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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RPzdnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy, 
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- nazwisko i imię wynalazcy, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- s k r ó t opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
- liczbę zastrzeżeń 

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP - NBP O/O w Warszawie 
konto: 10101010-2583-223-1 

- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 9 czerwca 1997 r. Nr 12 (612) 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 

Al(21) 318359 (22) 95 07 06 6(51) A01N 25/04 
(31) 94 9415290 (32)94 07 28 (33) GB 
(86) 95 07 06 PCT/GB95/01605 
(87) 96 02 08 WO96/03038 PCT Gazette nr 07/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Tadros Tharwat Fouad, Taylor Philip 
(54) Preparat żelowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dyspergowalny w wodzie 

żel, zawierający (a) skuteczną ilość rozpuszczalnego w wodzie 
jonowego środka agrochemicznego, (b) skuteczną ilość usie-
ciowanego kwasu poliakrylowego, (c) wodę oraz (d) taką ilość 
zasady, która żeluje mieszaninę a), (b) i (c). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 318439 (22) 95 07 06 6(51) A01N 25/04 
(31) 94 9415690 (32)94 08 03 (33) GB 

95 9509559 95 05 11 GB 
(86) 95 07 06 PCT/GB95/01604 
(87) 96 02 15 WO96/03871 PCT Gazette nr 08/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Landham Rowena Roshanthi, Sohm Rupert 

Heinrich 
(54) Preparat żelowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat żelowy za

wierający następujące składniki: a) środek agrochemiczny 
(taki jak środek chwastobójczy, owadobójczy, grzybobój
czy, adjuwant, środek synergistyczny lub penetrujący), b) 
nieorganiczny wypełniacz drobnocząsteczkowy (taki jak 
hydrolizowana płomieniowo krzemionka) o powierzchni w 
granicach 10 do 400 m2/g, przy czym powierzchnia wymie
nionego wypełniacza ma właściwości hydrofilowe, c) akty
wator posiadający grupę polarną zdolną do oddziaływania 
ze składnikiem b) z wytworzeniem żelu oraz ewentualnie d) 
rozcieńczącz. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 318358 (22) 95 07 11 6(51) A01N 25/08 
(31) 94 9415292 (32)94 07 28 (33) GB 
(86)95 0711 PCT/GB95/01629 
(87) 96 02 08 WO96/03037 PCT Gazette nr 07/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Baker Simon Dominic 

(54) Przynęta gryzoniobójcza 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przynęta gryzoniobójcza 

w postaci zbrylonych granulek, zawierających podstawę zbożo
wą z mielonego produktu zbożowego, środek gryzoniobójczy i 
rozpuszczalne w wodzie spoiwo błonotwórcze. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 318328 (22)95 07 20 6(51) A01N 43/50 
(31)94 9409331 (32)94 07 22 (33) FR 
(86) 95 07 20 PCT/FR95/00972 
(87) 96 02 08 WO96/03040 PCT Gazette nr 07/96 
(71) RHONE POULENC AGROCHIMIE, Lion, 

FR 
(72) Latorse Marie-Pascale 
(54) Kompozycja grzybobójcza zawierająca 

2-imidazolino-5-on 
(57) Kompozycja grzybobójcza zawiera związek A o wzorze 

1, w którym to wzorze: M oznacza atom tlenu lub siarki, n 
oznacza liczbę całkowitą równą 0 lub 1, Y oznacza atom fluoru 
lub chloru lub rodnik metylowy oraz co najmniej jeden związek 
grzybobójczy B. 

Sposób zwalczania na uprawach fitopatogennych grzy
bów, leczniczy lub prewencyjny, charakteryzuje się tym, że 
stosuje się na części nadziemne roślin, skuteczną i niefitotoksy-
czną ilość kompozycji grzybobójczej. 

(14 zastrzeżeń) 

Al (21) 318286 (22) 95 07 17 6(51) A01N 47/40 
(31)94 4426753 (32)94 07 28 (33) DE 
(86)95 07 17 PCT/EP95/02799 
(87) 96 02 08 WO96/03045 PCT Gazette nr 07/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Dutzmann Stefan, Erdelen Christoph, 

Andersch Wolfram, Dehne Heinz-Wilhelm, 
Hartwig Jürgen, Stenzel Klaus, Krämer 
Wolfgang 
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(54) Środki do zwalczania szkodników roślin 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy środków szkodnikobój-

czych zawierających związki o wzorze ogólnym I, w którym X 
oznacza =CH- lub =N, E oznacza podstawnik przyciągający 
elektrony, R oznacza ewentualnie podstawioną grupę hete-
roaryloalkilową, A oznacza atom wodoru, grupę alkilową albo 
grupę dwuf unkcyjną połączoną z podstawnikiem Z, Z oznacza 
grupę alkilową, -NH-alkilową, -N/alkilową/2 albo grupę dwu-
funkcyjną połączoną z podstawnikiem A, w mieszaninach z 
substancjami czynnymi o działaniu grzybobójczym z wyłą
czeniem pochodnych cyklopropylokarboksyamidu i azolilo-
metylocykloalkanów. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 318360 (22) 95 07 27 6(51) A01N 63/00 
(31) 94 281374 (32) 94 07 27 (33) US 

95 425156 95 04 26 US 

(86) 95 07 27 PCT/US95/09525 
(87) 96 02 08 WO96/03048 PCT Gazette nr 07/96 
(71) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 

Wayne, US 
(72) Black Bruce Christian Black, Kukel 

Christine Frances, Treacy Michael Frank 
(54) Mieszaniny zmodyfikowanych genetycznie 

wirusów owadzich z chemicznymi i 
biologicznymi insektycydami dla zwiększenia 
skuteczności zwalczania owadów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności kompo
zycja owadobójcza obejmująca: a. skuteczną ilość chemicz
nego insektycydu, wybranego spośród klasy substancji 
chemicznych obejmującej piretroidy, arylopirole, diacylohy-
drazyny ifarmamidyny i b. skuteczną ilość zmodyfikowanego 
genetycznie wirusa poliedrozy jądrowej Autographa californi-
ca (AcMNPV), zawierającego albo: i) wprowadzony gen eks-
prymujący w organizmie Autographa californica toksynę 
owadzią (AalT) lub ii) delecję w obrębie genu kodującego 
ekdysteroidowątransferazęglukozylo-UDP (EGT) z AcMNPV, 
znamienna tym, że kompozycja używana jest przeciw owa
dom z rzędu Lepidoptera, z zastrzeżeniem, że gdy owadem 
jest Heliothis zea i insektycydem chemicznym jest forma-
midyna, zmodyfikowany genetycznie wirus AcMNPV zawiera 
włączony gen eksprymujący AalT. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 318356 (22)96 05 31 6(51) A23B 7/148 
(86) 96 05 31 PCT/GR96/00014 
(87) 96 12 05 WO96/38046 PCT Gazette nr 53/96 
(71) ARISTOTLE UNIVERSITY OF 

THESSALONIKI, Thessaloniki, GR 
(72) Dogras Konstantinos, Sfakiotakis Evangelos, 

Siomos Anastasios 

(54) Sposób i urządzenie do zapobiegania 
fioletowemu zabarwieniu białych szparagów 
po zbiorze 

(57) Wynalazek dotyczy biologiczno-technologicznego spo
sobu apobiegania wystąpieniu fioletowego zabarwienia na bia
łych pędach szparagów po zbiorze, jak również mechanizmu do 
realizacji tego sposobu, z którym stanowi on jeden zespół wy
nalazczy i polega na wystawieniu białych pędów szparagów na 
działanie dwutlenku węgla w postaci gazowej na 10 - 24 h przy 
temperaturze 0 - 20°C natychmiast po zbiorze i w ciągu 10 h od 
zbioru, umieszczeniu wewnątrz chłodzonej, szczelnej dla po
wietrza komorze (a) lub wewnątrz chłodzonej komory (a) sele
ktywnie przenikalnej dla gazu oddechowego. Wynalazek ten z 
jednej strony jako sposób, może być stosowany w fabrykach, 
wytwarzających konserwy ze szparagów, na stanowiskach pa
kowania i sortowania szparagów, w laboratoriach badawczych 
itd., a z drugiej strony jako mechanizm może stanowić pojemnik 
do transportu szparagów do miejsc przetwarzania lub konsum
pcji, niezależnie od czasu transportu i odległości od miejsca 
zbiorów bez występowania już problemu fioletowego zabarwie
nia na powierzchni białych pędów szparagów. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 317343 (22) 96 12 05 6(51) A23C 19/04 
(31) 95 568592 (32) 95 12 05 (33) US 

96 668547 96 06 21 US 
(71) KRAFT FOODSJNC, Northfield, US 
(72) Meibach Ronald Louis, Kyser Dale Anthony, 

Smith Gary Francis, Kaganoff David, Gee 
Ronald Don-Wu, Nosek Thomas Adam, 
Silver Richard Stuart 

(54) Sposób wytwarzania rozdrobnionego sera 
naturalnego nieuformowanego w blok 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania rozdrobnio
nego naturalnego sera nieuformowanego w blok, odpowiednie
go do wyrobu sera przetworzonego, jak również do użytku jako 
sera naturalnego, takiego jak przekąski i wiórki serowe do 
posypywania. Według sposobu uzyskuje się koagulat mle
ka, który kroi się, w celu uzyskania rozdrobnionych skrzepów 
serowych i serwatki. Ogrzewa się skrzep serowy mieszając. 
Następnie odsącza się serwatkę ze skrzepu serowego w czasie 
nieprzerwanego mieszania. Skrzep chłodzi się lub suszy wystar
czająco, aby otrzymać skrzep serowy jako oddzielne ziarna. 
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Mieszanie można wykonywać podczas lub zaraz po etapie 
chłodzenia lub suszenia, aby zapewnić oddzielenie ziaren 
serowych. Uformowane ziarna serowe mogą mieć postać 
miałkich bryłek, lecz nie zestalających się w czasie prze
chowywania. Ziarna pakuje się następnie do odpowiednio 
wielkich pojemników o pojemności około 454 - 1135 kg 
skrzepu serowego lub można je pakować luzem do wa
gonów lub ciężarówek. Pojemnikami są korzystnie worki 
zbiorcze z wkładem z tworzywa sztucznego lub innego 
dostępnego materiału. Przed i podczas napeniania, wkłady 
przedmuchuje się gazem, aby obniżyć zawartość tlenu i 
zahamować rozwój pleśni. Wkłady wyrzuca się po prze
transportowaniu skrzepu serowego do miejsca przezna
czenia. Worki zbiorcze zaopatruje się w świeże wkłady. W 
innym aspekcie skrzep serowy odsącza się bez mieszania, 
w celu uzyskania maty serowej. Matę serową miele się na 
kawałki przed etapem chłodzenia. Wynalazek obejmuje 
także produkt z naturalnego sera rozdrobnionego. 

(34 zastrzeżenia) 

Al(21) 311620 (22) 95 12 04 6(51) A23L 1/223 
(75) Białek Bogusław, Kalisz 
(54) Sposób wytwarzania przyprawy i przyprawa 
(57) Sposób wytwarzania przyprawy polegający na wy

suszeniu jej składników w temperaturze około 50°C, ko
lejnym ich rozdrobnieniu i wymieszaniu w wybranych 
proporcjach, charakteryzuje się zastosowaniem jako skład
ników liści kopru, liści pietruszki i pieprzu naturalnego, 
które po wysuszeniu rozdrabnia się na cząstki do wielkości 
nie większej niż 2 mm w młynach, korzystnie bijakowych z 
chłodzeniem, a następnie miesza się te składniki tak, że 
ilość użytych liści korpusu zawiera się w granicach od 10% 
do 70% całkowitej masy przyprawy. Przyprawa zawiera 
wysuszone, rozdrobnione do wielkości cząstek nie wię
kszej niż 2 mm i wymieszane liście kopru, liście pietruszki 
i pieprz naturalny, przy czym ilość liści kopru zawarta jest 
w.granicach od 10% do 70% całkowitej masy przyprawy. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 317342 (22) 96 12 05 6(51) A23L 2/02 
(31)95 95203392 (32)95 12 07 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Daury Marc Cédric, FR; Huynh-Ba Tuong, 

CH; Raetz Eric, CH 
(54) Sposób wytwarzania soku lub purée z roślin 

jadalnych, sok lub purée z roślin jadalnych 
oraz suchy ekstrakt z soku lub purée z roślin 
jadalnych 

(57) Sposób wytwarzania soku lub purée z roślin jadal
nych polega na tym, że co najmniej jeden świeży surowiec 
roślinny homogenizuje się w obecności wody, w razie po
trzeby ewentualnie w atmosferze obojętnej, z uwolnieniem 
prekursorów aromatu i części enzymów endogennych, ho-
mogenizat inkubuje się w temperaturze między 0°C a 70°C 
przez czas od 5 minut do 24 godzin, przetwarza się go, 
zależnie od potrzeby, na sok lub purée, a następnie paste
ryzuje. Gotowany sok lub purée otrzymane z nieblanszowa-
nych roślin jadalnych w/w sposobem mają wzmocniony 
surowy aromat oraz naturalny kolor, które są lepiej zacho
wane niż aromat i kolor takich samych gotowanych soków 
lub purée otrzymanych z roślin blanszowanych. Sposób 
wytwarzania produktów spożywczych polega na tym, że do 
ich wytwarzania stosuje się sok i/lub purée wytworzone w/w 
sposobem lub suchy ekstrakt tego soku lub purée. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 311546 (22)951129 6(51) A41H 1/10 
(75) Konaszewski Jarosław, Gdańsk-Wrzeszcz; 

Konaszewska Liliana, Gdańsk-Wrzeszcz 
(54) Sposób wykonywania szablonów krawieckich 

do przemysłowego szycia z materiałów 
surowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
prostej metody sporządzania szablonów krawieckich, umożli
wiających bezbłędny krój elementów odzieży we wszelkich 
wymiarach bezpośrednio z materiałów surowych (to jest 
niedekatyzowanych bel fabrycznych). 

Sposób wykonywania szablonów krawieckich do prze
mysłowego szycia z materiałów surowych charakterystyczny 
tym, że odmierza się co najmniej jedną wzorcową próbkę kon
trolną z surowego materiału przeznaczonego na wykonanie 
odzieży z beli fabrycznej, poddanej uprzednio stabilizacyjnemu 
leżakowaniu w temperaturze nie niższej jak 18°C, przez czas nie 
krótszy jak 36 godzin i przy wilgotności względnej nie przekra
czającej 12°. Tkaninę wykłada się na powierzchni przemysło
wego stołu krawieckiego, mającego niegładką powierzchnię, 
zachwując przy odmierzaniu długości próbki kąt prosty cięcia, 
odcina się odcinek stanowiący próbkę kontrolną (1), której 
długość (L) stanowi najkorzystniej nie mniej jak 10-cio krotność 
szerokości (X), po czym odciętą próbkę kontrolną 0) poddaje 
się obróbce dekatyzacyjnej w warunkach właściwych dla wyro
bu krawieckiego finalnego. Zdekatyzowaną próbkę kontrolną 
mającą wilgotność względną nie wyższą jak 5%, wykłada się 
swobodnie na chropowatym stole krawieckirrt i wykonuje się 
wielopunktowy pomiar jej finalnej szerokości i długości, wyciąga 
się z tak wykonanego pomiaru wielopunktowego średnią aryt
metyczną szerokości (X1) po dekatyzowaniu i długości (L1) po 
dekatyzacji oraz oblicza się współczynnik procentowy (POOL) 
zmniejszenia wymiaru jej długości wzdłuż osi i podobny współ
czynnik (POOX) szerokości wzdłuż osi (OX), po czym na uprze
dnio wykreślonych konturach poszczególnych części odzieży, 
naniesionych na płycie szablonu przed jego wycięciem, wyko
nuje się korektę położenia każdego z punktów wierzchołkowych 
zarysu przez powiększenie odległości dzielącej te punkty od osi 
pionowej i osi poziomej (ustalonych wstępnie przed dokona
niem tych pomiarów), przez współczynniki procentowe (POOL, 
POOX) zmniejszeni (skurczu) osiowego materiału, a wyznaczo
ne w ten sposób nowe położenia na płycie szablonu punktów 
wierzchołkowych zarysu wyznaczają finalny zarys szablonu 
krawieckiego do kroju przemysłowego z materiałów surowych. 
Do celów pomiaru współczynników procentowych zmniejsze
nia (skurczu) używa się najkorzystniej trzech wzorcowych 
próbek kontrolnych. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 317316 (22) 96 12 04 6(51) A43B 5/00 
(31) 95MI 2540 

96 711659 
(32)951204 

96 09 09 
(33)IT 

US 
(71) Global Sports Technologies , Inc., Tortola, 

VG 
(72) Wong King Chee 
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(54) Obuwie, zwłaszcza sportowe i sposób 
wytwarzania obuwia, zwłaszcza sportowego 

(57) Obuwie, zwłaszcza sportowe (1), zawiera cholewkę (2), 
połączoną z zasadniczo płaskim, podtrzymującym stopę spo
dem. Spód zawiera co najmniej jedną warstwę z kompozyto
wego tkanego materiału, mającą sztywną pierwszą część (6), 
umieszczoną w części środkowej, znajdującą się w sąsiedztwie 
łuku stopy użytkownika i elastyczną, giętką drugą część (7), 
znajdującą się w sąsiedztwie obszaru śródstopowego (7A) sto
py użytkownika. Materiał kompozytowy warstwy (5,55) zawiera 
tkane włókna, przy czym sztywna pierwsza część (6) spodu 
zawiera włókna skrzyżowane, zaś giętka druga część (7) spodu 
zawiera włókna ułożone w jednym kierunku. 

Sposób wytwarzania obuwia (1) polega na tym, że 
obciąga się na kopycie szewskim cholewkę (2), w pobliżu pode
szwy kopyta umieszcza się warstwę materiału porowatego i 
łączy się tę warstwę z cholewką (2) i dołącza się spód, przy czym 
do warstwy materiału porowatego dołącza się co najmniej jedną 
warstwę (5,55) mającą kształt spodu (4) z tkanego materiału 
kompozytowego, po czym łączy się tę warstwę z warstwą gumo
wą (11,12). 

(29 zastrzeżeń) 

Al (21) 317279 (22) 96 11 29 6(51) A47C 7/35 
A47C 17/86 

(31) 95 95118906 (32) 95 12 01 (33) EP 
(75) Tillner Thomas, Hasbergen, DE 
(54) Urządzenie do mocowania sprężyn falistych 

lub podobnych do ramy fotela lub leżanki 
(57) Urządzenie do mocowania końców sprężyn falistych (3) 

lub podobnych płaskich elementów sprężystych, do części (2) 
ramy (1) fotela lub leżanki, charakteryzuje się tym, że ma pod
łużną, jednolitą profilową listwę (6) ze sztucznego tworzywa, z 
usytuowaną na całej jej długości częścią mocującą (7) służącą 
do osadzania klamer spinających (15) lub podobnych elemen
tów mocujących wprowadzanych w część (2) ramy, oraz z 
częścią uchwytową sprężyn falistych (3), zwróconą do wewnę
trznego brzegu części (2) ramy, z uchami zaczepowymi (4) dla 
końców (5) sprężyn, rozmieszczonymi w odstępach, w kierunku 
wzdłużnym listwy. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 311678 (22) 95 12 04 6(51) A47G 25/08 
(75) Szymański Wojciech, Leszno 
(54) Wieszak, zwłaszcza do odzieży 
(57) Wieszak, według wynalazku, zbudowany jest z uchwy

tu (1), mającego część osadczą (3) utworzoną z dwóch wypro
filowanych elementów hakowych (4), położonych w jednej 
płaszczyźnie i przechodzących w pionowy łącznik (5), połączo
ny wahliwie z częścią właściwą (2). Połączenie łącznika (5) 
uchwytu (1) z częścią właściwą (2) może być bezpośrednie, 
poprzez umieszczenie łącznika (5) w wybraniu (6), wykonanym 
w części właściwej (2), jak również pośrednie, poprzez trzpień 
osadzony w części właściwej. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318313 (22) 95 07 17 6(51) A47K 5/12 
A45D 27/10 

(31) 94 2276 (32) 94 0718 (33) CH 
(86) 95 07 17 PCT/CH95/00165 
(87) 96 02 01 OW96/02178 PCT Gazette nr 06/96 
(71) CWS INTERNATIONAL AG, Baar, CH 
(72) Ehrensperger Markus, CH; Pachler Rupert, 

AT 
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(54) Przyrząd do tworzenia piany mydlanej i jego 
zastosowanie 

(57) Znane są dozowniki piany mydlanej, które roztwór myd
lany i powietrze przetwarzają w jednostce spieniającej w pianę 
mydlaną. Przyrządy te są skonstruowane skomplikowanie lub 
wytwarzają pianę mydlaną o niedobrej i/lub nie odtwarzalnej 
jakości. Za pomocą pompy dozującej (1) pracującej synchroni
cznie ze sprężarką powietrzną (12), która to pompa dozująca nie 
ma obszarów martwych, niezależnie od drogi uruchamiania (P) 
wytwarza się jednakowej jakości pianę mydlaną. Przez zastoso
wanie specjalnych środków przepływu, zwłaszcza przez wbudo
wanie jednostki spieniającej w powietrznik (17), jakość piany 
jest dodatkowo polepszona. Przyrząd nadaje się, zwłaszcza do 
stosowania w często używanych urządzeniach myjących w pub
licznych umywalniach. 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 311596 (22) 95 11 30 6(51) A47K 7/02 

(75) Prasal Bogdan, Łódź; Martynka Jacek, Łódź 
(54) Gąbka myjąco-czyszcząca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest gąbka myjąco-czyszcząca 

z szorstką powierzchnią poliuretanową, mającą postać prosto
padłościanu o trzech warstwach (1, 2, 3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318379 (22)95 07 22 6(51) A47L13/20 

(31)94 4427107 (32)94 07 30 (33) DE 

(86) 95 07 22 PCT/EP95/02909 
(87) 96 0215 WO96/03913 PCT Gazette nr 08/96 
(71) HENKEL-ECOLAB GMBH & CO. OHG, 

Düsseldorf, DE 
(72) Kresse Franz, Osberghaus Rainer, 

Fernschild Hans-Leo 
(54) Tkanina czyszcząca, lub przyrząd czyszczący 

z frędzlami 
(57) Przedmiotem wynalazku są frędzle, zawierające przę

dzę obrączkową. Przy takim samym wypełnieniu, pojemności 
ssania i wydajności czyszczenia tego rodzaju tkaniny czyszczą
ce względnie przyrządy czyszczące, np. nakładki wycinające, 
są do 25% lżejsze i znacznie zmniejszone jest ich strzępienie. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311516 (22) 95 11 27 6(51) A47L 13/58 

(75) Kandzia Antoni, Bochum, DE 
(54) Naczynie do mycia podłóg 
(57) Przedmiotem wynalazku jest naczynie przeznaczone do 

mycia podłóg i innych powierzchni twardych. Istotą tego naczy
nia jest to, że wewnątrz jest ono wyposażone w pionową prze
grodę (1) zamocowaną trwale zarówno do jego ścian bocznych 
(2) jak i dna (3). Przegroda ta dzieli naczynie na dwie niezależne 
części (4), (5), z których jedna część (4) ma wewnątrz zamoco
wany perforowany pojemnik (6) do wyżymania elementu myją
cego szczotki. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318355 (22) 95 07 12 6(51) A61B 17/17 

(31) 94VR 69 (32)94 07 28 (33) IT 

(86) 95 07 12 PCT/IB95/00552 
(87) 96 02 08 WO96/03085 PCT Gazette nr 07/96 
(71) ORTHOFIX S.RX., Bussolengo, IT 
(72) Faccioli Giovanni, IT; Rossi Stefano, IT; 

Oppenheim William, US 
(54) Przyrząd do mechanicznego wspomagania 

zespolenia złamanej kości 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przyrząd do mechaniczne

go wspomagania zespolenia złamanej kości, na przykład kości 
udowej lub piszczeli, z zastosowaniem szpilki (13) umieszczonej 
w kanale szpikowym, umożliwiający centrowanie prowadników 
wiertła z niewidocznymi otworami (10, 10') w szpilce. Osie 
otworów i oś szpilki wyznaczają główną płaszczyznę symetrii. 
Przyrząd składa się: z prowadnika (26), z uchwytu (23) 
mocowanego do szpilki, w którym prowadnik jest przesu
wany równolegle do szpilki i mocowany oraz z wysięgnika (30), 
mocowanego do prowadnika (26), prostopadłego do głównej 
płaszczyzny symetrii. Prowadnik (26) jest wyposażony w otwór, 
w którym jest umieszczony pręt stabilizujący o takiej długości, 
że jego zakończenie styka się ze szpilką (13) wówczas, gdy osie 
prowadników wiertła są usytuowane w osi otworów w szpilce. 

