
C12P 
C12P 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C22B 
C23C 
D01D 
D01D 
D06F 
D06M 
D06Q 
D21C 
D21C 
D21H 
D21H 
D21H 
E02B 

3 

07/06 
09/00 
05/34 
09/06 
03/02 
23/08 
95/00 
17/00 
17/00 
05/04 
07/06 
11/05 
03/86 
01/22 
11/00 
17/00 
01/00 
00/00 
05/10 
15/10 
15/11 
15/12 
15/12 
15/29 
15/52 
15/55 
15/56 
15/69 
15/82 
15/85 
15/86 
07/48 
19/04 
21/04 
21/06 
21/08 
01/00 
01/02 
01/20 
01/68 
01/68 
01/68 
01/68 
11/08 
26/02 
05/24 
05/25 
33/02 
17/00 
01/10 
09/06 
09/06 
17/02 
17/22 
17/45 
15/04 
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WO9710389 
WO9710392 
WO9710394 
WO9710397 
WO9710398 
WO9710400 
WO9710405 
WO9710407 
WO9710411 
WO9710413 
WO9710414 
WO9710415 
WO9710416 
WO9710419 
WO9710420 
WO9710424 
WO9710426 
WO9710433 
WO9710437 
WO9710442 
WO9710444 
WO9710446 
WO9710448 
WO9710451 
WO9710453 
WO9710456 
WO9710460 
WO9710463 
WO9710470 
WO9710471 
WO9710473 
WO9710474 
WO9710475 
WO9710476 
WO9710479 
WO9710480 
WO9710481 
WO9710482 
WO9710484 
WO9710485 
WO9710489 
WO9710490 
WO9710491 
WO9710493 
WO9710499 
WO9710500 
WO9710503 
WO9710505 
WO9710511 
WO9710514 
WO9710515 
WO9710521 
WO9710522 
WO9710531 
WO9710532 
WO9710535 

1 

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

970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 

2 

AU 9600582 
IB 9600919 
DE 9601656 
FR 9601422 
FR 9601423 
IT 9600172 
EP 9604038 
CA 9600594 
NO 9600217 
GB 9602236 
US 9614418 
AL 9600001 
EP 9503649 
US 9614844 
NL 9600289 
CN 9600079 
NL 9600358 
EP 9604020 
CA 9500520 
US 9614850 
EP 9603964 
US 9613590 
GB 9602280 
US 9614803 
SE 9601141 
DE 9601755 
EP 9603829 
GB 9602253 
US 9613428 
FR 9601408 
DE 9601633 
EP 9604009 
AU 9600567 
US 9614622 
AU 9600568 
GB 9602244 
US 9614605 
GB 9602250 
US 9614890 
US 9612622 
EP 9604047 
DK 9600377 
US 9615383 
US 9614660 
US 9611803 
GB 9602249 
US 9614753 
US 9614840 
EP 9604048 
IL 9600106 
SE 9601126 
AU 9600571 
US 9612748 
US 9612327 
BE 9600093 
DK 9600380 

960916 
960911 
960830 
960913 
960913 
960910 
960913 
960905 
960909 
960910 
960913 
960906 
950916 
960913 
960716 
960916 
960912 
960913 
950914 
960911 
960910 
960826 
960916 
960911 
960913 
960912 
960831 
960912 
960819 
960912 
960903 
960912 
960910 
960912 
960911 
960911 
960911 
960912 
960916 
960718 
960916 
960910 
960911 
960913 
960716 
960912 
960913 
960913 
960916 
960910 
960910 
960913 
960806 
960726 
960906 
960912 

E03F 
E04B 
E04C 
E04F 
E04F 
E04H 
E06B 
E06B 
E21B 
E21B 
E21C 
F01B 
F01K 
F02B 
F02B 
F02F 
F02K 
F03G 
F04C 
F15B 
F15B 
F16B 
F16D 
F16G 
F16H 
F16H 
F16K 
F16L 
F21L 
F21V 
F23N 
F24D 
F24F 
F24F 
F24F 
F24J 
F25C 
F26B 
F41G 
G01B 
G01D 
G01F 
G01H 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01P 
G01R 
G01R 
G02B 
G02B 
G03B 
G03B 
G05D 

3 

05/14 
02/86 
00/00 
10/06 
10/06 
06/06 
03/48 
09/26 
19/22 
47/02 
37/14 
03/00 
23/06 
53/00 
67/10 
05/00 
01/82 
03/00 
15/04 
11/00 
21/12 
13/06 
13/75 
11/14 
07/00 
61/34 
27/04 
47/02 
07/00 
08/00 
05/08 
11/00 
03/12 
03/14 
13/28 
03/08 
01/14 
03/34 
03/26 
05/08 
01/00 
01/66 
01/00 
21/63 
27/30 
33/20 
33/53 
33/54 
03/66 
27/26 
31/12 
05/08 
05/12 
19/18 
21/10 
23/00 
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WO9710536 
WO9710539 
WO9710540 
WO9710541 
WO9710547 
WO9710551 
WO9710552 
WO9710555 
WO9710556 
WO9710559 
WO9710560 
WO9710561 
WO9710562 
WO9710569 
WO9710570 
WO9710573 
WO9710574 
WO9710575 
WO9710576 

1 

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

970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 
970320 

2 

DK 9600381 
US 9611800 
FI 9600481 
US 9614420 
US 9614755 
US 9614140 
FI 9600484 
US 9614981 
US 9614667 
EP 9603972 
US 9614414 
AU 9600566 
US 9614658 
US 9614789 
GB 9602241 
US 9614620 
GB 9602021 
BR 9600035 
US 9614586 

960912 
960716 
960911 
960903 
960911 
960911 
960913 
960912 
960913 
960910 
960912 
960910 
960912 
960913 
960911 
960911 
960819 
960816 
960912 

G05D 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06F 
G06K 
G06T 
G06T 
G06T 
G07C 
G07F 
G07F 

3 

23/00 
01/16 
03/03 
03/14 
09/46 
15/00 
15/16 
17/21 
17/22 
17/60 
17/60 
19/00 
05/00 
11/40 
15/10 
17/20 
05/12 
07/00 
07/00 

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań) 
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań) 
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony 

zgłoszenia) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 

311181 
311183 
311187 
311188 
311189 
311190 
311191 
311192 
311193 
311208 
311209 
311210 
311211 
311213 
311214 
311215 
311216 
311217 
311243 
311244 
311247 
311249 
311252 
311284 
311285 
311286 
311287 
311288 
311291 
311315 
311316 
311318 
311320 
311321 
311323 
311327 
311328 
311330 
311331 
311332 
311334 
311342 
311343 
311344 
311345 
311346 
311347 
311348 
311349 
311350 

Int.Cl6 

2 

H01M 
B66B 
C02F 
B62D 
G01D 
G01B 
H02M 
G03H 
G01F 
B01J 
E01D 
A47K 
B01J 
A61C 
A61C 
E01D 
B29D 
A61K 
A23C 
G01D 
H01R 
G01N 
C08F 
C22C 
A23C 
A23L 
C11D 
D03C 
B60N 
B66B 
B66C 
B07B 
E21F 
E21F 
C09K 
E21D 
B66C 
F41G 
C08K 
A01N 
B64C 
A61B 
B29C 
E04F 
C04B 
G01N 
B23B 
B23B 
B23B 
E04F 