(16 zastrzeżeń) 
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Al (21) 317684 (22) 96 12 21 6(51) A61F2/24 
(75) Religa Zbigniew, Warszawa; Stolarzewicz 

Bogdan, Katowice; Krzyśków Marek, 
« Świętochłowice; Wszołek Jolanta, Zabrze 

(54) Elastyczny stent biologicznie zespolonych 
zastawek serca 

(57) Przedmiotem wynalazku jest elastyczny stent biologicz
nie zespolonych zastawek serca umożliwiający jednoczasową 
implantację biologicznej protezy zastawek aortalnej i mitralnej, 
z których jedynie zastawka mitralna jest oprawiona w ten stent. 

Stent składa się ztworzywowego elementu nośnego (1), 
którego powierzchnia w części przedsionkowej jest zaopatrzona 
w kołnierz (2), zaś w części widzianej od strony komory serca 
mający usytuowane nałukach osi długiej dwa jednakowe ramio
na (1 a, 1 b) o falistych krawędziach oraz materiału obszyciowego 
(3) naciągniętego równomiernie na całej jego powierzchni. 

Wykonany na obwodzie tworzywowego elementu noś
nego (1) kołnierz (2) składa się z dwóch wycinków, z których 
jeden wycinek ograniczony sąsiadującymi z sobą krawędziami 
ramion elementu (1) jest wykonany z elastycznego tworzywa 
sztucznego, natomiast drugi wycinek kołnierza (2) jest wykona
ny jedynie z materiału obszyciowego (3) pokrywającego jedno
cześnie wycinek i ramiona (1a, 1b) nośnego elementu (1). 
Ściana miękkiego wycinka kołnierza (2) jest wykonana jako 
ściana o cyklicznie zmieniającej się grubości. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318296 (22) 95 09 28 6(51) A61F 13/50 
(31) 94 4437992 (32) 94 10 25 (33) DE 
(86) 95 09 28 PCT/EP95/03840 
(87) 96 05 02 W096/12463 PCT Gazette nr 20/96 
(71) PAUL HARTMANN 

AKTIENGESELLSCHAFT, Heidenheim, 
DE 

(72) Hermann Klaus, Wurster Thoams, 
Malowaniec Krzysztof 

(54) Produkt higieniczny z włóknistym ciałem 
chłonnym 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest produkt higieniczny z cia
łem chłonnym zawierającym włókna i posiadającym obszary 
(12) o różnej gęstości, na przykład pielucha jednorazowa, w 
której silniej zagęszczone obszary (12) mają prostokątne w 
zasadzie rozszerzenie, rozciągające się prostopadle do kierun
ku grubości ciała chłonnego, którego długość jest większa niż 
jego szerokość i które to rozszerzenie przebiega poprzecznie 
do kierunku (22) wzdłużnego ciała chłonnego (10). 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318294 (22) 94 07 26 6(51) A61G 1/013 

(86) 94 07 26 PCT/SE94/00713 
(87) 96 02 08 WO96/03102 PCT Gazette nr 07/96 
(75) Óhman Gerth, Domsjó, SE 
(54) Podkład do leżenia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podkład do leżenia, zawie

rający cienką pierwszą warstwę (2) z wrzechstronnie elastycz
nego materiału o dużej wytrzymałości na zużycie i przerywanie, 
mającą zasadniczo podłużną postać podstawową i przeznaczo
ną do tworzenia mocnego nośnika oraz znacznie grubszą drugą 
warstwę (3), która jest trwale przyłączona lub scalona z warstwą 
nośną (2) i która składa się z porowatego lub puszystego mate
riału miękkiego, przeznaczonego do tworzenia części matera
cowej. Część materacowa (3) jest podzielona na dwie lub więcej 
podłużnych sekcji (5, 6, 7) za pomocą podłużnych szczelin (4, 
4'), które to sekcje są przytrzymywane razem za pomocą war
stwy nośnej (2), a zwłaszcza poprzez części (8, 8'), tworzące 
podłużne linie zaginania, które umożliwiają składanie podkładu 
w pakunek, w którym dwie sekcje materacowe (6, 7) zostają 
zagięte do wewnątrz w stronę pozostałej sekcji (5), przy czym 
warstwy nośne (2) odpowiednich sekcji są zwrócone ku sobie. 

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 311619 (22)95 12 04 6(51) A61G 7/012 
A61G 7/07 

(75) Andruszkiewicz Stanisłaaw, Opole 
(54) Stół rehabilitacyjny 
(57) Stół rehabilitacyjny znajduje zastosowanie w gabine

tach rehabilitacyjnych i usprawnienia leczniczego. Składa się on 
z podstawy (2) osadzonej na specjalnych stopkach gumowych 
(1). Z podstawy (2) wyprowadzone są wspornik zewnętrzny (3) 
i wspornik wewnętrzny (4), wspierające ramę (6), do której 
zawiasowo przymocowana jest rama oparcia plecowego (7). 
Położenie ramy (7) reguluje się prętem (15), unosząc dźwignią 
(16) wspornik kątowy (14). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 317278 (22) 96 11 29 6(51) A61K 7/02 

(31)95 9514470 (32)95 12 01 (33) FR 
96 9606288 96 05 21 FR 

f71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Carrel Marie-Laure, Bui-Bertrand Lien 
(54) Kompozycja oczyszczająca lub usuwająca 

makijaż, zawierająca poliholozyd i jego 
zastosowanie w takiej kompozycji 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania poliholozydu w 
kompozycji do oczyszczania i/lub usuwania makijażu ze 
skóry i/lub śluzówek i/lub oczu, zawierającej podłoże kos
metycznie i dermatologicznie dopuszczalne. Wynalazek 
dotyczy także kompozycji do oczyszczania i/lub usuwania 
makijażu ze skóry i/lub śluzówek i/lub oczu, zawierającej 
wspomniany poliholozyd. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 318312 (22) 96 05 03 6(51) A61K 7/043 

(31)95 19518262 (32)95 0518 (33) DE 

(86) 96 05 03 PCT/EP96/01855 
(87) 96 1121 W096/36311 PCT Gazette nr 51/96 
(71) HOECHSTAKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE ' 
(72) Bohn Manfred, Kraemer Karl, Markus Astrid 
(54) Zastosowanie trioctanu gliceryny w leczeniu 

grzybic paznokci 
(57) Lakier do paznokci, zawierający trioctan gliceryny i nie

rozpuszczalną w wodzie substancję błonotwórczą, nadaje się 
do leczenia grzybic paznokci. Lakier ten może ponadto zawie
rać przeciwgrzybiczą pochodną 1-hydroksy-2-pirydonu. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 311552 (22) 95 12 01 6(51) A61K 7/48 

(71) A.T.W. Products Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Koziej Piotr, Zakrzewski Andrzej, Masny 

Jadwiga, Masny Adam, Jankowska Hanna, 
Jankowski Witold, Zajączkowska Krystyna 

(54) Preparaty kosmetyczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są preparaty kosmetycz

ne, zwłaszcza na bazie surowców homeopatycznych, z prze
znaczeniem do pielęgnacji skóry twarzy oraz całego ciała. 
Preparatami tymi mogą być mleczka, kremy, płyny oraz żele, 
oparte na surowcach homeopatycznych o doskonałych wła
ściwościach pielęgnacyjnych, przeznaczone zarówno dla 
osób o zdrowej, jak również chorej skórze. Preparaty kosme
tyczne będące emulsjami typu o/w, w/o, w/o/w, o/w/o lub 
płynami albo żelami zawierającymi emulgatory, tłuszcze, za-
gęstniki, środki konserwujące, wodę, są znamienne tym, że 
składają się z 1 - 8% wagowych emulgatorów nieoksyetyleno-
wanych, 5 - 20% tłuszczów roślinnych, 0,5 - 3% zagęstnika 
pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, 0,05 - 0,2% środ
ka konserwującego, 1 - 20% wagowych specyficznego wycią
gu homeopatycznego, 0,5 - 5% wagowych witamin oraz nie 
więcej niż 60% wagowych wody. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 318315 (22) 95 07 21 6(51) A61K 9/12 

(31)94 9414699 (32)94 07 21 (33) GB 

(86) 95 07 21 PCT/GB95/01725 
(87) 96 02 08 WO96/03115 PCT Gazette nr 07/96 
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(71) TILLOTTS PHARMA AG, Ziefen, CH 
(72) Sachetto Jean-Pierre 
(54) Wodna kompozycja pieniąca 
(57) Przedstawiono wodną kompozycję pieniącą o 

opóźnionym działaniu pieniącym po wydmuchaniu z ciśnienio
wego pojemnika, obejmującą: (a) główną ilość wagową wody; 
(b) środek pieniący w postaci skroplonego gazu nie mieszają
cego się z wodą; (c) co najmniej jeden środek powierzchniowo 
czynny stabilizujący pianę i emulgujący; (d) polimer rozpusz
czalny w wodzie. Kompozycje według wynalazku mają szcze
gólne zastosowanie dla doodbytniczego lub dopochwowego 
podawania leków. Dla użytku medycznego kompozycja będzie 
również zawierała składnik czynny farmaceutycznie. W miarę 
potrzeby można też włączyć składnik śluzówkoprzylepny. Do
wolnie występują również tradycyjne dodatki używane w kom
pozycjach farmaceutycznych. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 318464 (22) 95 07 05 6(51) A61K 31/44 

(31) 94SE 9400679 (32)94 07 08 (33) WO 

(86) 95 07 05 PCT/SE95/00816 
(87) 96 01 25 WO96/01622 PCT Gazette nr 05/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertálje, SE 
(72) Bengtsson Siv Inga, Lövgren Kurt Ingmar 
(54) Nowy doustny preparat farmaceutyczny 

zawierający sól magnezową omeprazolu 
(57) Ujawniono nowy doustny preparat farmaceutyczny za

wierający nową postać fizyczną soli magnezowej omeprazolu 
pokrytą jedną lub więcej warstwami otoczki jelitowej, sposób 
wytwarzania takiego preparatu, użycie takiego preparatu w le
cznictwie i opakowanie konturowe zawierające nowy preparat. 

Omeprazol jest użyteczny w hamowaniu wydzielania 
kwasu żołądkowego i może być stosowany do zapobiegania i 
leczenia schorzeń związanych z kwasem żołądkowym u ssaków 
i u człowieka. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 318293 (22) 95 07 25 6(51) A61K 31/52 

(31)94 280719 (32)94 07 25 (33) US 
95 488976 95 06 08 US 
95 492929 95 07 20 US 

(86) 95 07 25 PCT/US95/10008 
(87) 96 02 08 WO96/03125 PCT Gazette nr 07/96 
(75) Glasky Alvin J., Tustin, US; Rathbone 

Michel, Hamilton, CA 
(54) Modyfikatory cyklazy guanylilowej zależne 

od tlenku węgla 
(57) Opisano leki do ogólnej modyfikacji aktywności komór

kowej i nerwowej ssaka i do selektywnej i kontrolowanej indukcji 
in vivo genetycznej ekspresji jednej lub kilku naturalnie wystę
pujących genetycznie zakodowanych cząsteczek u ssaka. 

Lek do długoterminowej modyfikacji aktywności ner
wowej ssaka obejmuje skuteczną ilość co najmniej jednej 
zależnej od tlenku węgla modulującej cyklazę guanylilową 
pochodnej puryny. 

(91 zastrzeżeń) 

Al(21) 318292 (22)95 07 27 6(51) A61K 31/135 

(31)94 4428444 (32)94 08 11 (33) DE 

(86) 95 07 27 PCT/DE95/00981 

(87) 96 02 22 WO96/04897 PCT Gazette nr 09/96 
(71) ARZNEIMITTEL WERK DRESDEN 

GMBH, Radebeul, DE 
(72) Löscher Wolfgang 
(54) Zastosowanie selegiliny w leczeniu 

zachorowań epileptycznych 
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania selegiliny (L-N-(1-

fenyloizopropylo)N-metylo-N-propynyloamina) lub jej 
farmaceutycznie dopuszczalnych soli w lekach o działaniu 
antyepileptycznym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318318 (22)95 07 05 6(51) A61K 31/505 

(31) 94 4425280 (32) 94 07 16 (33) DE 

(86) 95 07 05 PCT/EP95/02598 
(87) 96 02 01 WO96/02252 PCT Gazette nr 06/96 
(71) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Szabo Laszlo 
(54) Zastosowanie (S)-adenozylo-L-metioniny 

(SAMe) i jej fizjologicznie dopuszczalnych 
soli do leczenia uszkodzeń reperfuzyjnych, 
powstałych po przejściowym ogniskowym 
niedokrwieniu 

(57) Opisano zastosowanie SAMe i jej fizjologicznie dopusz
czalnych soli do leczenia uszkodzeń reperfuzyjnych, powsta
łych po przejściowym ogniskowym niedokrwieniu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318326 (22)95 07 13 6(51) A61K 31/725 

(31)94 9402528 (32)94 0719 (33) SE 

(86) 95 07 13 PCT/SE95/00857 
(87) 96 02 01 WO96/02259 PCT Gazette nr 06/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertálje, SE 
(72) Hansson Hans-Arne, Johansson-Rudén 

Gunilla, Larm Olle 
(54) Czynnik pobudzający regenerację tkanki 

twardej 
(57) Ujawniono zastosowanie chitosanu oraz unieruchomio

nego na nim polisacharydu wybranego z grupy zawierającej 
heparynę, siarczan heparyny, siarczany chondroityny oraz siar
czan dekstranu do wytwarzania czynnika zdolnego do pobu
dzania regeneracji tkanki twardej, sposób pobudzania i/lub 
przyspieszania regeneracji tkanki twardej wzwiązku z tak zwaną 
oseointeg racją oraz implant przewidziany do integracji w tkance 
twardej, zwłaszcza tkance kostnej. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 311616 (22) 95 12 02 6(51) A61K 45/06 

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
VET-AGRO Sp. z o.o., Lublin 

(72) Głuszak Jan, Grys Stanisław, Klimont 
Stanislaw, Malinowski Edward 

(54) Kompleks leczniczy 
(57) W jednym z rozwiązań kompleks leczniczy zawiera 

resztę cukrową Rc oraz resztę substancji o działaniu prze-
ciwbakteryjnym Ra połączone w ten sposób, że w przypadku 
występowania pierwszorzędowej grupy aminowej w substancji 
o działaniu przeciwbakteryjnym posiada on strukturę według 
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wzoru 1, zaś w przypadku występowania drugorzędowej 
grupy aminowej przyjmuje strukturę określoną wzorem 2. 
Substancję o działaniu przec iw bakteryjny m korzystnie sta
nowi jeden z antybiotyków aminoglikozydowych, betala-
ktamowych, cefalosporyn, tetracyklin, polienowych lub 
jeden z sulfonamidów. Kompleks wykazuje znikomą aktyw
ność w stosunku do bazowego antybiotyku w warunkach 
"in vitro", przy czym po wprowadzeniu do leczonego orga
nizmu, w miejscu chorobowo zmienionym następuje wy
zwolenie jego aktywności w stopniu niezbędnym dla 
zahamowania rozwoju drobnoustrojów. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 318349 (22)95 07 27 6(51) B01D 3/20 

(31) 94 94202213 (32) 94 07 29 (33) EP 

(86) 95 07 27 PCT/EP95/03033 
(87) 96 02 15 WO96/04056 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SCHELL INTERNATIONALE 

RESEARCH MAATSCHAPPIJ B. V., Haga, 
NL 

(72) Danckaarts Anton Matthijs, Wijn Enno 
Frank 

(54) Kolumna do kontaktowania gazu i cieczy 
(57) Wynalazek dotyczy kolumny do kontaktowania gazu 

przedostającego się ku górze z cieczą płynącą w dół, w skład 
której wchodzi pozioma taca (3, 5) składająca się z płyty (6, 7) 
zaopatrzonej w rurowe urządzenie (8, 10) do kontaktowania 
gazu z cieczą. 

Urządzenie (8, 10) zawiera z kolei sekcję kontaktowania 
(12) umieszczoną poniżej płyty (6, 7), sekcję rozdzielania (13) 
powyżej sekcji kontaktowania (12) oraz sekcję wylotową (15) 
powyżej sekcji rozdzielania (13), znajdującą się zarazem nad płytą 
(6,7), przy czym sekcja kontaktowania (12) jest zamknięta od dołu, 
zaś jej ścianki zaopatrzne są w pewną liczbę stycznych wlotów 
(16) gazu, a ponadto otwarty koniec rury (19) dostarczającej ciecz 
znajduje się w dolnej części sekcji kontaktowania (12), natomiast 
sekcja wylotowa (15) zaopatrzona jest w ścianki przepuszczające 
gaz, zawierające elementy do koalescencji (25), przy czym góra 
sekcji wylotowej zaopatrzona jest w pokrywę (27). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318347 (22)95 05 05 6(51) B.01D 35/02 

(31) 94 249272 (32)94 05 25 (33) US 

(86) 95 05 05 PCT/US95/05655 
(87) 95 11 30 WO95/32045 PCT Gazette nr 51/95 
(71) T/F PURIFINER INC., Boynton, US 
(72) Lefebvre Byron 
(54) Filtr 
(57) Filtr oleju (10) wykorzystuje materiał termoplastyczny 

(22), który posiada dodatki wiążące utleniony i zakwaszony olej, 
umieszczony wewnątrz obudowy (11) pomiędzy materiałem 
filtrującym cząstki (19), a filcową wkładką (21). Materiał termo
plastyczny to korzystnie polipropylen o wysokiej masie cząste
czkowej, wformie ziarnistych granulek, podobnych do spaghetti 
skrętek. Materiał zawiera około 1 0 - 1 7 % masy, kombinacji 
materiału termoplastycznego i dodatków, a gdy materiał ter
moplastyczny jest rozpuszczany przez otaczający olej w wy
ższej temperaturze, dodatki są uwalniane. Granulki lub skrętki 
materiału termoplastycznego są tworzone poprzez mieszanie 
dodatków przeciwutleniających i przeciwzakwaszających, z 
płynnym materiałem termoplastycznym tak, aby utworzyć mie
szankę, następnie przez wytłaczanie mieszanki do postaci 
granulek lub podobnych do spaghetti skrętek, o grubości 
około 1.5-3 mm, następuje chłodzenie skrętek, cięcie skrętek 
na pojedyncze elementy, następnie pojedyncze elementy są 
umieszczane w filtrze gdzie są utrzymywane tak, by pozosta
wały w kontakcie z olejem, w celu stopniowego rozpuszczenia 
i uwolnienia dodatków. 

(27 zastrzeżeń) 
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Al(21) 311725 (22)95 12 06 6(51) BO1D 53/047 

(71) Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN Spółka 
Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle 

(72) Budner Zbigniew, Duszewski Robert, Gaca 
Bogusław, Zuzański Krzysztof, Ślęzak 
Zbigniew, Malajka Józef, Lipniacka Danuta 

(54) Sposób odzysku aldehydów masłowych i 
propylenu 

(57) Sposób wydzielania aldehydów masłowych i pro
pylenu z gazów odpadowych powstających w procesie 
hydroformylowania propylenu polega na wydzielaniu części 
aldehydów masłowych poprzez schłodzenie gazu rozprężo
nym izoentalpowo gazem po wydzieleniu aldehydów ma
słowych i propylenu, a następnie oddzielenie wykroplonych 
aldehydów i dalej wydzielaniu pozostałych aldehydów ma
słowych i propylenu w dwustopniowym procesie adsorpcji 
zmiennociśnieniowej, gdzie w adsorberach pierwszego sto
pnia adsorbuje się aldehydy masłowe i oczyszcza się gaz od 
aldehydów masłowych na sorbencie porowatym i tlenku sre
browym naniesionym na porowaty nośnik, a w drugim stopniu 
adsorpcji zmiennociśnieniowej z gazu wydziela się propylen 
poprzez adsorpcję i kompleksowanie w soli srebrowej nanie
sionej w postaci silnie zdyspergowanej na porowaty nośnik 
lub sorbent, a desorpcję zaadsorbowanych składników wyko
nuje się poprzez współprądowe i przeciwprądowe obniżanie 
ciśnienia oraz wypłukiwanie mieszaniną gazową H2 i CO. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 311769 (22) 95 12 08 6(51) B01F 5/00 

(75) Szczepaniak Krzysztof, Krobia 
(54) Mieszalnik płynów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszalnik płynów, mający 

zastosowanie w urządzeniach, wymagających ustalonych sta
łych parametrów temperaturowy ch odbieranej wody. Mieszalnik 
płynów z króćcami wlotowymi i wylotowym oraz z regulatorem 
przepływu, połączonym z zaworem, charakteryzuje się tym, że 
regulator przepływu stanowi tuleja (5) z materiału o dużym 
współczynniku rozszerzalności termicznej, osadzona jednym 
końcem w strefie króćca wlotowego (1) jednego medium, a 
drugim końcem w otworze cylindrycznej prowadnicy (10), przy 
czym wewnątrz tulei (5) usytuowany jest trzpień (6) z materiału 
o małym współczynniku rozszerzalności termicznej, na którego 
jednym końcu oraz tulei (5) zamocowany jest nastawnik (7), zaś 
drug i koniec usytuowany jest w strefie zawieradła (8) zaworu (9), 
który osadzony jest między króćcem wlotowym (2) drugiego 
medium, a dyfuzorem (4). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311547 (22)95 1129 6(51) B01J 2/00 

(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
Zabrze; Fabryka Kotłów RAPAKO S.A., 
Racibórz 

(72) Ściążko Marek, Smołka Wojciech, Tramer 
Alfred, Laska Andrzej, Kuśnierz Stanisław, 
Mazurkiewicz Andrzej, Krupka Stanisław, 
Burek Krzysztof 

(54) Sposób granulacji drobnoziarnistych 
odpadów paleniskowych z kotłów fluidalnych 

(57) Sposób granulacji polega na wstępnej obróbce hydro-
termicznej popiołu surowego w temperaturze 40 - 80°C, zgranu-
lowaniu i wstępnym sezonowaniu. Obróbkę hydrotermiczną 
prowadzi się na drodze intensywnego mieszania popiołu suro
wego z wodną zawiesiną dodatku uplastyczniającego, który 
zawiera minerały ilaste lub frakcje iłowe, a stanowiącego 3-25% 
wag. zawiesiny i dozowanego w ilości 2 -10% wag. w stosunku 
do masy suchego popiołu. Sumaryczna ilość wody wprowadzo
nej do wsadu wynosi 30 - 65% masy suchego popiołu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 311766 (22) 95 12 07 6(51) B03C 9/00 

(71) Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
ENERGOPOMIAR Spółka z 0.0., Gliwice 

(72) Wąsik Józef, Kondratowicz Gwidon 
(54) Sposób zmniejszania emisji pyłowej z 

energetycznego kotła pyłowego w czasie jego 
uruchamiania 

(57) Zespoły zasilające elektrofiltrów załącza się przed załą
czeniem wentylatorów ciągu, po czym wentylatory ciągu utrzy
muje się w ruchu z największą możliwą wydajnością, którą 
redukuje się po 15 do 20 minutach do najniższej możliwej 
wydajności, niezbędnej dla prawidłowej pracy palników rozpał-
kowych. Następnie wyłącza się zespoły zasilające elektrofiltrów 
i zapala się palniki rozpałkowe. Kiedy temperatura spalin w 
kanałach odlotowych elektrofiltrów osiągnie wartość wyższą o 5 
do 10°C od temperatury kwaśnego punktu rosy spalin w tych 
kanałach, załącza się ponownie zespoły zasilające elektrofil
trów. Sposób praktycznie w całości eliminuje emisję pyłu przy 
wentylowaniu kotła. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 318463 (22) 95 03 16 6(51) B21D 45/08 

(31) 94 236466 (32) 94 05 02 (33) US 

(86) 95 03 16 PCT/US95/03427 
(87) 95 11 09 W095/29776 PCT Gazette nr 48/95 
(71) SEQUA CORPORATION, Hackensack, US 
(72) Main Ralph M. 
(54) Urządzenie sterowane obrotowym zaworem 

do zdejmowania puszek z suwaka urządzenia 
do wytwarzania korpusu 

(57) Prasa (15) do formowania stosunkowo długich cy
lindrycznych korpusów, tak zwanych dwusztukowych pu
szek na napoje, zawiera poziomy, postępowo zwrotny suwak 
do podawania stosunkowo krótkiego kubka (16) przez kołowy 
zestaw tłocznika. Sprężone powietrze, doprowadzane przez 
obrotowy zawór, jest stosowane do zdejmowania korpusów z 
suwaka. Taki zawór zawiera stale obracający się wirnik, który 
jest mechanicznie połączony z napędem suwaka tak, że przy 
każdym obrocie wirnika suwak wykonuje skończony cykl. 
Wirnik jest zbudowany z dwóch tarcz, które stykają się, płasz
czyzna z płaszczyzną, przy czym każda jest zaopatrzona w 
łukowe otwory. Wał napędowy wirnika rozciąga się przez 
środek wirnika i położenie kątowe tarcz jednej w stosunku do 
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drugiej jest zmienne, aby dopasować część każdego obrotu 
wirnika, podczas którego jest doprowadzane sprężone powie
trze do zdejmowania korpusów puszek tak, aby otwory nakła
dały się na siebie. 

(16 zastrzeżeń) 

Al (21) 311528 (22) 95 11 28 6(51) B23B 45/16 

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOM AG, 
Gliwice 

(72) Warachim Wacław, Kumosiński Marek 
(54) Mechanizm udaru zasilany wodą lub 

niskoprocentową emulsją wodnoolejową 
(57) Mechanizm udaru jest zasilany wodą lub niskoprocen

tową emulsją wodnoolejową, zawierającą poniżej 4% emulgato
ra. Mechanizm ma bijak (1 ) przesuwny w cylindrze (2). W tylnym 
skrajnym położeniu bijaka (1), pomiędzy spływową komorą (9), 
a podtoczeniem (15), na wewnętrznej powierzchni cylindra (2) 
jest szczelina (b) wielokrotnie mniejsza od przekrycia (a) powie
rzchni walcowych, znajdujących się pomiędzy komorą (8), a 
podtoczeniem (20). Również w tylnym skrajnym położeniu bija
ka (1) wielkość otwarcia (c) dla przepływu medium z komory (11) 
w suwaku (4) rozdzielacza do komory (6) w cylindrze jest mniej
sza od przekrycia (d) powierzchni walcowych pomiędzy komorą 
(6) w cylindrze, a komorą (12) w suwaku. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318453 (22) 95 05 10 6(51) B23D 57/00 

(86) 95 05 10 PCT/DE95/00652 
(87) 96 11 14 W096/35539 P CT Gazette nr 50/96 
(71) AHG 

BAUSTOFFHANDELSGESELLSCHAFT 
MBH & CO. KG, Gross-Gaglow, DE 

(72) Schniederjürgen Anton 
(54) Sposób rozcinania kształtki 
(57) Opisano sposób rozcinania kształtki wyjściowej (10), 

posiadającej określoną twardość i plastyczność, na pewną licz
bę kształtek końcowych (24) za pomocą drutowego narzędzia 
tnącego (20), które podczas operacji cięcia wykonuje względem 
kształtki wyjściowej (10) ruch posuwu (v2) i ruch cięcia (v1) w 
kierunku przynajmniej w przybliżeniu prostopadłym do kierunku 
posuwu (v2). Ruch posuwu i ruch cięcia (v2, v1) określają 
odpowiednią płaszczyznę podziału (18, 22) kształtki wyjściowej 
(10) pomiędzy sąsiednimi kształtkami końcowymi (24). Według 
wynalazku, stosuje się drutowe narzędzie tnące (20) o długości 
wielokrotnie większej niż wymiar kształtki wyjściowej (10) w 
kierunku ruchu cięcia (v1), przy czym drutowe narzędzie tnące 
(20) podczas operacji cięcia odwija się ze stałą prędkością 
cięcia (v1) z pierwszego urządzenia magazynowego (30) i na
wija się na drugie urządzenie magazynowe (32). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 317298 (22)9612 02 6(51) B23K 1/00 
C23C 24/00 

(31) 95 19545025 (32) 95 12 02 (33) DE 

(71) ABB Research Ltd., Ziirich, CH 
(72) Fried Reinhard 
(54) Sposób nakładania na metalowe elementy 

konstrukcyjne metalicznej warstwy 
adhezyjnej pod ceramiczne warstwy 
termoizolacyjne oraz metaliczna warstwa 
adhezyjna wytwarzana tym sposobem 

(57) W jednym z rozwiązań ujawniono sposób nakładania 
metalicznej warstwy adhezyjnej pod natryskiwane cieplnie ce
ramiczne warstwy termoizolacyjne (6) na metalowe elementy 
konstrukcyjne, w którym w pierwszym etapie powlekaną powie
rzchnię oczyszcza się, uzyskując odtłuszczoną i nie zawierającą 
tlenków powierzchnię metaliczną, a w drugim etapie na metali
czną powierzchnię podłoża (2) nanosi się spoiwo. W trzecim 
etapie na spoiwo nakłada się równomiernie metaliczny proszek 
adhezyjny (4), a w czwartym etapie na spoiwo nakłada się 
równomiernie lut (5) w proszku, którego cząstki są mniejsze niż 
cząstki proszku adhezyjnego (4). Po wysuszeniu spoiwa pze-
prowadza się obróbkę cieplną w postaci lutowania. Wytwarzane 
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w ten sposób warstwy adhezyjne są chropowate i zapewniają 
skuteczne połączenie kształtowe z natryskiwanymi na nie cera
micznymi warstwami termoizolacyjnymi (6). Metaliczna warstwa 
adhezyjna składa się, zależnie od zastosowanego sposobu, ze 
zwilżającej powierzchnię metalowego elementu konstrukcyjne
go warstwy lutu (5), w którą wlutowane są na stałe kuliste lub 
kanciaste cząstki proszku adhezyjnego (4) lub dodatkowo z 
cienkiej, wykonanej metodą natrysku, zwłaszcza natrysku pla
zmowego w atmosferze gazów ochronnych, warstwy z materiału 
tego samego rodzaju, co cząstki proszku adhezyjnego (4) lub z 
nałożonej na powierzchnię metalowego elementu konstrukcyj
nego metodą natrysku plazmowego w atmosferze gazów 
ochronnych, warstwy ochronnej, na której powierzchni są zapie
czone cząstki proszku adhezyjnego. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 317305 (22) 96 12 03 6(51) B23P 6/00 

(31)95 19545142 (32)95 12 04 (33) DE 

(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Haditsch Werner 
(54) Sposób regeneracji pierścieni ślizgowych 
(57) Sposób regeneracji pierścieni ślizgowych maszyn syn

chronicznych odznacza się tym, że obrabia się wiórowo pier
ścienie ślizgowe na wale bez zdejmowania pierścieni z wału, z 
utworzeniem tulei (8, 9) pierścieni, na promieniu mniejszym 
korzystnie o 30 do 40 mm niż promień nominalny pierścienia 
ślizgowego, nagrzewa się i następnie naciąga się nowe, wyko
nane ze stopu Cu-Ni-Be o wysokiej wytrzymałości, pierścienie 
ślizgowe (6, 7) na obrobione wiórowo powierzchnie skurczowe 
tulei (8, 9) pierścieni ślizgowych od nie napędzanej strony (NS) 
maszyny i przetacza się powierzchnie naciągniętych na nowo 
pierścieni ślizgowych na promień nominalny (rN). 

Sposób ten umożliwia dokonanie racjonalnej naprawy, 
która ponadto wydłuża okres użytkowania i poprawia własności 
elektryczne całego układu pierścieni ślizgowych. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 311509 (22) 95 11 28 6(51) B23P 11/00 

(75) Wysoczański Mateusz, Ruda Śląska 

(54) Sposób osadzania noży w nożycach 
krążkowych i przekładki stosowane w tym 
sposobie 

(57) Wynalazek przedstawia nowy sposób osadzenia noży 
krążkowych, w którym zastosowane zostały przekładki z termo
plastycznego tworzywa sztucznego, umożliwiające dokładne 
ustalenie wzajemne noży. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311613 (22)9512 01 6(51) B25D 9/04 

(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Narzędzie pneumatyczne udarowe 
(57) Narzędzie pneumatyczne udarowe z tłumieniem sił od

rzutu występującej podczas pracy narzędzia, przeznaczone jest 
zwłaszcza do pracy w wyrobiskach górniczych i na budowach. 
Narzędzie składa się z korpusu (1), w którym umieszczony jest 
mechanizm udarowy (8) zasilany sprężonym powietrzem kana
łem (13) usytuowanym w tłoczysku (3). W czasie pracy narzę
dzia, mechanizm udarowy (8) przekazuje na tłoczysko (3) 
zmienny pulsujący przebieg sił, które tłumione są w komorze 
tłoczyska (4) poprzez poduszkę powietrzną oddzielającą tłoczy
sko (3) od rękojeści (12). Pulsacje powietrza, powstałe w wyniku 
pracy rozrządu, tłumi regulator ciśnienia (7). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 318317 (22) 95 07 07 6(51) B25G 3/24 

(31)94 4424428 (32)94 07 12 (33) DE 

(86) 95 07 07 PCT/EP95/02654 
(87) 96 0125 WO96/01723 PCT Gazette nr 05/96 
(71) CORONET-WERKE GMBH, 

Wald-Michelbach, DE 
(72) Weihrauch Georg 
(54) Urządzenie do wymiennego mocowania 

przyborów czyszczących 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wymiennego mo

cowania przyborów czyszczących takich jak szczotki do za
miatania, szczotki do szorowania itp. na trzonku. Trzonek (1) 
ma na końcu dwa widełkowate, sprężynujące ramiona (3, 4), 
które przy pomocy urządzenia naciągającego dają się naciąg-
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nąć w otworach (32, 33) przyrządu czyszczącego. Urządzenie 
(10) naciągające ma rękojeść i umieszczony pomiędzy ramio
nami element uruchamiający, który poprzez powierzchnie sty
kowe przylega do ramion i poprzez obracanie lub przesuwanie 
rozpiera je na zewnątrz lub ściąga do wewnątrz. Aby zagwaran
tować proste i lekkie przestawianie nawet po długotrwałym 
użytkowaniu, powierzchnie stykowe elementu uruchamiające
go tworzone są przez obracalne łożyska, najlepiej łożyska 
walcowe lub rolkowe, które podczas ruchu związanego z prze
stawianiem elementu mocującego toczą się po ramionach. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 318458 (22) 95 07 26 6(51) B27N 3/06 

(31) 94 4870133 (32)94 08 01 (33) BE 

(86) 95 07 26 PCT/EP95/02976 
(87) 96 02 15 WO96/04114 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SOMMER S.A., Nanterre Cedex, FR 
(72) Roussel Albert 
(54) Sposób wytwarzania pokrycia podłogowego z 

drewnianą warstwą licową, naturalną lub 
syntetyczną oraz produkty otrzymane tym 
sposobem 

(57) Sposób wytwarzania pokryć podłogowych z drew
nianą warstwą licową, naturalną lub syntetyczną, cechuje 
się tym, że w jednym etapie następuje łączenie dolnej 
zewnętrznej warstwy forn irowej , jako równoważącej 
warstwy spodniej, warstwy pośredniej, która ma stanowić 
rdzeń pokrycia, zasadniczo złożonej z mieszaniny drob
nych cząstek organicznych i zasadniczo nieusieciowa-
nego, sproszkowanego kleju, dekoracyjnej warstwy 
licowej i ewentualnie arkusza, który ma stanowić war
stwę zużywalną. Ten zestaw poddaje się sprasowaniu w 
wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, aby spo
wodować usieciowanie kleju. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 311767 (22) 95 12 07 6(51) B29C35/02 
B29C 37/00 

(75) Antoszewski Maciej, Poznań 

(54) Sposób wytwarzania uszczelek 
gumowo-korkowych 

(57) Sposób wytwarzania uszczelek gumowo-korkowych 
polega na tym, że wykonuje się płyty z mieszanki gumowo-
korkowej, które tnie się na formaty. Formaty płyt tnie się na 
paski i układa się w paski w formach, ,gdzie w podwyższonej 
temperaturze łączy się paski ze sobą i kształtuje. Uzyskane 
preformy wulkanizuje się w formach, złożonych w wielowar
stwowe pakiety. Z wulkanizatów wycina się gotowe uszczelki. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 317249 (22) 96 11 28 6(51) B29D 30/54 
B60C 11/02 

(31) 95 563363 (32) 95 11 28 (33) US 

(71) The Goodyear Tire & Rubber Company, 
Akron, US 

(72) Currie William Dudley, US; Downing Daniel 
Ray, US; Hart James Michael, US; Reichling 
Jean Alex, LU; Minsart Luc, LU; Kefalos 
Lori Ann, US 

(54) Opona i jej bieżnik, sposób wytwarzania 
opony i jej bieżnika i urządzenie do 
wytwarzania opony i jej bieżnika 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie i sposób 
wytwarzania opony i jej bieżnika, w których ucięty na wymiar 
bieżnik (35) transportuje się do bębna (18) na transporterze 
(20) mającym przystosowane do bocznego przemieszcza
nia rolki napędowe (70) oraz odwrócone rolki prowadzące 
(86) sprzęgające się z wewnętrznymi powierzchniami unie
sionych występów bieżnika (35). 



Nr 12 (612) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 15 

Długość bieżnika (35) reguluje się mierząc jego 
długość przed i podczas owijania na bębnie (18), a nastę
pnie zmieniając naprężenie i szybkość nakładania bieżnika 
(35) na bęben (18) w celu zapewnienia dokładnego spoje
nia końców bieżnika (35). 

Położenia końców bieżnika (35) reguluje się za 
pomocą pręta nakłuwającego zapewniając w ten sposób 
umieszczenie przedniego końca (98) bieżnika (35) na bęb
nie (18), a następnie umieszczenie tylnego końca bieżnika 
(35) na bębnie (18), na jego przednim końcu (98), w celu 
odpowiedniego spojenia ich ze sobą. Przedmiotem zgło
szenia jest również opona z bieżnikiem. 

(26 zastrzeżeń) 

Al (21) 318442 (22) 94 08 08 6(51) B32B 7/04 

'(31) 94 283095 (32)94 08 03 (33) US 

(86) 94 08 08 PCT/US94/08695 
(87) 96 02 15 WO96/04133 PCT Gazette nr 08/96 
(71) TEXTILES COATED INCORPORATED, 

Amherst, US 
(72) Tippett Stephen W., Ribbans Robert C. 
(54) Laminat z policzterofluoroetylenu i sposób 

jego wytwarzania 
(57) Elastyczny laminat z tworzyw zawierających fluor 

obejmuje wiele niespiekanych orientowanych folii PTFE lami
nowanych w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem. 
Przynajmniej jedna folia posiada kierunek orientacji ułożony 
kątowo w stosunku do przynajmniej jednej innej folii. Folie 
utrzymują swoją orientację po procesie laminowania. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 318325 (22) 95 07 14 6(51) B32B 15/08 

(31) 94 276284 (32) 94 07 18 (33) US 

(86) 95 07 14 PCT/US95/08239 
(87) 96 02 01 WO96/02384 PCT Gazette nr 06/96 
(71) HENKEL CORPORATION, Plymouth 

Meeting, US 
(72) Roberto Oscar, Maxim Marc A. 
(54) Podwójnie powlekane podłoża metalowe i 

sposoby ich wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest artykuł przemysłowy i 

sposób jego wytwarzania, gdzie metalowe podłoże ma pod
kładową powłokę, utworzoną z mieszanki, zawierającej co 
najmniej jeden sproszkowany metal i związek metalu 
przejściowego i drugą powłokę na podkładzie, zawierają
cą samostrącającą się żywicę, tworzącą się w warunkach 
sprzyjających samostrącaniu. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 317367 (22) 96 12 06 6(51) B32B 31/00 
B32B 27/36 

(31) 95MI 2560 (32) 95 12 06 (33) IT 

(71) PENTACASTS.r.l.,Pozzilli,IT 
(72) Brambilla Giuseppe 
(54) Wielowarstwowa folia polietylenowa i sposób 

jej wytwarzania 
(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzania wielo

warstwowej folii polietylenowej, w której centralna warstwa 

obejmuje liniowy polietylen o małej gęstości (LLDPE), przez 
odlewanie-wytłaczanie, w którym wielowarstwowy materiał opu
szczający głowicę powlekającą przenosi się na pierwszy wałek 
chłodzony wodą o temperaturze od 10° do 25°C, a folię opusz
czającą pierwszy wałek chłodzący przenosi się na drugi wałek 
chłodzony wodą o temperaturze niższej, niż ta dla pierwszego 
wałka, przy czym drugi wałek ma prędkość obwodową lub 
prędkość rotacji o 10 - 40% wyższą niż pierwszy wałek. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 311726 (22) 95 12 06 6(51) B42C 5/00 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Petriaszwili Jerzy; Borowski Przemysław; 

Poliudow Aleksander, RU; Kołomijec 
Andrzej, RU 

(54) Sposób obróbki grzbietów wkładów 
książkowych 

(57) Sposób obróbki grzbietów wkładów książkowych pole
ga na tym, że grzbiety wkładów (1) zaciśniętych w szczękach 
transportera (2), poddaje się ścinaniu za pomocą noża płaskie
go (3) usytuowanych tak, iż krawędź jego ostrza tworzy z kierun
kiem transportowania wkładów (1) kąt równy 1 - 20° i którego 
każdy punkt wykonuje w płaszczyźnie cięcia ruch po okręgu o 
promieniu 0,1-10 mm, przy czym grzbiety wkładów (1) najbar
dziej oddalone od noża (3) poddaje się w chwili ich ścinania, 
zginaniu w kierunku noża (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 317220 (22) 96 11 27 6(51) B60M 1/28 

(31)95 1968 (32)95 12 01 (33) AT 

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

(72) Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf 
(54) Maszyna do zakładania przewodu jezdnego 

sieci trakcyjnej toru kolejowego 
(57) Maszyna (1) do zakładania przewodu jezdnego (2) 

i/lub liny nośnej sieci trakcyjnej (3) toru kolejowego (4) jest 
wyposażona w opartą na podwoziu szynowym (6) ramę (5) 
maszyny, posiadającą bęben przewodowy (13) dla przewo
du jezdnego lub liny nośnej. 