Strona 

3 

57 
20 
23 
17 
50 
49 
58 
53 
50 
10 
40 

5 
10 
5 
6 

39 
16 

7 
3 

50 
57 
51 
32 
37 

3 
4 

35 
38 
17 
20 
21 
12 
43 
44 
33 
42 
21 
48 
33 

3 
18 
5 

15 
41 
24 
52 
14 
14 
14 
41 

Nr 
zgłoszenia 

1 

317138 
317166 
317171 
317173 
317175 
317941 
317942 
317943 
317944 
317945 
317961 
317962 
317963 
317964 
317965 
317966 
317967 
317968 
317969 
317970 
317989 
317990 
317991 
317992 
317993 
317994 
317995 
317996 
317997 
317998 
318011 
318012 
318013 
318014 
318015 
318016 
318017 
318018 
318019 
318020 
318021 
318041 
318042 
318043 
318044 
318045 
318055 
318056 
318057 
318058 

IntCI6 

2 

G01C 
G01B 
F27D 
C21B 
C21B 
C10L 
D01F 
A01N 
D21F 
B21D 
E04B 
C10B 
C22B 
F16L 
C12N 
E01C 
C07D 
C03C 
F22B 
B21C 
C07K 
H01R 
F24F 

G01M 
H02J 
C11C 
G02B 
A61K 
C10L 
C12N 
B65D 
G10L 
B07B 
C07C 
C07D 
C22B 
C07K 
A01N 
G01N 
F16L 
B01D 
A61F 
B02C 
A61K 
B68G 
C07C 
C03C 
C09D 
G01S 
C08F 

Strona 

3 

49 
49 
48 
36 
36 
34 
37 

3 
38 
13 
40 
34 
37 
45 
35 
39 
27 
24 
47 
12 
31 
57 
47 
50 
58 
35 
53 

8 
34 
35 
19 
55 
11 
25 
28 
36 
31 

2 
51 
46 

9 
6 

11 
9 

22 
25 
24 
33 
52 
32 

Nr 
zgłoszenia 

1 

311351 
311352 
311354 
312950 
314701 
315373 
315702 
316056 
316188 
316440 
316513 
316551 
316608 
316668 
316695 
316704 
316718 
316719 
316724 
316746 
316747 
316748 
316773 
316777 
316778 
316779 
316816 
316817 
316818 
316822 
316823 
316824 
316825 
316826 
316827 
316839 
316840 
316866 
316868 
316869 
316894 
316897 
316899 
317002 
317003 
317004 
317034 
317109 
317116 
317119 

InLCI6 

2 

F16L 
A23L 
E21F 
A61F 
G08G 
G06K 
E04H 
G01N 
G01N 
C07C 
A61N 
B66B 
A61K 
H01H 
E01B 
C03B 
B22D 
F16L 
C07C 
C07F 
A61J 
F24B 
B22C 
B62D 
C07D 
B41N 
C07D 
C03B 
C03C 
F16B 
B60P 
F02C 
A23L 
C07C 
E05B 
C01B 
B65G 
H05B 
B29C 
H02K 
B60J 
C01B 
C08L 
A01K 
B29C 
B29C 
E03B 
B60G 
G08B 
D21H 

Strona 

3 

46 
4 

43 
6 

55 
54 
41 
52 
52 
26 

9 
21 

8 
56 
38 
23 
14 
45 
25 
30 

7 
47 
13 
18 
26 
16 
30 
23 
24 
44 
17 
44 

4 
24 
42 
22 
20 
59 
15 
58 
16 
23 
33 

2 
15 
15 
40 
16 
54 
38 
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1 

318140 
318141 
318142 
318143 
318144 
318145 
318146 
318147 
318148 
318149 
318154 
318155 
318156 
318157 
318158 
318159 

2 

C07D 
C07D 
C07D 
C08G 
A61F 
C07J 

A01N 
A61K 
C07D 
C07D 
B65D 
A46B 
C08F 
B01J 
C02F 
A61K 

3 

29 
29 
29 
32 

7 
31 

3 
8 

30 
28 
19 
4 

32 
10 
23 

7 

1 

318109 
318110 
318111 
318112 
318113 
318114 
318115 
318130 
318131 
318132 
318133 
318134 
318135 
318136 
318137 
318138 
318139 