Na ramie (5) znajduje się urządzenie prowadzące 
(30), które posiada krążek prowadzący (34) do prowadze
nia przewodu jezdnego (2) lub liny nośnej odwijanego(ej) 
z bębna przewodowego (13) jak również napęd (35) prze
suwania pionowego. Urządzenie prowadzące (30) jest 
ułożyskowane odchylnie obrotowo wokół przebiegającej 
poziomo wzdłuż maszyny osi (31) odchylania obrotowego 
i jest połączone z napędem (27) do odchylania obrotowego 
urządzenia prowadzącego (30) wraz z napędem (35) prze
suwania pionowego wokół wymienionej osi (31). 

(8 zastrzeżeń) 
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Ąl(21) 317620 (22) 96 12 18 6(51) B60Q 1/44 
(75) Langier Leszek, Sosnowiec 
(54) Urządzenie do sygnalizacji przebiegu 

hamowania w kierunku jazdy pojazdu 
(57) Rozwiązanie przeznaczone jest do informowania użyt

kowników drogi, zwłaszcza pieszych o chwilowym zatrzymaniu 
pojazdu i wolnym przejściu. 

Urządzenie ma co najmniej jedno źródło światła (1) 
umieszczone na pojeździe, które skierowane jest w stronę jazdy 
pojazdu i poprzez wyłącznik prądu (2) i bezpiecznik (3) połączo
ne jest do źródła prądu (4). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311510 (22) 95 11 28 6(51) B60R 7/06 
(75) Walczewski Zbigniew, Piaseczno 
(54) Pojemnik na drobne przedmioty dla 

samochodów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik na drobne 

przedmioty dla samochodów, którego istota polega na tym, 
że stanowi go otwarty od góry zasobnik (3), zamocowany do 
deski rozdzielczej (1). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318329 (22)95 12 13 6(51) B60T 13/565 
(31) 95 9500489 (32) 95 0118 (33) FR 
(86) 95 12 13 PCT/FR95/01664 
(87) 96 07 25 WO96/22208 PCT Gazette nr 34/96 
(71) ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES 

TECHNIQUES, Drancy, FR 
(72) Castel Philippe 
(54) Wspomagane urządzenie hamulcowe 
(57) Wynalazek dotyczy wspomaganego urządzenia hamul

cowego dla pojazdu samochodowego, zawierającego pompę 
hamulcową i siłownik pneumatyczny wspomagania, sterowany 
poprzez drążek sterowania, regulujący otwarcie zaworu, dla 
uruchomienia głównego tłoka hydraulicznego cylindra pompy 
hamulcowej. Siłownik posiada sztywną obudowę, rozdzieloną 
szczelnie na dwie komory za pomocą ruchomej przegrody, 
zdolnej do przemieszczenia tłoka pneumatycznego ruchomego 
w odniesieniu do obudowy. Główny tłok hydrauliczny cylindra 
pompy hamulcowej zawiera ruchomy cylinder wydrążony (38), 
wewnątrz którego przesuwa się w sposób szczelny napędza
ny tłok hydrauliczny (40). Ruchoma przegroda jest połączona 
sztywno z cylindrem ruchomym (38) i jest ona zamontowana 
przesuwnie na tłoku pneumatycznym w taki sposób aby mogła 
przesuwać się w odniesieniu do niego do przodu, na odległość 
osiową od położenia początkowego, w którym ona jest na ogra
niczniku w tyle przy tłoku pneumatycznym, do położenia końco
wego, gdzie ruchomy cylinder (38) jest na ograniczniku natłoku 
napędzanym (40). 

Zgodnie z wynalazkiem tłok pierścieniowy (70) jest po
łączony sztywno z głównym tłokiem hydraulicznym, kiedy skok 
tego ostatniego w otworze (62, 64) jest mniejszy od odległości 
osiowej natomiast ma możliwość przesuwania się na głównym 
tłoku hydraulicznym, kiedy skok tego ostatniego w otworze (62, 
64) jest większy od odległości osiowej. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 311515 (22) 95 11 27 6(51) B60T 17/16 
(75) Sosna Edward, Bielsko-Biała 
(54) Luzownik 
(57) Luzownik posiada element (1) luzujący, który jest syme

tryczny względem podłużnej osi (2). Element (1) osadzony jest 
obrotowo na osi (3) w korpusie (4) hamulca pomiędzy poprze
cznymi krawędziami (5, 6) końcy szczęk (7, 8) hamulcowych. 
Podłużna oś (2) symetrii elementu (1) tworzy z krawędziami 
końcy szczęk kąt ostry. Element (1) luzujący jest w przyporze z 
krawędziami (5, 6) poprzez krzywizny obrysu zewnętrznego 
elementu (1), których środki znajdują się na osi (2) symetrii 
elementu (1). Element (1) posiada zwiększoną żywotność gdyż 
posiada dwie pary roboczych krzywizn. 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 311599 (22)95 1130 6(51) B61F5/24 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Dolański Jerzy 
(54) Stabilizator przechyłu poprzecznego 

nadwozia pojazdu szynowego, zwłaszcza 
wagonu osobowego oraz sposób wykonania 
stabilizatora przechyłu poprzecznego 
nadwozia pojazdu szynowego 

(57) Rozwiązanie, według wynalazku, cechuje duża tech-
nologiczność konstrukcji i duża niezawodność działania, pra
ktycznie niezmienna w trakcie jego eksploatacji. Stabilizator ma 
drążek skrętny (1) z podpiaściami, rozmieszczonymi w okoli
cach jego końców. Na podpiaściach drążka skrętnego (1) są 
osadzone, za pomocą połączenia skurczowego, piasty dwóch 
dźwigni (2). W trakcie oziębienia podpiaści drążka skrętnego 
(1), ustala się wzajemne położenie dźwigni (2) względem drążka 
skrętnego (1) tak, aby osie otworów na końcach każdej dźwigni 
(2) oraz oś drążka skrętnego (1) leżały na wspólnej płaszczyźnie. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 311708 (22) 95 12 05 6(51) B61G 11/10 
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX 

S.A., Kańczuga 
(72) Kubicki Antoni; Strzyż Eugeniusz; 

Chmielewski Andrzej; Kędzior Józef; 
Popławski Wojciech; Milczarski Kazimierz; 
Michajłow Władimir Maksymowicz, RU; 
Filipow Wiktor Nikołajewicz, RU; Dimitrow 
Walentin Wiktorowicz, RU; Skuratow 
Aleksander Jewgieniewicz, RU; Curienko 
Władimir Nikołajewicz, RU; Ulianow Oleg 
Aleksandrowicz, RU 

(54) Aparat pochłaniający, zwłaszcza do 
kolejowych sprzęgów automatycznych 

(57) Aparat pochłaniający ma przytwierdzone do płyty opo
rowej (11) ramiona napinające (12), zakończone zaczepami 
(17). Między ramionami napinającymi umieszczona jest tuleja z 
(3) utworzonym na jej powierzchni zewnętrznej co najmniej 
jednym występem (8), zawierającym powierzchnię oporową (9). 
Tuleja zakończona jest dnem (5), przy czym wewnątrz tulei 
umieszczony jest amortyzator elastomerowy (1), a część denna 
(10) tego amortyzatora przylega do płyty oporowej (11). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 311676 (22) 95 12 04 6(51) B61L 29/28 
B61L 23/16 

(71) ABB Daimler-Benz Transportation Zwus 
Sp. z o.o., Katowice 

(72) Duda Krzysztof, Baran Jan, Jarczyk Adam, 
Ochman-Milarski Tomasz 
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(54) Układ nadajnika sygnału dla czujnika 
torowego oraz obwodu torowego wysokiej 
częstotliwości 

(57) Układ nadajnika sygnału posiada oscylator (OSC) połą
czony ze wzmacniaczem mocy (WM) połączonym z kolei z 
układem regulacji wzmocnienia (RW) oraz równolegle z dwoma 
sprzężeniami zwrotnymi (SZ1, SZ2). Układ regulacji wzmocnie
nia (RW) połączony jest z układem separacji (US), połączonym 
z układem dopasowania (UD) przyłączonym do toru. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311621 (22) 95 12 04 6(51) B63H 9/10 
(75) Gryglaszewski Andrzej, Warszawa 
(54) Układ stabilizująco-wspomagający operację 

stawiania i kładzenia masztu, zwłaszcza na 
jachtach żaglowych 

(57) Istotą wynalazku jest układ stabilizująco-wspoma
gający operację stawiania i kładzenia masztu, zwłaszcza na 
jachtach żaglowych, gdzie dwie rolki prowadzące, nieprze-
suwne (5 i 6), znajdujące się w płaszczyźnie diametralnej 
jachtu i opasane linkami kompensacyjnymi (3 i 4), są umo
cowane do wytyka (1) w jego górnej części, zaś rolki rów
nież nieprzesuwne kierunkowe (7 i 8) są umocowane do 
pokładu jachtu w pobliżu burt. 

(1 zastrzeżenie) 

A3(21) 311732 (22) 95 12 08 6(51) B64C X 

(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 
(54) Powstawanie i wykorzystanie sił parcia 

płynów (cieczy i gazów) na różne 
powierzchnie w sposób nietradycyjny 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest powstawanie i wykorzysta
nie sił parcia płynów (cieczy i gazów) działających na różne co 
do wielkości powierzchnie. Czasza półkulista (mogą być także 
inne figury geometryczne i złożone) na stałe opróżniona z płynu 
(cieczy lub gazu) lub opróżniana i napełniana płynem w zależ
ności od potrzeb-zamknięta np. płaskim okrągłym krążkiem 
(mogą być inne kształty elementu zamykającego) umieszczona 
w płynie jest w przypadku opróżniania jej z płynu elementem 
wytwarzającym wypadkową siłę parcia, której wielkość rośnie 
aż do Pmax przy całkowitym opróżnieniu z płynu. Siła ta zależna 
jest również od głębokości zanurzenia w płynie (w przypadku 
powietrza atmosferycznego będzie równa max na poziomie 
ziemi). Sterowane napełnianie czaszy powoduje, że wypadko
wa siła parcia maleje. Aby znacznie zwiększyć powierzchnie 
parcia płynu można zastosować czaszę półkulistą połączoną ze 
stożkiem ściętym na okręgu o mniejszej średnicy a na okręgu o 
większej średnicy stanowiącej podstawę stożka zamkniętym 
krążkiem o możliwie małej powierzchni zewnętrznej. W celu 
zredukowania wypadkowej siły parcia oddziaływującej na płaski 
krążek należy go zastąpić wklęsłą czaszą półkulistą, wklęsłością 
obróconą na zewnątrz a wypukłością do wnętrza stożka ścięte
go lub do wnętrza innej zastosowanej figury geometrycznej 
(Czasza wklęsła półkulista może także być użyta jako zamyka
jąca również do innych zastosowanych figur geometrycznych). 

(19 zastrzeżeń) 

A3(21) 311505 (22)95 11 27 
(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 

6(51) B64X 
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(54) Wykorzystanie siły parcia płynów (cieczy i 
gazów) w różne powierzchnie także w 
warunkach statycznych w sposób 
nietradycyjny 

(57) Czasza półkulista której powierzchnia jest karbowana 
mniejszymi czaszami (mogą być także inne figury geometrycz
ne), zamknięta płaskim elementem, opróżniona z płynu (cieczy 
lub gazu) umieszczona w płynie odporna na zgniecenie przez 
ciśnienie zewnętrzne, może być połączona z drugą czaszą na 
stałe, obrotowo lub przegubowo, koniecznie z możliwością usta
wiania symetrycznego-neutralnego w stosunku do pierwszej 
czaszy tak, aby wypadkowe sił parcia działające na każdą z 
czasz w położeniu neutralnym symetrycznym znosiły się do 
zera, a w drugim skrajnym położeniu osiągały wartość równą 
sumie dwu wypadkowych sił parcia oddziaływujących na każdą 
z czasz. Możliwe są różne inne kombinajcje ilości czasz za
mkniętych opróżnionych z płynu i czasz zamkniętych opróżnia
nych i napełnianych na żądanie. W celu uzyskania większych 
w/padkowych sił parcia konstrukcja może być powiększana lub 
zwielokrotniana. 

Wyżej wymienione urządzenia mogą być zastosowane 
we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 

(25 zastrzeżeń) 

Al (21) 318455 (22) 95 08 04 6(51) B65D 81/26 
B65D 51/00 

(31) 94 9415864 (32) 94 08 05 (33) GB 
95 9512243 95 06 16 GB 

(86) 95 08 04 PCT/EP95/03130 
(87) 96 02 15 WO96/04189 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., 

Brentford, GB 
(72) Taskis Charles Bernard, Holland Simon 

Joseph, Whatmore Paul John 
(54) Pojemnik na substancję wrażliwą na wilgoć 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik, szczególnie po

jemnik na substancję wrażliwą na wilgoć, obejmujący korpus 
pojemnika z zasadniczo nieprzepuszczalnej dla atmosferycznej 

wilgoci substancji i zawierający elementw stanie stałym, będący 
co najmniej w części suszącym polimerem (11) i pozostający w 
kontakcie z atmosferą wewnątrz pojemnika. 

(25 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al (21) 314705 (22) 96 06 07 6(51) C01B 25/28 

(31) 95JP 9502530 (32) 95 12 08 (33) WO 

(71) Ajinomoto Co.Inc., Tokyo, JP 
(72) Ikeda Toru, Yukawa Toshihide 
(54) Nowy kompleks solny kwasu fosforowego i 

aminokwasu i uzupełniająca mieszanina 
zawierająca sól i użyta w żywieniu ssaków 
przeżuwających 

(57) Dostarczony kompleks soli kwasu fosforowego i 
aminokwasu, który charakteryzuje się nierozpuszczalno-
ścią w obojętnym lub alkalicznym wodnym roztworze i 
rozpuszczalnością w kwaśnym wodnym roztworze, ma za
sadowy aminokwas, alkaliczny metal ziem rzadkich i kwas 
fosforowy, jako główny komponent. Ujawniona jest dodat
kowa kompozycja zawierająca w/w kompleks soli, używana 
w paszy dla ssaków przeżuwaczy, która nie rozpuszcza się 
w pierwszej przegrodzie żołądka przeżuwacza i rozpusz
cza w czwartej przegrodzie żołądka. Ten dodatkowy składnik 

pożywienia w karmie wzbogaca ją ze względu na zasadowy 
aminokwas jak np. lizyna. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 311680 (22) 95 12 05 6(51) C01G 3/02 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Komorowska-Kulik Joanna, Legocki Jan, 

Zieliński Jacek, Seroczyńska Anna, Al Amin 
Idrys, Wiśniewski Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania wodorotlenku 
miedziowego 

(57) Sposób wytwarzania wodorotlenku miedziowego z 
trihydroksychlorku miedziowego i roztworu wodorotlenku sodo
wego, w środowisku wodnym, znamienny tym, że do trihydro
ksychlorku miedziowego w postaci zawiesiny wodnej o stężeniu 
1-70% wag. dodaje się glicerynę w ilości 0,001-0,01 jednostek 
masy gliceryny na jednostkę masy trihydroksychlorku miedzio-
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wego, korzystnie glicerynę w ilości 0,002-0,03 jednostek masy 
gliceryny na jednostkę masy trihydroksychlorku w postaci za
wiesiny o stężeniu 5-50% wag., następnie dodaje się roztwór 
wodorotlenku sodowego o stężeniu 20-45% wag. w nadmiarze 
wynoszącym 10-150% wag. w stosunku do ilości stechiometry-
cznej, a po zakończeniu reakcji osad wodorotlenku miedziowe
go oddziela się od fazy wodnej, przemywa wodą i suszy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 318441 (22)95 07 26 6(51) C02F 1/467 

(31) 94 264188 (32)94 08 05 (33) NZ 

(86) 95 07 26 PCT/NZ95/00066 
(87) 96 02 15 WO96/04206 PCT Gazette nr 08/96 
(71) ENNOTECH HOLDINGS LIMITED, 

Christchurch, NZ 
(72) Bodger Patrick Selwyn, Johnstone Paul 

Trevor, Jaquiery Andrew Gordon 
(54) Urządzenie i sposób do ciągłej dezynfekcji 

cieczy 
(57) Urządzenie jest przeznaczone do ciągłej dezynfekcji 

cieczy przewodzącej prąd elektryczny, takiej jak woda, zanie
czyszczonej komórkami drobnoustrojów. 

Urządzenie składa się ze zbiornika (2), przez który prze
pływa ciecz poddawana dezynfekcji i co najmniej jednej pary 
elektrod (5, 6) nie protektorowych, które są umieszczone w 
zbiorniku w taki sposób, że ciecz przepływająca przez zbiornik 
jest w kontakcie z elektrodami. Do elektrod (5,6) jest przyłożone 
napięcie elektryczne wstanie ustalonym, wytwarzające gradient 
napięcia pomiędzy nimi, który to gradient napięcia ma taką 
wartość, że nie powoduje powstawania łuku elektrycznego po
między elektrodami, natomiast poprzez błonę dowolnej komórki 
drobnoustroju w cieczy wytwarza się gradient napięcia wyno
szący co najmniej jeden volt, w celu spowodowania przebicia 
dielektrycznego błony komórkowej. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 318372 (22) 96 05 31 6(51) C03B 5/02 

(31) 95GR 9500010 (32) 95 06 02 (33) WO 

(86) 96 05 31 PCT/EP96/02356 
(87) 96 12 05 WO96/38390 PCT Gazette nr 53/96 
(71) A.F.C. INDUSTRIAL & BUSINESS 

CONSULTING OV. LTD., Nicosia, CY 
(72) Christodoulopoulos Fotis 
(54) Urządzenie i sposób do równoległej 

przeróbki stopionego szkła i stłuczki 
szklanej przy produkcji waty szklanej 

(57) Sposób wytwarzania szkła obejmuje następujące 
etapy: otrzymywanie stopionego szkła w wannie stapiają
cej pieca szklarskiego (10), wyciąganie włókien ze stopu 
szklanego w pierwszym urządzeniu (12) do wytwarzania 
włókien, odbieranie w sposób nieciągły stłuczki szklanej z 
odpływu wanny stapiającej, stapianie indukcyjne stłuczki 
szklanej w urządzeniu stapiającym (16) i wyciąganie włó
kien z otrzymanego w urządzeniu stapiającym stopione
go szkła w drugim (18) lub pierwszym urządzeniu (12) 
do wyciągania,włókien. Stłuczkę szklaną wprowadza 
się do nagrzewanego indukcyjnie pojemnika stapiają
cego z materiału niemetalicznego, odpornego na wy
soką temperaturę, dobrze przewodzącego', rozgrzewa 
do temperatury powyżej mięknięcia i doprowadza się 
do drugiego pojemnika stapiającego z nieprzewodzą-
cego, materiału ogniotrwałego. Urządzenie, według wy
nalazku, obejmuje pojemnik stapiający z grafitu, który w 
pewnym obszarze objęty jest cewką indukcyjną. 

(13 zastrzeżeń) 

Al (21) 318371 (22) 95 07 31 6(51) C03C 13/06 

(31)94 9415586 (32)94 08 02' (33) GB 
95 9508683 95 04 28 GB 

(86) 95 07 31 PCT/GB95/01797 
(87) 96 02 15 WO96/04214 PCT Gazette nr 08/96 
(71) THE MORGAN CRUCIBLE COMPANY 

PLC, Windsor, GB 
(72) Jubb Gary Anthony 
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(54) Włókna nieorganiczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są włókna nieorganiczne, 

których odlewane próżniowo kształtki wstępne mają skurcz 
3,5% lub poniżej po poddaniu ich działaniu temperatury 
1260°C w ciągu 24 h. Włókna zawierają SrO, AL2O 3 i dostate
czną ilość dodatku włóknotwórczego, aby umożliwić wytwo
rzenie włókna, ale nie tak dużą jego ilość, aby spowodować 
zwiększenie skurczu powyżej 3,5%. Korzystne włókna z tego 
zakresu mają skurcz 3,5% lub poniżej po poddaniu ich dzia
łaniu temperatury 1500°C w ciągu 24 h i mogą zawierać, w % 
wagowych, od 53,2% wagowych do 57,6% wagowych SrO, 
od 30,4% wagowych do 40,1% wagowych Al2O3 i od 5,06% 
wagowych do 10,1% wagowych SiO2. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 318375 (22) 95 08 04 6(51) C03C 17/32 

(31) 94 4428861 (32)94 08 05 (33) DE 

(86) 95 08 04 PCT/DE95/01055 
(87) 96 02 15 WO96/04215 PCT Gazette nr 08/96 
(71) RSK OBERFLÄECHENTECHNIK GMBH 

& CO. KG, Berlin, DE 
(72) Rudolph Michael, Steiner Thomas, Johnen 

Norbert 
(54) Sposób wytwarzania płaskich, pokrywanych 

farbą wyrobów szklanych oraz płaskie 
elementy i kompozycje szklane 

(57) Sposób wytwarzania płaskich, pokrywanych farbą 
elementów szklanych, których wzór dekoracyjny widoczny 
jest poprzez warstwę szkła, znamienny tym, że płaski 
element szklany wyposażony w dwie powierzchnie, zew
nętrzną oraz powierzchnię pokrywaną, układany jest po
wierzchnią zewnętrzną na blacie roboczym w położeniu 
poziomym, na powierzchnię pokrywaną nanoszona jest 
mieszanka farby proszkowej, a następnie element szklany 
poddawany jest znanemu procesowi wypalania. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 311604 (22) 95 11 30 6(51) C04B 7/19 
C04B 28/02 

(71) Haller Cezary, Katowice; Bąk Andrzej, 
Katowice; Pawlak Anna, Katowice; Rokita 
Jerzy, Gliwice; Rokita Jadwiga, Gliwice; 
HALLER S.A., Katowice 

(72) Haller Cezary, Bąk Andrzej, Pawlak Anna, 
Rokita Jerzy, Rokita Jadwiga 

(54) Spoiwo mineralne, zaprawa ze spoiwa 
mineralnego oraz kształtki ze spoiwa 
mineralnego 

(57) Spoiwo mineralne zawiera 0,5 do 1,5, korzystnie 1 część 
wagową mielonego żużla hutniczego wielkopiecowego o uziar-
nieniu poniżej 0,2 mm, przy czym udział frakcji ziarnowej poniżej 
63µ m musi wynosić co najmniej 25%, a korzystnie 50-60%, 
0,5-1,5, a korzystnie 1 część wagową cementu portlandzkiego 
350 oraz 4 części wagowe surowego granulowanego żużla 
wielkopiecowego, w którym udział frakcji ziarnowej poniżej 1 
mm musi wynosić co najmniej 33%, a korzystnie 50-60%, zaś 
udział frakcji ziarnowej powyżej 3 mm nie może przekraczać 
20%, a korzystnie powinien wynosić 2-5%. 

Zaprawa ze spoiwa mineralnego zawiera 0,5 do 1,5, a 
korzystnie 1 część wagową mielonego żużla hutniczego wielko
piecowego o uziarnieniu poniżej 0,2 mm, przy czym udział 
frakcji ziarnowej poniżej 63 µm musi wynosić co najmniej 25%, 
a korzystnie 50-60%, 0,15-1,5, a korzystnie 1 część wagową 

cementu portlandzkiego 350 oraz 4 części wagowe surowego 
granulowanego żużla wielkopiecowego, w którym udział frakcji 
ziarnowej poniżej 1 mm musi wynosić co najmniej 33%, a 
korzystnie 50-60%, zaś udział frakcji ziarnowej powyżej 3 mm 
nie może przekraczać 20%, a korzystnie powinien wynosić 2-5% 
oraz zawiera 0,8-2,5, a korzystnie 1-1,5 części wagowych wody 
w zależności od wymaganej rozpływności zaprawy. Wynalazek 
obejmuje także kształtki z w/w spoiwa mineralnego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311603 (22) 95 11 30 6(51) C04B 7/153 
C04B 28/08 

(71) Haller Cezary, Katowice; Bąk Andrzej, 
Katowice; Pawlak Anna, Katowice; Rokita 
Jerzy, Gliwice; Rokita Jadwiga, Gliwice; 
HALLER S.A., Katowice 

(72) Haller Cezary, Bąk Andrzej, Pawlak Anna, 
Rokita Jerzy, Rokita Jadwiga 

(54) Spoiwo żużlowe, zaprawa ze spoiwa 
żużlowego oraz kształtki ze spoiwa żużlowego 

(57) Spoiwo żużlowe zawiera 0,8 do 1,3, a korzystnie 1 część 
wagową mielonego żużla wielkopiecowego o uziarnieniu poni
żej 0,2 mm, przy czym udział frakcji ziarnowej poniżej 63 µm 
musi wynosić co najmniej 33%, a korzystnie 50-60% oraz 0,1 
części wagowej technicznego węglanu sodu. 

Zaprawa ze spoiwa żużlowego zawiera 0,8 do 1,3, a 
korzystnie 1 część wagową mielonego żużla wielkopiecowe
go o uziarnieniu poniżej 0,2 mm, przy czym udział frakcji 
ziarnowej poniżej 63 µm musi wynosić co najmniej 33%, a 
korzystnie 50-60% oraz 0,1 części wagowej technicznego 
węglanu sodu, a także 0,3-0,6, a korzystnie 0,4 części wago
wej wody w zależności od wymaganej rozpływności zaprawy. 
Wynalazek obejmuje także kształtki z w/w spoiwa żużlowego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311709 (22) 95 12 04 6(51) C04B 14/38 
E04B 1/62 

(75) Miernik Lech, Kraków; Kolano Jerzy, 
Kraków 

(54) Włóknisty moduł izolacyjny i sposób 
wykonania włóknistego modułu izolacyjnego 

(57) Włóknisty moduł izolacyjny, utworzony z włókna 
ogniotrwałego lub wełny mineralnej, odznacza się tym, 
że ma warstwowo ułożone maty (2) o włóknach prosto
padłych do płaszczyzny czołowej, stanowiącej stronę 
roboczą, zaciśnięte taśmami zaciskowymi poprzez 
kształtujące płyty, przy czym taśmy zaciskowe są ułożo
ne prostopadle do włókien maty. 

Sposób wykonania włóknistego modułu izolacyj
nego z włókna ogniotrwałego lub wełny mineralnej od
znacza się tym, że uformowana i wstępnie zagęszczona 
mata jest układana warstwowo na wysokość uzyska
nia założonej wagi formowanego stosu, układanego 
na płycie utworzonej z kształtowego blatu (10), zaopa
trzonego w poprzeczne kanały (11), zabezpieczone 
kształtującymi płytami (12) i poddana regulowanemu na
ciskowi umożliwiającemu uzyskanie zagęszczenia włó
kien od 128 kg/m3 do 250 kg/m3, korzystnie 250 kg/m3, 
przy czym nacisk jest wywierany poprzez górną kształ
tującą płytę (16), a uzyskany zagęszczony stos tworzą
cy izolacyjną płytę, spięty klamrami spinającymi, jest 
dzielony na odcinki wzdłuż prostopadłych płaszczyzn 
cięcia, po czym uzyskane odcinki tworzące moduły są 
spinane taśmami zaciskowymi stykającymi się z płasz
czyznami cięcia. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 311518 (22) 95 11 27 6(51) C04B 28/30 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Kloska Andrzej, Nadachowski Franciszek 
(54) Ogniotrwały beton zasadowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ogniotrwały beton zasa

dowy, znajdujący zastosowanie jako wykładzina ogniotrwała 
elementów obmurza pieców i urządzeń grzewczych, między 
innymi w metalurgii i przemyśle cementowym. 

Beton składa się z klinkieru magnezjowego w ilości 
40-80% wagowych, z kalcynatu dolomitowo-cyrkonowego w 
ilości 15-60% wagowych oraz z pyłu krzemionkowego o uziar-
nieniu poniżej 4 µm w ilości 3-12% wagowych, przy czym 
stosunek molowy CaO:SiO2 wynosi powyżej 2, a kalcynat dolo-
mitowo-cyrkonowy prażony w temperaturze 1400-1700°C zawie
ra w swoim składzie głównie alit, cyrkonian wapniowy i peryklaz. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311728 (22)95 12 07 6(51) C05F 7/00 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 
im.M.Oczapowskiego, Olsztyn 

(72) Bednarski Włodzimierz, Tomasik Jan 
(54) Sposób utrwalania pofiltracyjnej ziemi 

okrzemkowej 
(57) Ujawniono sposób utrwalania pofiltracyjnej ziemi 

okrzemkowej przez wprowadzenie do niej tlenku lub węgalnu 
wapnia w ilości od 5 do 50%. Następnie całość miesza się i 
przetrzymuje w temperaturze otoczenia w warunkach tlenowych 

od 2 do 10 dni, po czym w warunkach beztlenowych od 2 
do 12 miesięcy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 311614 (22) 95 12 02 6(51) C05F 11/00 
C05F 3/00 

(71) Ośrodek Bdawczo-Rozwojowy Ekologii 
Miast, Łódź 

(72) Sadowy Władysław, Banasiak Grzegorz, 
Urbaniak Maciej 

(54) Zaprawa do rekultywacji gruntów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zaprawa mająca za

stosowanie przy rekultywacji zniszczonych terenów np. po-
budowlanych, wydeptanych trwaników, usypywanych skarp 
przydrożnych. 

Zaprawa składa się z 3-6 części wagowych rozdrobnio
nych włókien makulaturowych, 1-2 części wagowych wypełnia
czy mineralnych , 2-3 części wagowych humusu oraz 1-3 części 
wagowych wody. Jako wypełniacze stosuje się glinki wraz z 
nawozami mineralnymi, wymieszane ze sobą w proporcjach od 
10 : 1 do 3 : 1. Zaprawę miesza się w znanym urządzeniu i 
natryskuje na rekultywowaną powierzchnię również przy użyciu 
znanego urządzenia. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318316 (22)95 0715 6(51) C07C 17/02 
C07C 19/045 

(31) 94 4425872 (32)94 07 21 (33) DE 

(86) 95 07 15 PCT/EP95/02787 
(87) 96 02 08 WO96/03361 PCT Gazette nr 07/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Eichler Jürgen, Mielke Ingolf, Schwarzmaier 

Peter, Stóger Manfred, Wild Thomas 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

1,2-dichloroetanu przez chlorowanie 
bezpośrednie, z zawracaniem gazów 
odlotowych do obiegu 

(57) 1,2-dichloroetanu (EDC) otrzymuje się przez zasilanie 
chlorem i etylenem EDC krążącego w obiegu zamkniętym 
zawierającego katalizator, przy czym część strumienia mie
szaniny reakcyjnej doprowadza się do odparowania przez 
rozprężanie, a odparowany EDC oddziela się od lekkich, 
lotnych składników i zawraca się je do reakcji. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318353 (22)95 07 20 6(51) C07C 17/395 
C07C 17/38 

C07C 21/067 
(31) 94 94202144 (32) 94 07 22 (33) EP 

(86) 95 07 20 PCT/EP95/02900 
(87) 96 02 08 WO96/03362 PCT Gazette nr 07/96 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 
(72) De Jong Abe Wiebe, Nisbet Timothy Michael 
(54) Oczyszczanie chlorku allilu 
(57) Sposób usuwania z chlorku allilu (cyklo) alifatycz

nych izomerów heksanu i heksadienu charakteryzuje się 
tym, że obejmuje etap chlorowania, który przeprowadza się 
w fazie ciekłej. 

(7 zastrzeżeń) 
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A 1(21) 317221 (22) 96 11 27 6(51) C07C 19/08 

(31) 95MI 2484 (32)95 11 28 (33) IT 

(71) AUSIMONTS.p.A., Mediolan, IT 
(72) Cuzzato Paolo 
(54) Sposób wytwarzania pentafluoroetanu 
(57) Sposób wytwarzania pentafluoroetanu (HFC-125), 

zawierającego poniżej 0,02% wagowych 1-chloropenta-
fluoroetanu (CFC-115) polega na tym, że tetrafluorochlo-
roetan CF3CHCIF (HCFC-124) poddaje się dysmutacji w fazie 
gazowej w obecności katalizatora tlenku chromu (CrçOa) na 
nośniku zawierającym AIF3, w temperaturach: od 140 do 180°C 
dla czasów kontaktu w zakresie 15-30 sekund, od >180°C do 
240°C dla czasów kontaktu między 5 a 15 sekund, od >240°C 
do 260°C dla czasów kontaktu między 1 a 5 sekund, od >260°C 
do 300°C czasów kontaktu między 0,1 a 1 sekundą. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318351 (22) 95 07 14 6(51) C07C 49/84 

(31) 94 277724 (32) 94 07 20 (33) US 

(86) 95 07 14 PCT/US95/08839 
(87) 96 02 01 WO96/02485 P CT Gazette nr 06/96 
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US 
(72) Hamper Bruce Cameron, Leschinsky 

Kindrick Lee 
(54) Pochodne benzoilu i ich synteza 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki 4-chlorowco-

2-fluoro -5-alkoksybenzoilowe oraz sposoby ich wytwarzania. 
Związki te są użyteczne przy otrzymywaniu substancji sto
sowanych w rolnictwie oraz w medycynie, w szczególności 
zaś jako produkty pośrednie przy wytwarzaniu aktywnej 
klasy herbicydów arylohaloalkilopirazolowych oraz aryloalki-
losulfonylopirazolowych. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 311597 (22) 95 11 30 6(51) C07C 50/12 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Steglińska Violetta, Grzejdziak Andrzej 

Tadeusz, Dziegieć Józef Edward 
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny 

2-metylo-l,4-naftochinonu i 
6-meryIo-l,4-naftochinonu 

(57) Sposób polega na utlenianiu 2-metylonaftalenu roz
puszczonego w czterochlorku węgla, które odbywa się w 
wodnoacetonitrylowym roztworze kwasu nadchlorowego za
wierającym nadchloran ceru (IV). Nadchloran ceru (IV) stosuje 
się w ilości korzystnie większej od wynikającej ze stechiometrii 
reakcji. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311598 (22) 95 11 30 6(51) C07C50/12 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Steglińska Violetta, Grzejdziak Andrzej 

Tadeusz, Dziegieć Józef Edward 
(54) Sposób wytwarzania 1,4-naftochinonu 
(57) Naftalen rozpuszczony w czterochlorku węgla poddaje 

się utlenianiu w wodnoacetonitrylowym roztworze kwasu nad
chlorowego, zawierającym nadchloran ceru (IV). Nadchloran 
ceru (IV) stosuje się w ilości korzystnie większej od wynikającej 
ze stechiometrii reakcji. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318282 (22)95 07 14 6(51) C07C 51/21 
C07C 59/00 

(31)94 277725 (32)94 07 20 (33) US 

(86) 95 07 14 PCT/US95/08720 
(87) 96 02 01 WO96/02486 PCT Gazette nr 06/96 
(71) MONSANTO COMPANY, Saint Louis, US 
(72) Hamper Bruce Cameron, Leschinsky 

Kindrick Lee 
(54) Pochodne benzoilowe i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Ujawniono w szczególności związki o wzorze I, w którym 

X oznacza H lub halogen, R1 oznacza C1-C6 alkil ewentualnie 
podstawiony halogenem lub alkoksy lub alkoksyalkil, mające do 
6 atomów węgla, a Ffe oznacza H, OH, C2-C6 alkil lub C1-C6 

halogenoalkil lub -CH2COR3, gdzie R3 oznacza grupę Ci-Ce 
halogenoalkilową. W/w związki są przydatne w wytwarzaniu 
leków oraz związków chemicznych dla rolnictwa, zwłaszcza jako 
półprodukty w wytwarzaniu herbicydów. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 318357 (22) 95 07 13 6(51) C07C 55/14 
C07C 51/42 
C07C 51/31 

(31)94 9409253 (32)94 07 21 (33) FR 

(86) 95 07 13 PCT/FR95/00944 
(87) 96 02 08 WO96/03365 PCT Gazette nr 07/96 
(71) RHONE-POULENC FIBER & RESIN 

INTERMEDIATES, Courbevoie, FR 
(72) Costantini Michel, Fache Eric, Nivert Daniel 
(54) Sposób recyklizacji katalizatora w reakcji 

utleniania cykloheksanu do kwasu 
adypinowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności sposób 
recyklizacji katalizatora zawierającego kobalt, w reakcji bezpo
średniego utleniania cykloheksanu do kwasu adypinowego, za 
pomocą gazu zawierającego tlen, charakteryzujący się tym, 
że: - mieszaninę reakcyjną, otrzymaną w poprzedniej operacji 
utleniania cykloheksanu do kwasu adypinowego, z której od
dzielono co najmniej część pośrednich produktów utleniania, 
zwłaszcza takich jak cykloheksanol i cykloheksanon, część uży
tego jako rozpuszczalnik kwasu karboksylowego i wodę i z 
której co najmniej część utworzonego kwasu adypinowego wy
odrębniono przez krystalizację, poddaje się co najmniej jednej 
ekstrakcji przy użyciu co najmniej jednego korozpuszczalnika 
lub mieszaniny korozpuszczalnika i kwasu karboksylowego, -
oddziela się z jednej strony mieszaninę zawierającą co najmniej 
część katalizatora kobaltowego, część kwasu karboksylowego 
i ewentualnie resztkowe ilości innych związków, a z drugiej 
strony roztwór zawierający korozpuszczalnik i co najmniej część 
kwasów glutarowego i bursztynowego, które tworzą się w reakcji 
utleniania, jak również część kwasu karboksylowgo, - mieszani
nę zawierającą co najmniej część katalizatora kobaltowego sto
suje się do nowej reakcji utleniania cykloheksanu do kwasu 
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adypinowego, ewentualnie po dodaniu dodatkowej ilości kata
lizatora kobaltowego. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 317276 (22) 96 11 29 6(51) C07C 69/76 
C07C 233/64 
C07C 327/20 
A61K 31/235 

(31)95 9514261 (32)95 12 01 (33) FR 

(71) CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES DERMATOLOGIQUES 
GALDERMA, Valbonne, FR 

(72) Bernardon Jean-Michel, Charpentier Bruno 
(54) Związki bia roma tyczne, kompozycje 

farmaceutyczne i kosmetyczne je zawierające 
oraz ich zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy nowych biaromatycznych związ
ków o ogólnym wzorze 1, jak również zastosowania tych 
związków w kompozycjach farmaceutycznych przeznaczo
nych do stosowania w medycynie lub weterynarii ( w szcze
gólności w schorzeniach dermatologicznych, reumatycznych, 
oddechowych, sercowo-naczyniowych i oftalmologicznych) lub 
alternatywnie w kompozycjach kosmetycznych. 

(28 zastrzeżeń) 

Al (21) 317277 (22) 96 11 29 6(51) C07C 69/76 
C07C 233/64 
C07C 327/20 

(31)95 9514260 (32)95 12 01 (33) FR 

(71) CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES DERMATOLOGIQUES 
GALDERMA, Valbonne, FR 

(72) Bernardon Jean-Michel 
(54) Związki biaromatyczne zawierające grupę 

adamantylową, kompozycje farmaceutyczne i 
kosmetyczne zawierające te związki i ich 
zastosowania 

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków biaromatycz
nych o wzorze ogólnym 1, jak również użycia tych związków 
w składzie kompozycji farmaceutycznych przewidzianych do 
stosowania w medycynie i weterynarii, a zwłaszcza do 
leczenia dolegliwości dermatologicznych, reumatycznych, 
oddechowych, sercowo-naczyniowych i oftalmologicznych lub 
alternatywnie w składzie kompozycji kosmetycznych. 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 311677 (22)9512 04 6(51) C07C 209/08 
C07C 211/20 
C07C 211/24 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Milchert Eugeniusz, Rudnicki Ireneusz, 

Stefańska Jolanta 
(54) Sposób otrzymywania 2-chloroalliloaminy i 

bis-(2-chloroallilo-)aminy oraz sposób 
oczyszczania produktu poreakcyjnego z 
reakcji 1,2,3-trichloropropanu z ciekłym 
amoniakiem 

(57) Sposób polega na tym, że reakcję pomiędzy 1,2,3-tri-
chloropropanem, a skroplonym amoniakiem prowadzi się w 
temperaturze 105 140°C, przy stosunku molowym amonia
ku do 1,2,3-trichloropropanu od 9:1 do 15:1, w czasie od 3,1 
do 8 godzin. 