2 

B04B 
C08L 
C07D 
F24H 
C07D 
C07C 
C07C 
A61K 
C11D 
A61K 
C22C 
C10B 
A23L 
A01K 
B22D 
A23K 
C12P 

3 

11 
33 
28 
48 
27 
25 
25 

8 
35 

8 
37 
33 

4 
2 

13 
3 

36 

1 

318059 
318060 
318061 
318062 
318096 
318097 
318098 
318099 
318100 
318101 
318102 
318103 
318104 
318105 
318106 
318107 
318108 

2 

B01D 
E04G 
B65D 
C07H 
G11B 
C07D 
A23L 
H01F 
C07D 
B65B 
F16K 
F16D 
A23L 
C07C 
C07D 
G05B 
C08J 

3 

10 
41 
19 
31 
55 
30 

4 
56 
27 
18 
45 
45 

4 
26 
26 
54 
32 



Nr 
zgłoszenia 

1 

103658 
103659 
103660 
103661 
103662 
103663 
103664 
103665 
103667 
103669 
103670 
103671 
103672 
103673 
103674 
103675 
103676 
103677 
103678 
103682 
103683 
103684 
103685 

Int.Cl6 

2 

B65D 
H01H 
A47B 
E06B 
B61D 
A47B 
A47B 
G09F 
B28C 
F16L 
F16C 
F16C 
E05B 
C06B 
B60J 
C14B 
H05K 
F16J 
F02P 
E05C 
E05C 
E05C 
H05B 

Strona 

3 

66 
77 
61 
70 
65 
61 
61 
75 
63 
74 
72 
72 
69 
68 
65 
68 
79 
73 
72 
69 
69 
70 
79 

Nr 
zgłoszenia 

1 

103686 
103687 
103688 
103689 
103690 
103691 
103692 
103693 
103694 
103695 
103696 
103697 
103699 
103700 
103701 
103702 
103703 
103704 
103705 
103706 
103707 
103708 
103709 

Int.Cl6 

2 

F16H 
F16H 
F16C 
G09F 
B65D 
B65D 
B66F 
H01R 
H01B 
H01B 
H01R 
E04D 
B29C 
B42F 
A45C 
A47C 
A47C 
H01R 
A47C 
H01B 
H01B 
F16L 
H01B 

Strona 

3 

73 
73 
72 
75 
66 
66 
67 
77 
76 
76 
77 
68 
64 
64 
60 
62 
62 
77 
61 
76 
76 
74 
75 

Nr 
zgłoszenia 

1 

103710 
103711 
103712 
103713 
103714 
103715 
103716 
103718 
103720 
103721 
103722 
103723 
103724 
103725 
103726 
103727 
103730 
103731 
104650 
105512 
105639 
105644 

Int.Cl6 

2 

A63H 
B24B 
B62D 
B62D 
A01K 
B60K 
G09F 
A62C 
E06B 
C02F 
C02F 
B43M 
E21D 
E21D 
E21D 
E21D 
H02G 
H02G 
E04F 
H01T 
A01D 
F41H 

Strona 

3 

63 
63 
66 
66 
60 
65 
74 
62 
70 
67 
67 
64 
71 
71 
71 
71 
78 
78 
69 
78 
60 
74 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO95/25691 
WO95/26913 
WO95/31402 
WO95/33818 
WO95/35168 
WO95/35173 
WO95/35289 
WO95/35309 
WO95/35352 
W095/35399 
WO95/35421 
WO95/35489 
WO95/35520 
WO96/00010 
WO96/00120 
WO96/00196 
WO96/00271 
WO96/00272 
WO96/00309 
WO96/00324 
WO96/00367 
WO96/00500 
WO96/00626 
WO96/00716 
WO96/00722 
WO96/00867 
WO96/00869 
WO96/00994 
WO96/01093 
WO96/01112 
WO96/01147 
WO96/01249 
WO96/01256 
WO96/01258 
WO96/01286 
WO96/01304 
WO96/01380 
WO96/01520 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
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