Sposób oczyszczania polega na tym, że do produ
ktu poreakcyjnego z reakcji 1,2,3-trichloropropanu z cie
kłym amoniakiem dodaje się wodę w takiej ilości, aby 
uzyskać rozpuszczenie osadu, po czym po raz pierwszy 
rozdziela się warstwę wodną od warstwy organicznej. Do 
warstwy organicznej dodaje się wodny roztwór wodorotlen
ku sodu lub potasu o stężeniu 20 do 40% wagowych i po 
raz drugi rozdziela się warstwę wodną od warstwy organi
cznej. Do warstwy wodnej dodaje się stały wodorotlenek 
sodu lub potasu i po raz trzeci wydziela warstwę organicz
ną, którą łączy się z warstwami organicznymi wcześniej 
otrzymanymi. Podobnie łączy się warstwy wodne i dodaje 
do nich eter izopropylowy, za pomocą którego ekstarhuje 
się pozostałą ilość warstwy organicznej. Wyekstrahowaną 
warstwę organiczną dodaje się do połączonych warstw 
organicznych, dodaje się stały wodorotlenek sodu lub po
tasu i przeprowadza destylację. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 318381 (22)95 07 27 6(51) C07C 217/60 
C07 F9/38 

C07D 317/58 
(31) 94 9415304 (32) 94 07 29 (33) GB 

94 9423179 94 11 17 GB 
95 9510485 95 05 24 GB 

(86) 95 07 27 PCT/EP95/03037 
(87) 96 02 15 WO96/04233 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Beeley Lee James, Thompson Mervyn, Dean 

David Kenneth, Kotecha Nikesh Rasiklal, 
Berge John Michael, Ward Robert William 

(54) Pochodne aryloksy- i 
arylotiopropanoloaminy przydatne jako 
agoniści ß3-adrenoreceptora i antagoniści ß\ 
i ß2 adrenoreceptorów oraz ich 
farmaceutyczna kompozycja 

(57) Wynalazek dotyczy związku o wzorze (I), jego farmaceu
tycznie dopuszczalnej soli i jej farmaceutycznie dopuszczalne
go solwatu, przy czym R° oznacza grupę arylową ewentualnie 
podstawioną, X oznacza O lub S, każdy z R1 i R1a oznacza 
niezależnie atom wodoru lub grupę alkilową, R2 oznacza grupę 
OCH2CO2H albo jej ester lub amid, bądź też R2 oznacza grupę 
o wzorze -0-CH2-P(=0)(R5)-OR4, R3 oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca albo grupę alkilową, lub alkoksylową, bądź też 
R3 wraz z R2 oznacza grupę o wzorze (c) albo jej ester lub amid, 
z tym że kwas 4-[2-[2-hydroksy-3 -(4-hydroksyfenoksy)propylo-
amino]propylo]fenoksyoctowy oraz jego sole i estry, a także 
związki z przykładów 1 -36 ujawnionych w EP0328251 wyłączo
ne są z zakresu związków o wzorze (I), kompozycji farmaceu
tycznej zawierającej ten związek, sposobu wytwarzania tego 
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związku oraz zastosowania tego związku w medycynie i hodowli 
zwierząt. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 318285 (22)96 05 17 6(51) C07C 227/16 

(31) 95MI 1045 (32)95 05 23 (33) IT 
95RM 549 95 08 04 IT 

(86) 96 05 17 PCT/EP96/02105 
(87) 96 11 28 W096/37458 PCT Gazette nr 52/96 
(71) FRUCTAMINE S.P.A., Mozzo, IT 
(72) Mauro Marina, Viscardi Carlo Felice, Gagna 

Massimo 
(54) Sposób wytwarzania 

chlorowcopodstawionego kwasu 
aromatycznego 

(57) Sposób wytwarzania kwasu 5-amino-2,4,6-trijodo-1,3-
benzenodikarboksylowego, polega na tym, że: a) prowadzi 
się katalityczne wodorowanie kwasu 5-nitro-1,3 -benzeno-dikar-
boksylowego w środowisku obojętnym lub zasadowym z 
wytworzeniem wodnego roztworu soli sodowej kwasu 5-amino-
1,3-benzenodikarboksylowego; b) prowadzi się bezpośrednie 
jodowanie, niepoddanego dalszemu oczyszczaniu, wodnego 
roztworu soli sodowej kwasu 5-amino -1,3-benzenodikarboksylo-
wego pochodzącego z etapu a) za pomocą roztworu ICI w HCl, 
przy czym do roztworu soli sodowej 5-amino-1,3-benzenodi-
karboksylowego dodaje się uprzednio HCl i H2SO4. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318311 (22)96 05 17 6(51) C07C 227/18 

(31) 95MI 1044 (32)95 05 23 (33) IT 
95RM 550 95 08 04 IT 

(86) 96 0517 PCT/EP96/02103 
(87) 96 1128 W096/37459 PCT Gazette nr 52/96 
(11) FRUCTAMINE S.P.A., Mozzo, IT 
(72) Mauro Marina, Viscardi Carlo Felice, Gagna 

Massimo 
(54) Sposób wytwarzania dichlorku kwasu 

dikarboksylowego 
(57) Sposób wytwarzania dichlorku kwasu 5-amino-2,4,6-

trijodo-1,3-benzenodikarboksylowego o wzorze I, polega na 
tym, że poddaje się reakcji w fazie heterogennej kwas 5-amino-
2,4,6-trijodo-1,3-benzenodikarboksylowy z chlorkiem tionylu, w 
rozpuszczalniku wybranym z grupy obejmującej: liniowe lub 
rozgałęzione węglowodory (C7-C16), węglowodory aromatycz
ne (C7-C8), 1,1,1-trichloroetan, octanu n-butylu, diglym (eter 
dimetylowy glikolu dietylenowego), w obecności katalitycznej 
ilości trzeciorzędowej aminy. Związek o wzorze I jest związkiem 

przejściowym przy wytwarzaniu jodowanych środków kontra
stujących, stosowanych w badaniach rentgenowskich. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 318284 (22)96 0517 6(51) C07C 231/02 

(31) 95MI 1048 (32) 95 05 23 (33) IT 
95RM 548 95 0804 IT 

(86)960517 PCT/EP96/02104 
(87) 96 11 28 WO96/37460 PCT Gazette nr 52/96 
(71) FRUCTAMINE S.P.A., Mozzo, IT 
(72) Mauro Marina, Viseardi Carlo Felice, Gatti 

Massimo, Desantis Nicola 
(54) Sposób wytwarzania dichlorku kwasu 

dikarboksylowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

dichlorku kwasu S-(-)-5-[[2-(acetyloksy)-1-oksopropylo]ami-
no]-2,4,6 -trijodo-1,3-benzenodikarboksylowego o wzorze (I) 
obejmującego reakcję pomiędzy chlorkiem kwasu S-(-)-[2-(ace-
tyloksy)]propionowego i dichlorkiem kwasu 5-amino-2,4,6-tri-
jodo-1,3-benzenodikarboksylowego w aprotonowym 
rozpuszczalniku dipolowym i w obecności kwasu halogeno-
wodorowego. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 318437 (22)95 07 29 6(51) C07C 231/24 

(31)94 4427301 (32)94 08 02 (33) DE 

(86) 95 07 29 PCT/EP95/03020 
(87) 96 02 15 WO96/04236 PCT Gazette nr 08/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Papenfuhs Bernd, Vybíral Reinhard 
(54) Sposób wytwarzania roztworów 

polihydroksyamidów kwasów tłuszczowych o 
dobrej jakości zabarwienia i ich zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania jas
nych roztworów polihydroksyamidów kwasów tłuszczowych 
polegający na dodawaniu, w skutecznej ilości do surowych 
roztworów, o zabarwieniu mniej lub bardziej brązowym, co 
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najmniej jednego związku siarki z grupy kwasów podsiar-
kawych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 311606 (22) 95 12 01 6(51) C07C 245/10 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Czajkowski Wojciech, Blus Kazimierz, 

Sokołowska-Gajda Jolanta, Szymczyk 
Małgorzata, Wojciechowska Aleksandra 

(54) Nowe monoazowe związki 
żelazowokompleksowe typu 1:2 

(57) Ujawniono nowe monoazowe związki żelazowokomple
ksowe typu 1 : 2 o wzorze 1, w którym Ar oznacza resztę 
zdiazowanego o-aminofenolu lub o-aminonaftolu, R oznacza 
grupę hydroksylową, alkoksylową taką, jak metoksylowa, eto-
ksylowa, grupę aminową, alkiloaminową, aminofenylową bądź 
podstawioną w pierścieniu grupę aminofenylową o wzorze 2, w 
którym podstawnik R1 i R2 oznaczają razem lub niezależnie od 
siebie atom wodoru, grupę metylową, metoksylową, etoksylo-
wą, nitrową. Związki te barwią wełnę i włókna poliamidowe na 
odcienie brunatne. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311543 (22)95 1129 6(51) C07C 251/22 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Seliger Piotr, Dziegieć Józef 
(54) Sposób wytwarzania nadchloranowodorku 

2,6-dichloro-p-benzochinonoimino-4-(2'6'-dich 
Ioro)anilu 

(57) Sposób polega na utlenianiu 2,6-dichloroaniliny w obe
cności kwasu nadchlorowego za pomocą nadchloranu ceru (IV) 
w wodnym roztworze kwasu nadchlorowego o stężeniu korzyst
nie 0,75 mol • dm -3. Molowy stosunek nadchloranu ceru (IV) do 
2,6-dichloroaniliny korzystnie wynosi 9:4. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318459 (22)95 07 22 6(51) C07D 209/44 
C07D 209/90 
C07D 403/06 
C07D 409/12 

(31) 94 4427647 (32)94 08 04 (33) DE 

(86) 95 07 22 PCT/EP95/02912 

(87) 9602 15 WO96/04245 PCT Gazette nr 08/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Steiner Gerd, Munschauer Rainer, Höger 

Thomas, Unger Liliane, Teschendorf . 
Hans-Jürgen 

(54) N-podstawione pochodne 
azabicykloheptanu, ich wytwarzanie oraz 
zastosowanie 

(57) Opisano związki o podanym niżej wzorze, które są 
przydatne do zwalczania chorób. Mogą one znaleźć zastosowa
nie jako środki neuroleptyczne (zwłaszcza nietypowe), leki prze-
ciwdepresyjne, uspokajające, nasenne, osłaniające ośrodkowy 
układ nerwowy, zmniejszające napięcie mięśni. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318298 (22)95 07 19 6(51) C07D 213/70 
C07D 213/80 
C07D 401/12 
C07D 405/12 
C07D 409/12 
C07D 407/12 

A61K 31/44 
(31) 94 2303 (32) 94 07 20 (33) CH 

(86) 95 07 19 PCT/EP95/02851 
(87) 96 02 01 WO96/02505 PCT Gazette nr 06/96 
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE 
(72) Hanauer Guido, Simon 

Wolfgang-Alexander, Zimmermann Peter, 
Opferkuch Wolfgang, Kohl Bernhard, 
Grundler Gerhard, Senn-Bilfinger Jorg 

(54) Związki tiopirydylowe do zwalczania bakterii 
Helicobacter 

(57) Przedmiotem zgłoszenia są związki o wzorze 1, które 
nadają się do zwalczania bakterii Helicobacter. 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318283 (22)95 07 21 6(51) C07D 213/79 
C07D 277/54 
C07D 333/40 
C07D 237/24 
C07D 263/48 
C07D 285/12 
C07D 333/32 
C07D 285/10 
C07D 307/54 
C07D 295/14 
C07D 401/12 
C07D 409/12 
C07D 417/12 
C07D 257/04 

{31)94 9414924 (32)94 07 25 (33) GB 
95 9501288 95 0124 GB 

(86) 95 07 21 PCT/GB95/01728 
(87) 96 02 08 WO96/03380 PCT Gazette nr 07/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Breault Gloria Anne, Oldfield John, Tucker 

Howard, Warner Peter 
(54) Aromatyczne aminoetery jako środki 

łagodzące ból 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze (I), w któ

rym A oznacza ewentualnie podstawiony: fenyl, naftyl, pirydyl, 
pirazynyl, pirydazynyl, pirymidyl.tienyl, tiazolil, oksazolil,tiadia-
zolil mający co najmniej dwa sąsiadujące pierścieniowe atomy 
węgla lub bicykliczny układ pierścieniowy, pod warunkiem, że 
grupy wiążące -CH(R3)N(R2)B-R1 i OCH(R4)-D znajdują się w 
układzie 1,2 względem siebie na atomach węgla pierścienia i 
atom pierścienia umiejscowiony orto względem grupy wiążą
cej -OCHR4- (a więc w pozycji 3 względem grupy wiążącej 
-CHR3NR2-) nie jest podstawiony; B oznacza ewentualnie pod
stawiony układ pierścieniowy; D oznacza ewentualnie podsta
wiony układ pierścieniowy; R1 jest różnymi grupami; R2 oznacza 
wodór, Ci-6-alkil, C2-6-alkenyl, C2-6-alkinyl. fenylo-C1-3-alkil lub 
5- lub 6-członowy heteroarylo-C1-3-alkil; R3 oznacza wodór lub 
C1-4-alkil; R4 oznacza wodór lub C1-4-alkil; oraz N-tlenki -NR2 

gdzie to chemicznie możliwe; i S-tlenki pierścieni zawierających 
siarkę, gdzie to chemicznie możliwe; i farmaceutycznie dopusz
czalne sole i ich in vivo hydrolizowalne estry i amidy, sposoby 
ich wytwarzania, ich zastosowanie jako środków leczniczych i 
zawierające je kompozycje farmaceutyczne. 

(18 zastrzeżeń) 

Al (21) 318281 (22)95 07 14 6(51) C07D 231/16 
C07D 231/12 
C07D 231/14 

(31) 94 277726 (32) 94 07 20 (33) US 

(86) 95 07 14 PCT/US95/08838 
(87) 96 02 01 WO96/02515 PCT Gazette nr 06/96 

(71) MONSANTO COMPANY, Saint Louis, US 
(72) Hamper Bruce Cameron, Chupp John Paul, 

Wettach Richard Harold 
(54) Heterocykliczne i karbocykliczne pochodne 

kwasu benzoesowego i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy heterocyklicznych i karbocyklicz-
nych pochodnych kwasu benzoesowego o wzorze I oraz ich soli 
estrów, w którym to wzorze: X oznacza halogen, C1 -Ce polihalo-
genoalkil, C6-Cio-aryloksy, Ci-C6-alkoksy lub alkilosurfonylo, 
C4-C1o-tert-alkil, NO2 lub CN, n oznacza 0-4, a Z oznacza (nie-
podstawiony) podstawiony, karbocykliczny lub heterocykliczny 
pierścień zawierający do 8 członów, przy czym wymieniony 
heterocykliczny pierścień zawiera jeden lub kilka atomów O, N 
lub S, w którym podstawniki na węglu pierścienia mogą stano
wić jeden lub kilka z grupy X, a podstawniki na atomach N w 
pierścieniu mogą oznaczać Ci-C6(halogeno)alkil, wodór lub 
jeden podstawnik X oraz sposobu ich wytwarzania na drodze 
katalitycznego utleniania związków o wzorze III, w którym to 
wzorze: X, n i Z mają wyżej podane oznaczenia. Związki o 
wzorze I są przydatne jako związki pośrednie w wytwarzaniu 
leków oraz związków chemicznych dla rolnictwa, zwłaszcza jako 
półprodukty w wytwarzaniu herbicydów. 

(17 zastrzeżeń) 

Al (21) 318374 (22)95 05 23 6(51) C07D 277/60 
C07D 263/52 
C07D 233/04 

(31) 94 202762 (32)94 08 03 (33) JP 
94 283961 94 10 25 JP 

(86) 95 05 23 PCT/JP95/00981 
(87) 96 02 15 WO96/04252 PCT Gazette nr 08/96 
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY 

CO.,LTD., Tokio, JP; IHARA CHEMICAL 
INDUSTRY CO.,LTD., Tokio, JP 

(72) Shibata Masaru, Sugiyama Kazuhiko, 
Yonekura Norihisa, Sakai Junetsu, Kojima 
Yoshiyuki, Hayashi Shigeru 

(54) Pochodne amidów aminokwasów, sposób ich 
wytwarzania, fungicydy dla rolnictwa lub 
ogrodnictwa oraz sposób niszczenia grzybów 

(57) Wynalazek dotyczy pochodnej amidu aminokwasu o 
podanym niżej wzorze, w którym R1 oznacza grupę Cl-C6-alki-
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Iową, grupę C3-C8-cykloalkilową, ewentualnie podstawioną 
grupę feny Iową lub grupę benzylową, P2 oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, X oznacza atom chlorowca, grupę metylo
wą, metoksylową, metylotio, cyjanową lub trojfiuorometylową, Y 
oznacza grupę C1-C6-alkilową, A oznacza atom tlenu lub 
atom siarki lub grupę >NR3 oraz n oznacza 0 lub liczbę 
całkowitą od 1 do 3, fungicydu dla rolnictwa lub ogrodnictwa 
zawierającego skuteczną ilość tej pochodnej amidu amino
kwasu oraz sposobu niszczenia grzybów szkodliwych 
w rolnictwie lub ogrodnictwie przez stosowanie skutecznej 
grzybobójczo ilości tej pochodnej amidu aminokwasu. Wyna
lazek dotyczy pochodnych amidów aminokwasów, które umo
żliwiają lepsze opanowywanie chorób roślin, takich jak zaraza 
i mączniak i które nie są szkodliwymi chemikaliami. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318289 (22)95 07 21 6(51) C07D 305/14 

(31) 94MI 1592 (32)94 07 26 (33) IT 
95RM 413 95 06 19 IT 

(86) 95 07 21 PCT/EP95/02896 
(87) 96 02 08 WO96/03394 PCT Gazette nr 07/96 
(71) INDENA S.P.A., Mediolan, IT 
(72) Bombardelli Ezio, De Bellis Paolo, Gabetta 

Bruno 
(54) Taksany półsyntetyczne o działaniu 

przeciwnowotworowym 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne otrzymy

wane w wyniku utleniania i stereospecyficznej redukcji 10-dez-
acetylobakatyny III i następnie estryfikację różnie podstawionym 
łańcuchem izoseryny, w celu wytworzenia analogów taksolu. 
Produkty według wynalazku wykazują aktywność cytotoksycz-
ną i przeciwnowotworową i w odpowiedniej postaci leku mogą 
być podawane przez wstrzyknięcie i/lub doustnie. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 318297 (22)95 07 19 6(51) C07D 307/94 
C07D 401/12 

A61K 31/34 
(31) 94 2323 (32)94 07 22 (33) CH 

(86) 95 07 19 PCT/EP95/02841 
(87) 96 02 08 WO96/03399 PCT Gazette nr 07/96 
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE 
(72) Amschler Hermann, Flockerzi Dieter, 

Gutterer Beate, Hatzelmann Armin, Schudt 
Christian, Beume Rolf, Hafner Dietrich, 
Kley Hans-Peter, Ulrich Wolf-Rudiger 

(54) Dihydrobenzofurany 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze 1, które są no

wymi środkami skutecznie hamującymi PDE, sposobu wytwa
rzania związków o wzorze 1 oraz środka farmaceutycznego. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 318440 (22)96 05 28 6(51) C07D 401/04 
A61K 31/44 

(31) 95 457538 (32) 95 06 01 (33) US 
95 9518188 95 09 07 GB 

(86) 96 05 28 PCT/GB96/01260 
(87) 96 12 05 W096/38416 PCT Gazette nr 53/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Mills Stuart Dennett 
(54) Kwas 

(-)-(3R)-3-metylo-4-{4-[4-(4-pirydylo)piperaz 
yn-l-ylo]fenoksy} masłowy jako inhibitor 
adhezji komórkowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy optycznie czynny 
związek, kwas (-)-{3R)-3-metylo-4-{4-[4-(4-pirydylo)piperazyn-
1-ylo]- fenoksy}masłowy i jego dopuszczalne farmaceutycznie 
sole, estry, amidy i solwaty. Przedmiotem wynalazku są także 
sposoby wytwarzania tego związku, kompozycje farmaceutycz
ne zawierające ten związek i zastosowanie go do hamowania 
adhezji komórkowej, np. hamowania zlepiania się płytek. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 318327 (22)95 06 30 6(51) C07D 401/14 
A61K 31/445 

(31) 94 271708 (32) 94 07 12 (33) US 

(86) 95 06 30 PCT/US95/08300 
(87) 96 01 25 WO96/01819 PCT Gazette nr 05/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Cho Sung-Yong Stephen, Copp James 

Densmore, Ginah Francis Orerenyo, Hansen 
Guy Joe, Hipskind Philip Arthur, Huff Bret 
Eugene, Martinelli Michael John, Staszak 
Michael Aleksander, Tharp-Taylor Roger 
William 

(54) Heterocykliczni antagoniści receptorów 
tachykinin 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy nowego związku o wzorze 
(I) o nazwie chemicznej trihydrat dichlorowodorku (R)-3-(1H 
-indol-3-ilo)-1 -[N-(2-metoksybenzylo)acetyloamino]-2- [Ń-(2-(4-
(piperydyn-1-ylo)piperydyn-1-ylo)acetylo)amino] propanu. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 318319 (22)95 05 17 6(51) C07D 403/06 
A61K 31/40 

(31) 94 9417310 (32)94 08 27 (33) GB 
(86) 95 05 17 PCT/EP95/01914 
(87) 96 03 07 WO96/06842 PCT Gazette nr 11/96 
(71) PFIZER RESEARCH AND 

DEVELOPMENT COMPANY N. V./S.A., 
Dublin, IE 

(72) Harding Valerie Denise, Macrae Ross 
James, Ogilvie Ronald James 

(54) Sole przeciwmigrenowej pochodnej indolu 
(57) Wynalazek dotyczy α-polimorficznej postaci związku o 

wzorze (I), sposobów jej wytwarzania, pośredniej postaciß-poli-
morficznej i środka farmaceutycznego. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 318460 (22)95 07 21 6(51) C07D 403/06 
A61K 31/40 

(31) 94 4427648 (32) 94 08 04 (33) DE 

(86) 95 07 21 PCT/EP95/02893 
(87) 96 02 15 WO96/04272 PCT Gazette nr 08/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Steiner Gerd, Munschauer Rainer, Höger 

Thomas, Unger Liliane, Teschendorf 
Hans-Jürgen 

(54) N-podstawione pochodne 3-azabicyklo 
[3.2.0] heptanu, ich wytwarzanie oraz 
zastosowanie 

(57) Opisano związki o wzorze 1 oraz ich wytwarzanie. 
Nowe związki nadają się do zwalczania chorób. Mogą 
one znaleźć zastosowanie jako środki neuroleptyczne 
(zwłaszcza nietypowe), leki przeciwdepresyjne, uspo
kajające, nasenne, osłaniające ośrodkowy układ nerwowy, 
środki zmniejszające napięcie mięśni, szczególnie do 
leczenia psychoz. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318280 (22)96 05 29 6(51) C07D 403/14 
A61K 31/495 

(31) 95 9501086 (32)95 05 31 (33) ES 

(86) 96 05 29 PCT/ES96/00121 
(87) 96 12 05 W096/38439 PCT Gazette nr 53/96 

(71) LABORATORIOS DEL DR. 
ESTEVE,S.A., Barcelona, ES 

(72) Lupon Roses Pilar, Tomas Navarro Jaime, 
Puig Torres Salvador, Frigola Constansa 
Jordi 

(54) Nowe odmiany polimorfíczne 
dichlorowodorku lesopitronu oraz ich 
uwodnione formy, sposoby ich wytwarzania 
oraz zawierające je kompozycje 

(57) Wynalazek obejmuje nowe odmiany polimorficzne I i II 
dichlorowodorku lesopitronu, o charakterystycznych widmach 
w podczerwieni i obrazach dyfrakcji rentegnowskiej. Otrzymuje 
się je przez krystalizację dichlorowodorku lesopitronu. Wynala
zek obejmuje także tormy wodzian I i wodzian II, które otrzymuje 
się z odpowiadających im odmian polimorficznych, mające 
zawartość wody odpowiednio od 3 do 6% i od 1,5 do 2,5%. 
Produkty te stosuje się w medycynie głównie ze względu na ich 
czynność farmakologiczną w stosunku do ośrodkowego układu 
nerwowego. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 311645 (22)95 12 05 6(51) C07D 413/06 
A61K 31/42 

A61K 31/535 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Chilmonczyk Zdzisław, Iskra-Jopa Joanna, 

Cybulski Jacek, Szelejewski Wiesław, 
Achmatowicz Osman, Malinowska Iwona, 
Wiśniewska Alicja 

(54) Nowa pochodna 
3-amino-5-morfolinometylooksazolidyn-2-onu 
oraz zawierające ją środki farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest (S)-(4-chlorobenzy-
lidenoamino)-5 -morfolinometylooksazolidyn-2-on o wzorze 1 
oraz jego dopuszczalne farmaceutycznie sole addycyjne z 
kwasami, wykazujący działanie na ośrodkowy układ nerwo
wy oraz środki farmaceutyczne zawierające jako substancję 
czynną (S)-(4-chlorobenzylidenoamino)-5-morfolinomety-
looksazolidyn -2-on ewentualnie w postaci soli addycyjnej 
z kwasem. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311646 (22)9512 05 6(51) C07D 413/06 

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Achmatowicz Osman, Malinowska Iwona, 

Wiśniewska Alicja 
(54) Sposób otrzymywania enancjomerycznie 

czystych zasad Schiffa (R) i (S) 
3-amino-5-morfoIinometylooksazolidyn-2-onu 
, nowe związki pośrednie oraz sposób 
otrzymywania nowych związków pośrednich 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
czynnych biologicznie enancjomerycznie czystych zasad 
Schiffa (R) i (S) 3-amino-5-morfolinometylooksazolidyn-2-onu 
o wzorze 1, w którym R oznacza pierścień fenylowy albo 
układ heterocykliczny jedno- lub wielopierścieniowy, ewentu-
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alnie podstawione jednym lub większą ilością podstawników, 
takich samych lub rożnych, wybranych z grup alkilowych C1-C3, 
grup alkoksylowych C1-C3, chlorowców, grup NH2, CN, NO2, 
CF3, grup alkilo- i dialkiloaminowych C1-C3, grup (C1-C3) alko-
ksykarbonylowych, grup (C1-C3) alkilokarbonyloksylowych 
oraz ich dopuszczalnych farmaceutycznie soli, polegający na 
tym, że aldehyd o wzorze R-CHO, w którym R ma znaczenie 
zdefiniowane powyżej, poddaje się kondensacji z odpowiednio 
(R) lub (S) 3-amino-5-morfolinometylooksazolidyn-2-onem i 
ewentualnie przeprowadza się w dopuszczalną farmaceutycz
nie sól addycyjną przez reakcję z kwasem. 

Przedmiotem wynalazku są także nowe związki pośred
nie oraz sposób ich otrzymywania. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318279 (22)96 05 10 6(51) C07D 491/02 
A61K 31/435 

(31) 95 9510716 (32)95 05 26 (33) GB 

(86) 96 05 10 PCT/EP96/02008 
(87) 96 11 28 W096/37496 PCT Gazette nr 52/96 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., 

Mediolan, IT 
(72) Cabri Walter, Candiani Ilaria, Bedeschi 

Angelo, Zarini Franco, Penco Sergio 
(54) Podstawione pochodne kamptotecyny i 

sposób ich wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy podstawionych pochodnych kamp

totecyny o wzorze 1, w którym symbol oznacza pojedyn
cze lub podwójne wiązanie, Ri, R2 i R3 mają znaczenie podane 
niżej pod (a) lub (b): (a) R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczają 
atomy wodoru; grupy Ci-C4-alkilowe; grupy C3-C7 -cykloalkilo-
we; grupy fenylo-C1-C6-alkilowe; ewentualnie podstawione 
pierścienie fenylowe; grupy -NR5R6, w których jeden z podstaw
ników R5 i Re oznacza atom wodoru, grupę C1-C6 -alkilową albo 
grupę benzylową, a drugi oznacza atom wodoru, grupę C1-C6-
alkanoiIową, ewentualnie podstawioną grupę Ci-C6-alkoksy-
karbonylową, ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, 
grupęfenylo-C1-C6-alkanoilową, ewentualnie podstawioną gru
pę fenoksykarbonylową albo fenylo-Ci-C6 -alkoksykarbonylo-
wą, albo R5 i R6 wraz z atomem azotu, z którym są związane, 
oznaczają 4-7-członowy nasycony, ewentualnie podstawiony 
pierścień heteromonocykliczny; grupy COOR8, w których Re 
oznacza atom wodoru, grupę Ci-C6-alkilową, grupę C3-C7-cy-
kloalkilową albo grupę fenylo -Ci-C6-alkilową; albo grupy 
COR9, w których Rg oznacza grupę Ci-C6-alkilową, grupę C3-
C7-cykloalkilową, grupę fenylo-Ci-C6-alkilową, ewentualnie 
podstawiony pierścień fenylowy albo grupę NR10R11, w której 
R10 i R11 niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru albo 
grupy C1-C6-alkilowe; a R3 oznacza atom wodoru, grupę C1-C6-
alkilową albo ewentualnie podstawiony pierścień fenylowy; albo 
(b) R1 i R3 razem tworzą 5-8-członowy, ewentualnie podstawiony 
pierścień karbomonocykliczny; a R2 oznacza atom wodoru, 
grupę Ci-C4-alkilową albo grupę C3-C7-cykloalkilową; R4 ozna
cza atom wodoru, grupę C1-C6-alkilową, grupę C3-C7-cykloalki-
lową albo grupę fenylo-C1-C6-alkilową; X oznacza atom wodoru, 
grupę C1i-C6-alkilową, grupę C3-C7 -cykloalkilową, grupę C1-C6-
alkoksylową, grupę C3-C7-cykloalkoksylową, grupę C1-C6-alka-
noiloksylową, grupę benzoiloksylową, grupę aminową, 
hydroksylową, nitrową, atom chlorowca albo grupę metyleno-
dioksy łączącą pozycje 10 i 11 w cząsteczce, oraz ich farmaceu

tycznie dopuszczalne sole. Związki według wynalazku na
dają się do stosowania w lecznictwie jako środki prze-
ciwnowotworowe. 

( 6 zastrzeżeń) 

Al(21) 318434 (22) 95 07 14 6(51) C07F 17/00 

(31)94 284925 (32)94 08 02 (33) US 
95 481791 95 06 07 US 

(86) 95 07 14 PCT/US95/08813 i 

(87) 96 02 15 WO96/04290 PCT Gazette nr 08/96 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Timmers Francis J., Devore David D., 

Stevens James G, Rosen Robert K., Patton 
Jasson T., Neithamer David R. 

(54) Kompleksy biscyklopentadienylodienowe 
(57) Ujawniono w szczególności kompleks metalu o poda

nym niżej wzorze, w którym: M oznacza tytan, cyrkon lub hafn 
na formalnym stopniu utlenienia +2 lub +4, każdy występu
jący R' i R" jest niezależnie wybrany spośród wodoru, hydro-
karbylu, silitu, germylu, chlorowców, grupy cyjanowej i ich 
kombinacji i zawiera do 20 atomów innych niż atomy wodoru 
lub dwie sąsiednie grupy R' i/lub R" (gdy R' i R" nie ozna
czają wodoru, chlorowca lub grupy cyjanowej) razem tworzą 
ich dwuwartościową pochodną, tworząc w ten sposób układ 
pierścieni skondensowanych, E oznacza krzem, german lub 
węgiel x oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8, każdy występu
jący R'" niezależnie oznacza wodór lub grupę wybraną spo
śród sililowej, hydrokarbylowej, hydrokarbyloksy i ich 
kombinacji lub dwie grupy R'" razem tworzą układ pierście
niowy, a R'" zawiera do 30 atomów węgla lub krzemu, a D 
oznacza stabilny sprzężony dien, ewentualnie podstawiony 
jedną lub więcej grupami hydrokarbylowymi, sililowymi, 
hydrokarbylosililowymi, sililohydrokarbylowymi lub ich mie
szaninami, D zawiera 4 do 40 atomów innych niż atom wodoru. 
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Wynalazek dotyczy także m.in. katalizatorów do poli
meryzacji olefin, zawierających jako jeden ze składników 
kompleks metalu, zawierający dwie ewentualnie podstawione 
grupy cyklopentadienylowe. 

(67 zastrzeżeń) 

Al(21) 317248 (22) 96 11 28 6(51) C07J 17/00 

(31)95 1001787 (32)95 1130 (33) NL 

(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Brands Franciscus Theodorus Leonardus, 

Vrijhof Pieter 
(54) Sposób wytwarzania ketalowej pochodnej 

• steroidu 
(57) W jednym z rozwiązań wynalazek dotyczy sposobu 

wytwarzania ketalowej pochodnej steroidu o ogólnym wzorze 1, 
w którym R1 oznacza CH3 lub C2H5, R2 oznacza OH, R3 oznacza 
H, CH3, C=CH, CH2Hal lub CH2CN, albo R2 i R3 razem ozna
czają O, R4 oznacza (2-5C) alkilen, a Hal oznacza Cl, Br lub J, 
który polega na tym, że związek o wzorze 2, w obecności 
ortoestru o wzorze 3 lub ortoestru o wzorze 4 lub ich mieszaniny, 
traktuje się alkoholem o ogólnym wzorze HOR4OH. Wynalazek 
obejmuje też syntezę związku o wzorze 2. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318435 (22) 95 07 31 6(51) C07K 7/06 
A61K 38/08 

(31) 94 9409563 (32) 94 08 02 (33) FR 

(86) 95 07 31 PCT/FR95/01025 
(87) 96 02 15 WO96/04299 PCT Gazette nr 08/96 
(71) RHONE-POULENCRORER S.A., 

Antony, FR 
(72) Barriere Jean-Claude, Paris Jean-Marc, 

Puchault Gerard 
(54) Nowe pochodne streptograminy, ich 

wytwarzanie i zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne 

(57) Pochodne sterptograminy o wzorze ogólnym (I), w któ
rym grupa Ri oznacza metyl lub etyl, R2 oznacza atom chloru 
lub bromu, lub alkenyl zawierający 3 do 5 atomów węgla, gdy 
R3 i R4 oznaczają metyl i jeden z R3 i FU oznacza atom wodoru 
lub metyl, a inny oznacza metyl są szczególnie interesujące ze 
względu na ich działanie przeciwbakteryjne, ewentualnie w 
połączeniu z pochodną prystynamycyny II. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318380 (22) 95 07 28 6(51) C07K16/00 
C07K 19/00 
A61K 38/19 

A61K 39/395 
(31)94 9415379 (32)94 07 29 (33) GB 

95 468297 95 06 06 US 

(86) 95 07 28 PCT/EP95/03036 
(87) 96 02 15 WO96/04388 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB; SMITHKLINE BEECHAM 
CORPORATION, Philadelphia, US 

(72) Browne Michael Joseph, GB; Murphy Kay 
Elizabeth, GB; Chapman Conrad Gerald, 
GB; Clinkenbeard Helen Elizabeth, US; 
Young Peter Ronald, US; Shatzman Allan 
Richard, US 

(54) Nowe związki 
(57) Ujawniono w szczególności rozpuszczalne białko ma

jące aktywność antagonistyczną lub częściową aktywność 
antagonistyczną wobec IL4 i/lub IL13 obejmujące mutanta lub 
wariant IL4 złączony z co najmniej jedną stałą domeną lub 
fragmentem ludzkiej immunoglobuliny. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 311503 (22)95 1127 6(51) C08B 15/00 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Łaszkiewicz Bogumił, Lewandowski 

Zbigniew, Kulpiński Piotr 
(54) Sposób wytwarzania barwostabilnych 

roztworów celulozy w 
N-tlenku-N-metylomorfoliny 

(57) Sposób wytwarzania barwostabi lnych roztwo
rów celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny polega 
na tym, że przygotowuje się mieszaninę celulozy i wod
nego roztworu N-tlenku-N-metylomorfoliny, zawierającą 
oprócz termostabilizatora, korzystnie w postaci estru 
propylowego kwasu gallusowego, w ilości nie większej 
niż 1% wagowy w stosunku do masy celulozy, także kom
pleks nadtlenku wodoru z mocznikiem w postaci wodo-
ronadtlenku mocznika H 2 N - C O - N H 2 H 2 O 2 w ilości nie 
większej niż 1% wagowy w stosunku do masy celulozy. 
Mieszaninę tę poddaje się ogrzewaniu w temperaturze 
nie wyższej 150°C, pod zmniejszonym ciśnieniem, w 
czasie nie krótszym niż 60 minut. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 317318 (22) 96 12 04 6(51) C08B 37/08 

(31)95 19545325 (32)95 12 05 (33) DE 

(71) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung eV, Monachium, 
DE 

(72) Loth Fritz 
(54) Sposób wytwarzania alkilowych pochodnych 

chitozanu 
(57) Cechą sposobu jest to, że chitynę odacetylowuje 

się alkalicznie w wodno-organicznym środowisku reakcyj
nym, a następnie tak otrzymany chitozan bez międzyopera-
cyjnego wyodrębniania alkiluje się w wodno-organicznym 
środowisku reakcyjnym dodając środek alkilujący. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 318321 (22)95 07 21 6(51) C08F8/28 
C08J 5/18 

(31) 94 1448 (32) 94 07 21 (33) AT 

(86) 95 07 21 PCT/AT95/00151 
(87) 96 02 08 WO96/03443 PCT Gazette nr 07/96 
(71) TEICH AKTIENGESELLSCHAFT, 

Obergrafendorf, AT 
(72) Haschke Heinz, AT; Rausch Ralf, DE; 

Reiterer Franz, AT; Wehrmann Felix, AT 
(54) Kopolimery alkoholu winylowego, 

zawierające je rozpuszczalne w wodzie folie 
oraz ich zastosowanie jako materiału 
opakowaniowego 

(57) Wynalazek dotyczy kopolimerów alkoholu winylo
wego wytwarzanych w wyniku katalizowanej przez kwas 
reakcji acetalowania poli/alkoholu winylowego/ o stopniu 
zmydlenia 80-99,5% molowych, korzystnie 88-99,5% molo
wych, substancjami pochodzenia naturalnego zawierający
mi grupy karbonylowe lub pozorne grupy karbonylowe, 
bądź też pochodnymi takich substancji. 

Wynalazek dotyczy również, zawierających takie kopo
limery, folii o rozpuszczalności w wodzie dobieranej stosownie 
do żądanej temperatury rozpuszczania. 

Te rozpuszczalne w wodzie folie stosuje się jako ma
teriały opakowaniowe jak również w charakterze opakowa
niowych materiałów pomocniczych, na przykład w postaci 
lakierów do zgrzewania. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 318310 (22) 95 07 14 6(51) C08F 8/50 
C08K 5/14 

(31) 94 94202135 (32) 94 07 21 (33) EP 

(86) 95 07 14 PCT/EP95/02829 
(87) 96 02 08 WO96/03444 PCT Gazette nr 07/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Meijer John, Hogt Andreas Herman, 

Bekendam Gerrit, Stigter Leonie Arina 
(54) Modyfikowanie (ko) polimerów cyklicznymi 

nadtlenkami ketonów 
(57) Ujawniono sposób modyfikacji (ko)polimerów z za

stosowaniem organicznego nadtlenku, obejmujący etap 
kontaktowania (ko)polimeru z organicznym nadtlenkiem w 
warunkach, w których rozkłada się co najmniej część tego 
organicznego nadtlenku. 

Sposób charakteryzuje się tym, że co najmniej 20% 
całkowitej zawartości aktywnego tlenu w organicznym nadtlen
ku pochodzi od jednego lub więcej cyklicznych nadtlenków 
ketonów. W drugim aspekcie wynalazek dotyczy zastosowania 
do modyfikacji (ko)polimerów kompozycji organicznego 
nadtlenku, w której co najmniej 20% całkowitej zawartości 
aktywnego tlenu jest dostarczona przez jeden lub więcej 
cyklicznych nadtlenków ketonów. Stwierdzono, że te cyklicz
ne nadtlenki ketonów są wyjątkowo skuteczne w procesach 
modyfikacji (ko)polimerów. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 318432 (22) 95 07 28 6(51) C08F 10/00 
C08F 4/02 

(31) 94 285380 (32) 94 08 03 (33) US 
95 474948 95 06 07 US 

(86) 95 07 28 PCT/US95/09578 
(87) 96 02 15 WO96/04319 PCT Gazette nr 08/96 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Walzer John Flexer Jr 
(54) Kompozycja katalizatora jonowego 

osadzonego na nośniku / 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji katalizatora, stoso

wanej w reakcjach addycji etylenowo i acetylenowo niena
syconych monomerów, zawierającej nośnik z tlenku metalu 
mający kowalentnie związany ze swą powierzchnią bezpo
średnio przez atom tlenu tlenku metalu, anion aktywatora, 
który jest także jonowo związany z katalitycznie aktywnym 
związkiem kationowym metalu przejściowego. 

Wynalazek dotyczy także sposobu polimeryzacji. 
(75 zastrzeżeń) 

Al(21) 318291 (22) 95 07 13 6(51) C08G 14/06 
C08L 61/34 

(31) 94 4426002 (32) 94 07 22 (33) DE 

(86) 95 07 13 PCT/EP95/02743 
(87) 96 02 08 WO96/03450 PCT Gazette nr 07/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Meier Anton, Hittinger Christel, Schatz 

Hermann, Reiner Tilman, Lehnert Heinz, 
Niessner Manfred 

(54) Sposób wytwarzania wodnych żywic 
aminowych 

(57) Sposób wytwarzania wodnych żywic aminowych, 
które nadają się jako spoiwo do wytwarzania tworzywa 
drzewnego, znamienny tym, że przereagowują ze sobą a) 
1 mol melaminy, b) stężony roztwór wodny składający się 
z 0,5 do 5 moli mocznika i 3 do 6 moli formaldehydu na mol 
mocznika, w którym mocznik i formaldehyd mogą również 
występować w postaci ich produktów reakcji; c) 0,01 do 0,5 
mola fenolu lub zdolnej do polikondensacji pochodnej fe
nolu, d) 0 do 9 moli formaldehydu i e) 0 do 1 mola dalszego 
związku zdolnego do polikondensacji, w temperaturze 50 
do 100°C i przy wartości pH od 7,5 do 10,0 tak długo, aż 
roztwór uzyska lepkość od 10 do 1500mPa • s, po czym 
roztwór ten schładza się i f) dodaje się 0,55 do 0,75 mola 
mocznika na mol całkowitej ilości mocznika zastosowanej 
jako składniki (b) i (f). 

(7 zastrzeżeń) 



Nr 12 (612) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 33 

Al (21) 317341 (22) % 12 05 6(51) C08G 18/48 

(31) 95 95203400 (32) 95 12 07 (33) EP 

(71) Shell Internationale Research Maatschappij 
B.V., Haga, NL 

(72) Postema Aaldrik Roelf, NL; Schlenter 
Bernadette Elisabeth, BE; Shears Jeremy 
Haliam, BE; Vandichel Jean-Claude Noel 
Eliane, BE 

(54) Kompozycja polioli do wytwarzania 
lateksowej elastycznej pianki poliuretanowej 

(57) Kompozycja polioli zawiera a) 80-99,5 części wago
wych polimero-poliolu zawierającego podstawowy poliol o 
ciężarze cząsteczkowym w zakresie od 2500 do 6500, o śred
niej nominalnej funkcyjności (Fn) co najmniej 2,0 i zawartości 
pierwszorzędowych grup hydroksylowych co najmniej 40% 
oraz trwale zdyspergowany w nim polimer oraz w uzupełnie
niu do 100 części wagowych b) 0,5-20 części wagowych 
hydrofilowego poliolu o ciężarze cząsteczkowym w zakresie 
od 2000 do 5500, o zawartości tlenku etylenu co najmniej 40% 
wagowych oraz o zawartości pierwszorzędowych grup hydro
ksylowych co najmniej 50%. 

Kompozycja może ponadto zawierać katalizator, korzy
stnie katalizator cynowy oraz środek sieciujący i jest przydatna 
do wytwarzania lateksowych pianek poliuretanowych. Pianki 
takie można stosować m.in. jako wykładziny (np. w siedzeniach 
samochodowych i w meblach tapicerskich) lub materace. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 318438 (22) 95 07 26 6(51) C08G 59/14 
C08L 63/00 

(31)94 4427456 (32)94 08 03 (33) DE 

(86) 95 07 26 PCT/EP95/02965 
(87) 96 02 15 WO96/04327 PCT Gazette nr 08/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE; SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT, Monachium, 
DE 

(72) Huber Jürgen, Kapitza Heinrich, Kleiner 
Hans-Jerg, Rogler Wolfgang 

(54) Żywice epoksydowe modyfikowane fosforem, 
sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku są żywice epoksydowe mody
fikowane fosforem, o wzorach 1 i/lub 2. Ponadto, przedmiotem 
wynalazku jest sposób wytwarzania tych modyfikowanych fo
sforem żywic epoksydowych i ich zastosowanie do wytwarzania 
kształtek, powłok lub laminatów, przede wszystkim dla elektro
techniki. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 318323 (22)95 07 20 6(51) C08G 63/60 
C08G 59/62 
C08G 63/42 

(31) 94 278361 (32) 94 07 21 (33) US 

(86) 95 07 20 PCT/US95/09278 
(87) 96 02 08 WO96/03454 PCT Gazette nr 07/96 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Mang Michael N., White Jerry E., Swanson 

Paul E. 
(54) Poliestry termoplastyczne zawierające 

funkcyjne grupy hydroksylowe 
(57) Ulegający biodegradacji poliester, zawierający fun

kcyjne grupy hydroksylowe, wytwarza się przez kontaktowa
nie alifatycznego kwasu dikarboksylowego, zawierającego 
funkcyjne grupy hydroksylowe lub mieszaniny kwasów dikar-
boksylowych, w której skład wchodzą alifatyczne kwasy dikar-
boksylowe mające funkcyjne grupy hydroksylowe, z eterem 
glicydowym lub estrem diglicydowym, w obecności kataliza
tora oniowego, w rozpuszczalniku eterowym, w warunkach 
odpowiednich do powstawania poliestru. 

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 311531 (22) 95 11 29 6(51) C08G 63/91 
C08F 8/14 

(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

(72) Gawdzik Barbara, Matynia Tadeusz 
(54) Sposób modyfikacji polimerów porowatych 
(57) Sposób modyfikacji polimerów porowatych polega na 

estryfikacji polimerów przez działanie pochodnymi kwasów 
karboksylowych w rozpuszczalniku będącym węglowodorem 
aromatycznym lub pochodną halogenową. Jako pochodne kwa
sów karboksylowych korzystnie stosuje się chlorki. 

Uzyskane tym sposobem modyfikowane polimery mo
gą być stosowane jako wypełnienia kolumn chromatograficz
nych, zwłaszcza do rozdzielania mieszanin polarnych jak kwasy 
organiczne w roztworach wodnych, związków zawierających 
grupy hydroksylowe, a także mieszanin racemicznych. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 317340 (22) 96 12 05 6(51) C08G 65/26 
C08G 18/48 

(31) 95 95203399 (32) 95 12 07 (33) EP 

(71) Shell Internationale Research Maatschappij 
B.V., Haga, NL 

(72) Broennum Thomas, BE; Sangha Parminder 
Singh, NL; Steinmetz Johannes Cornelis, BE 

(54) Polieteropoliol do wytwarzania sztywnych 
pianek poliuretanowych 

(57) Ujawniono polieteropoliol o aromatyczności w zakresie 
od 2 do 35%, średniej nominalnej funkcyjności (Fn) w zakresie 
od 2,0 do 4,5 i liczbie hydroksylowej w zakresie od 390 do 650 
mg KOH/g, w którym aromatyczne atomy węgla zawarte są w 
grupach strukturalnych o ogólnym wzorze 1, w którym obie 
grupy R1 oznaczają niezależnie atom wodoru lub grupę C1-C3 

alkilową, obie grupy R2 oznaczają niezależnie grupę C1-C3 

alkilową, a n oznacza liczbę całkowitą od 0 do 3. 
Sposób wytwarzania powyższego polieteropoliolu 

obejmuje reakcję tlenku alkilenu z mieszanką alkoholi wielo-
hydroksylowych zawierającą związek o ogólnym wzorze 2, w 
którym R1, R2 i n mają w/w znaczenia oraz co najmniej jeden 
alifatyczny lub alicykliczny alkohol wielohydroksylowy o fun
kcyjności co najmniej 2,0. 
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Mieszanka polieteropolioli o aromatyczności w zakresie 
od 2 do 10% i Fn w zakresie od 2,5 do 5,0 eg/mol zawiera 
powyższy polieteropoliol oraz jeden lub więcej alifatycznych 
albo alicyklicznych polieteropolioli o Fn co najmniej 2,5. Sztyw
na pianka poliuretanowa o całkowitej aromatyczności w zakre
sie od 35 do 50%, wytworzona jest przez spienienie kompozycji 
zawierającej powyższy polieteropoliol albo mieszankę polie
teropolioli o aromatyczności od 2 do 10% i o Fn od 2,5 do 5,0 
eg/mol oraz aromatyczny poliizocyjanian w takiej ilości, że 
wskaźnik izocyjanianowy wynosi od 100 do 150 tak, że reagent 
poliolowy stanowi od 1 do 10% całkowitej aromatyczności 
sztywnej pianki poliuretanowej. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 311532 (22) 95 11 30 6(51) C08G 73/16 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa; 
POLIFARB Wrocław S.A., Wrocław 

(72) Wardzińska Elżbieta, Łoś-Kuchta Barbara, 
Penczek Piotr, Płatek Edward, Rutkiewicz 
Roman, Stanecka Jadwiga, Wiaduch Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania lakierów 
poliestroimidowych do przewodów 
nawojowych 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania lakierów poliestroimi
dowych do przewodów nawojowych, polegający na ogrzewaniu 
bezwodnika trójmelitowego, 4,4'-diaminodřfenylometanu, teref-
talanu dimetylowego, polioli zawierających w cząsteczce co 
najmniej dwie grupy OH i katalizatora transestryfikacji, z odde
stylowaniem wody i metanolu, a następnie rozpuszczeniem 
uzyskanej żywicy poliestroimidowej w rozpuszczalnikach orga
nicznych z dodatkiem katalizatora utwardzania i ewentualnie 
żywicy fenolowej. Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę 
składników wyjściowych, zawierającą jako poliole glikol etyle
nowy i/lub neopentylowy, izocyjanuran tris (2-hydroksyetylowy) 
i dian, korzystnie w ilości 5-20 części wagowych w przeliczeniu 
na 100 części wagowych mieszaniny składników wyjściowych, 
ogrzewa się do temperatury 160°C, w której rozpoczyna się 
mieszanie, po czym mieszaninę reakcyjną ogrzewa się dwusto
pniowo z różną szybkością ogrzewania. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 311533 (22) 95 11 30 6(51) C08G 73/16 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im.Prof. 

Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Wardzińska Elżbieta, Penczek Piotr 
(54) Sposób wytwarzania lakierów 

poliestroimidowych 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania lakierów poliestroi

midowych, stosowanych do emaliowania przewodów nawojo

wych, używanych w maszynach i aparatach elektrycznych, 
polegający na polikondensacji i imidyzacji bezwodnika trój
melitowego, 4,4'-diaminodrfenylometanu, glikolu alkoholu trój-
wodorotlenowego oraz ewentualnie tereftalanu dimetylowego i 
ewnetualnie dianu, z dodatkiem katalizatora transestryfikacji i 
następnie rozpuszczeniem uzyskanej żywicy poliestroimidowej 
w rozpuszczalniku organicznym, z dodatkiem katalizatora sie
ciowania i ewnetualnie żywicy fenolowej, charakteryzujący się 
tym, że do mieszaniny reakcyjnej wprowadza się 2,6-nafta-
lenodikarboksylen dimetylowy, korzystnie w ilości wynoszącej 
3-20 części wagowych na 100 części wagowych mieszaniny 
reakcyjnej i ewentualnie bisfenol, zawierający w cząsteczce co 
najmniej 3 pierścienie karbocykliczne, korzystnie w ilości wyno
szącej 3-20 części wagowych na 100 części wagowych miesza
niny reakcyjnej. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 318322 (22) 95 07 14 6(51) C08K 5/14 
C08L 23/00 
C08L 25/00 
C08L 75/04 
C08L 83/04 

(31) 94 94202136 (32) 94 07 21 (33) EP 
(86) 95 07 14 PCT/EP95/02830 
(87) 96 02 08 WO96/03397 PCT Gazette nr 07/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Torenbeek Reinder, Meijer John, Hogt 

Andreas Herman, Bekendam Gerrit 
(54) Kompozycje cyklicznych nadtlenków ketonów 
(57) Ujawniono nadającą się do transportowania, stabil

ną podczas przechowywania kompozycje cyklicznego nad
tlenku ketonu, która zawiera 1,0-90% wag. jednego lub 
więcej cyklicznych nadtlenków ketonów i 10-99% wag. jed
nego lub więcej rozcieńczalników wybranych z grupy obej
mującej ciekłe flegmatyzatory dla cyklicznych nadtlenków 
ketonów, plastyfikatory, stałe nośniki polimerowe, podłoża 
nieorganiczne, organiczne nadtlenki i ich mieszaniny. 
Ujawniono również zastosowanie tych kompozycji cyklicz
nych nadtlenków ketonów do modyfikacji (ko) polimerów. 

Kompozycje te zapewniają wysoki stopień modyfikacji 
polimeru w porównaniu z odpowiadającymi im niecyklicznymi 
nadtlenkami ketonów. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 311519 (22) 95 11 27 6(51) C09K 17/00 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Kłyś Miłosz 
(54) Środek do stabilizacji kompleksowej gruntów 
(57) Środek do stabilizacji kompleksowej gruntów cha

rakteryzuje się tym, że na 100 części wagowych gruntu 
zużywa się 2-12 części wagowych cementu, 0,1-6 części 
wagowych, licząc suchą masę, lateksu butadienowo-styre-
nowego i wody łącznie 2-14 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311607 (22) 95 12 01 6(51) C10K 1/08 
(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka 

z o.o., Zabrze 
(72) Tomal Stefan, Pieniążek Beata, Zajdel 

Ryszard, Zembala Henryk, Borsz Piotr, 
Dragun Henryk, Węglarz Tadeusz, Olczak 
Czesław 
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(54) Sposób podwyższania jakości fenolanów 
sodowych otrzymywanych z wody pogazowej 
koksowniczej 

(57) Sposób podwyższenia jakości fenolanowa sodowych 
otrzymywanych z wody pogazowej koksowniczej polega na 
tym, że usuwa się z nich składniki lotne oraz część wody za 
pomocą wyparki, a uzyskane w wyparce osady rozpuszcza się 
za pomocą koksowniczej wody pogazowej odpędzonej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 311609 (22) 95 12 01 6(51) C10K 1/20 

(7J) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka 
z o.o., Zabrze 

(72) Tomal Stefan, Batko Stanisław, Zajdel 
Ryszard, Zembala Henryk, Borsz Piotr, 
Dragun Henryk, Węglarz Tadeusz, Figiel 
Zbigniew, Żuradzki Wacław 

(54) Sposób oczyszczania gazu koksowniczego od 
benzolu i naftalenu 

(57) Sposób oczyszczania gazu koksowniczego od benzo
lu i naftalenu, przez absorpcję w oleju płuczkowym, polega na 
tym, że absorpcję prowadzi się w jednej wysoko sprawnej 
płuczce jednokrotnego zraszania, a okresowe czyszczenie 
płuczki prowadzi się za pomocą gorącego oleju płuczkowego 
po desorpcji benzolu i naftalenu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 318378 (22) 95 07 03 6(51) C10L 1/00 

(31)94 4424712 (32)94 07 13 (33) DE 

(86) 95 07 03 PCT/EP95/02558 
(87) 96 02 01 WO96/02613 PCT Gazette nr 06/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Kräh Claudia, Schlösser Urlike, Beck Karin 

Heidrun, Mayer Udo 

(54) Zastosowanie benzaldehydów do znakowania 
węglowodorów 

(57) Ujawniono zastosowanie benzaldehydów o wzorze 
1, w którym pierścień A jest ewentualnie skondensowany z 
benzenem, a R1, R2 i R3 oznaczają atom wodoru, grupy 
takie jak hydroksy, Ci-Ci5-alkil, C1-C15-alkoksy, cyjano, 
nitro albo grupę o wzorze NR4R5 albo COOR6, w których 
R4 oznacza atom wodoru albo grupę C1-C15 -alkilową, która 
jest ewentualnie poprzerywana przez 1-4 atomy tlenu w 
funkcji eterowej i jest ewentualnie podstawiona, R5 ozna
cza grupę C1-C15 -alkilową, która jest ewentualnie poprze
rywana przez 1-4 atomy tlenu w funkcji eterowej i jest 
ewentualnie podstawiona albo oznacza grupę o wzorze 
L-NX1X2, w którym L oznacza grupę C2-C8-alkilenową, a X1 

i X2 niezależnie od siebie oznaczają każdorazowo grupę 
Ci-C6-alkilową albo razem z łączącym je atomem azotu 
oznaczają heterocykliczną grupę, która ewentualnie zawie
ra w pierścieniu dodatkowo atom tlenu, a R6 oznacza atom 
wodoru, grupę C1-C15-alkilową, która jest ewentualnie po
przerywana przez 1-4 atomy tlenu w funkcji eterowej, albo 
oznacza grupę o wzorze L-NX1X2, w którym L, X1 oraz X2 

każdorazowo mają wyżej wymienione znaczenie, jako 
środek znakujący dla węglowodorów, sposób wykrywania 
tych benzaldehydów w węglowodorach oraz węglowodory 
zawierające wymienione wyżej benzaldehydy. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311601 (22)951130 6(51) C10L 1/14 

(75) Solis Maria, Lublin; Grudziński Adam, 
Vingâker, SE 

(54) Paliwo biologiczne do silników 
wysokoprężnych i sposób wytwarzania 
paliwa biologicznego do silników 
wysokoprężnych 

(57) Paliwo biologiczne do silników wysokoprężnych, będą
ce mieszaniną ciekłych węglowodorów i oleju roślinnego, zawie
ra od 10% do 40% benzyny o różnej liczbie oktanowej, od 2% 
do 5% eteru izopropylowego (kumenu) od 55% do 88% wytła
czanego na zimno oleju rzepakowego. Udział poszczególnych 
składników w paliwie zmienia się, zależnie od przewidywanej 
temperatury otoczenia w jakiej będzie pracował silnik, jednak 
nie przekraczając udziału 40% benzyny i 5% kumenu. 

Sposób wytwarzania paliwa biologicznego polega na 
powolnym zmieszaniu w pierwszym etapie procesu, w tempera
turze pokojowej, benzyny z kumenem w czasie 8-20 minut, a 
nstępnie wprowadzeniu do tej mieszaniny oleju rzepakowego i 
ponownym powolnym wymieszaniu całości w temperaturze po
kojowej w ciągu 10-40 minut, do uzyskania jasnego przezroczy
stego płynu w kolorze żółtym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318287 (22) 95 07 18 6(51) C10L 1/22 

(31)94 4425834 (32)94 07 21 (33) DE 

(86) 95 07 18 PCT/EP95/02804 
(87) 96 02 08 WO96/03367 PCT Gazette nr 07/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Kropp Rudolf, Hickmann Eckhard, Ebei 

Klaus, Günther Wolfgang, Rath Hans Peter, 
Schwahn Harald 

(54) Produkty reakcji poliizobutenów i tlenków 
azotu lub mieszanin tlenków azotu i tlenu i 
ich zastosowanie jako dodatków do paliw 
silnikowych i materiałów smarnych 

(57) Produkty reakcji poliizobutenów o średnim stopniu poli
meryzacji P=10 do 100, z udziałem E=60do 90% wiązań 
podwójnych, są podatne na reakcję z bezwodnikiem kwasu 
maleinowego, przy czym E=100% odpowiadałoby rachunko-
wo-teoretycznej wartości dla przypadku.że każda cząsteczka 
poliizobutenu miałaby jedno tego rodzaju reaktywne wiązanie 
podwójne, z tlenkami azotu lub mieszaninami tlenków azotu i 
tlenu. Te produkty reakcji są przydatne jako dodatki do paliw 
silnikowych, zwłaszcza dla silników z zapłonem iskrowym (o 
obiegu Otto) i do materiałów smarnych. 

(19 zastrzeżeń) 
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Al(21) 317550 (22)96 12 18 6(51) Cl OM 169/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora 

Stanisława Pilata, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek, Zajezierska Anna, 

Gurgacz Wojciech, Paszyński Roman, 
Borowy Janusz, Pantz-Barłóg Józefa, 
Węgrzyn Jan 

(54) Sposób wytwarzania smarów plastycznych 
(57) Sposób wytwarzania smarów plastycznych, poprzez 

zdyspergowanie w oieju węglowodorowym zagęszczacza 
mydlanego lub syntetycznego oraz wprowadzeniu w koń
cowej fazie dyspergowania inhibitorów utleniania, korozji, 
dodatków adhezyjnych, polega na tym, że w temperaturze 
poniżej 150°C, korzystnie 110 do 80°C wprowadza się do 
smaru 0,1 do 5,0% masowych kompozycji siarczków dial-
kilowych wytworzonych na drodze reakcji izobutylenu z 
dichlorkiem disiarki i disiarczkami metali alkalicznych o 
zawartości siarki 39,0 do 48,0% masowych, fosforynów 
alkilowych i/lub arylowych zawierających 3,0 do 17,0% 
fosforu i 2,5-dialkiloditio-1,2,4-tiodiazolu zawierającego 
28,0 do 37,0% masowych siarki i 6,9 do 9,4% masowych 
azotu, przy zachowaniu stosunku masowego siarki siarcz
kowej do fosforu 12-28:1 oraz siarki siarczkowej do tiodia-
zolowej 46-92:1. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317551 (22) 96 12 18 6(51) C10M 169/04 

(71) Instytut Technologii Nafty im.Profesora 
Stanisława Pilata, Kraków 

(72) Steinmec Franciszek, Zajezierska Anna, 
Gurgacz Wojciech, Paszyński Roman, 
Borowy Janusz, Adamkowska Małgorzata, 
Węgrzyn Jan 

(54) Olej hydrauliczny 
(57) Olej hydrauliczny o podwyższonych własnościach 

przeciwzużyciowych zawiera 0,4+1,4% kompozycji pakie
tu dodatków uszlachetniających zawierającego powyżej 60% 
dialkiloditiofosforanu cynku o zawartości cynku 7,8+11,3% siar
ki 14,0+20,0% i fosforu 6,8+9,9% oraz alkilo i/lub alkiloarylo-
fosforynu o zawartości fosforu 4,0+17,0%, przy zachowaniu 
stosunku masowego ditiofosforanu cynku do fosforynu 14+5:1, 
0,2+8,0% masowych modyfikatora lepkości typu kopolimeru 
metakrylanowego, 0,001 +0,05% dodatku przeciwpiennego ty
pu polimetylosiloksanu lub poliestru akrylanowego, 0,0+0,07% 
deemulgatora typu kopolimeru tlenku propylenu i tlenku ety
lenu oraz 90,5+99,4% rafinowanego oleju naftowego o lepko
ści 9+165 mm2/s w temperaturze 40°C. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317450 (22) 96 12 10 6(51) C11D 7/60 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Lewowicki Stanisław, Rajczyk Jarosław 

(54) Preparat organiczno-mineralny do 
oczyszczania zaoliwionych powierzchni 

(57) Preparat zawiera 70-90% objętościowych składnika 
organicznego w postaci trocin z drewna iglastego, zwłaszcza 
świerkowego oraz 10-30% objętościowych składnika mineralne
go w postaci osadów ilastych, zawierających minerały z grupy 
kaolinitu, najkorzystniej kaolin pławiony lub montmorylonitu, 
np. bentonit. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318288 (22)95 07 20 6(51) C12N 15/12 
C12N 5/10 

A61K 35/12 
(31)94 279773 (32)94 07 20 (33) US 

95 432698 95 05 09 US 

(86) 95 07 20 PCT/US95/0928Í 
(87) 96 02 01 WO96/02646 PCT Gazette nr 06/96 
(71) CYTOTHERAPEUTICS INC., Providence, 

US 
(72) Schinstine Malcolm, US; Shoichet Molly S., 

CA; Gentile Frank T., US; Hammang Joseph 
P., US; Holland Laura M, US; Cain Brian, 
US; Doherty Edward J., US; Winn Shelley 
R., US; Aebischer Patrick, CH; Messing 
Albee, US 

(54) Kontrolowanie wzrostu komórek 
kapsułkowanych w sztucznych narządach 

(57) Wynalazek dotyczy sposobów i kompozycji do 
kontrolowania rozmieszczenia komórek w sztucznym 
narządzie, przez eksponowanie komórek na działanie 
hamujące proliferację komórek, ułatwiające różnicowa
nie komórek albo wpływające na przyleganie komórek 
do powierzchni wzrostowej w sztucznym narządzie. 
Działanie takie obejmuje (1) manipulacje/genetyczne 
na komórkach, (2) eksponowanie komórek na związek 
hamujący proliferację albo związek wywołujący różni
cowanie albo usuwanie komórek spod ekspozycji na 
związek wywołujący proliferację albo związek hamują
cy różnicowanie komórek i (3) modyfikowanie powierz
chni wzrostowej w BAO przy użyciu cząsteczek ECM, 
cząsteczek wpływających na proliferację albo przyle
ganie komórek, albo obojętnego rusztowania, albo 
ich skojarzenia. Działania te mogą być zastosowane w 
skojarzeniu. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 318354 (22)95 07 24 6(51) C12N 15/55 
C12N 1/00 
C12N 1/15 
C12N 9/44 
C12N 5/04 

C08B 30/00 
(31)94 281902 (32)94 07 28 (33) US 

(86) 95 07 24 PCT/US95/09323 
(87) 96 02 08 WO96/03513 PCT Gazette nr 07/96 
(71) MONSANTO COMPANY, Saint Louis, US 
(72) Barry Gerard Francis, Kishore Ganesh 

Murthy, Krohn Bradley Martin 

(54) Nowy gen izoamylazy, kompozycje 
zawierające go i sposoby stosowania 
izoamylaz 

(57) Przedmiotem wynalazku są konstrukty DNA i transfor
mowane komórki roślin przydatne w sposobie wytwarzania 
roślinnych produktów zawierających zmodyfikowaną skrobię, 
mającą wyższe stosunki amylozy do amylopektyny, większą 
ilość substancji pośredniej, lub amylopektynę mającą mniej 
rozgałęzień lub zmieniony wzór rozgałęzień. Korzystny sposób 
wykorzystuje izoamylazę gatunku Flavobacterium, korzystniej w 
połączeniu z genem kodujących fosforylazę ADP-glukozy. 
Ujawniono gen gatunku Flavobacterium, transformowane ba
kterie i komórki roślin zawierające jego pochodną. 

(27 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318443 (22) 95 07 26 6(51) C12P 21/06 
C12N 15/11 
C12N 15/63 
C12N 15/85 
C07H 21/04 

(31) 94 284391 (32) 94 08 02 (33) US 
95 394388 95 02 24 US 

(86) 95 07 26 PCT/US95/09468 
(87) 96 02 15 WO96/03883 PCT Gazette nr 08/96 
(71) THE GENERAL HOSPITAL 

CORPORATION, Boston, US 
(72) Seed Brian, US; Banapour Babak, US; 

Romeo Charles, US; Kolanus Waldemar, DE 
(54) Komórki posiadające wabikowe receptory 

CD4 oraz odpowiednie cząsteczki i sposoby 
(57) Opisano sposób traktowania HIV u ssaka, związany 

z podawaniem ssakowi skutecznej ilości komórek tera
peutycznych, wykazujących ekspresję związanego z 
błoną, b ia łkopodobnego, chimerycznego receptora, za
wierającego część zewnątrzkomórkową, która obejmuje 
fragment CD4, zdolny do specyficznego rozpoznawania 
i wiązania komórki zakażonej HIV, lecz który nie pośred
niczy w zakażeniu HIV. Opisano także komórki, które 
wykazują ekspresję tych receptorów CD4 oraz DNA i 
wektory, kodujące receptory. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 317222 (22) 96 11 27 6(51) C22C 38/04 

(31)95 9514036 (32)95 11 27 (33) FR 

(71) ASCOMETAL (Société Anonyme), 
Puteaux, FR 

(72) Pichard Claude, Bellus Jacques, Pierson 
Gilles 

(54) Stal do wytwarzania odkuwki mającej 
strukturę bainityczną, sposób wytwarzania 
odkuwki oraz odkuwka 

(57) Stal do wytwarzania odkuwki mającej strukturę bainity
czną, której własności mechaniczne w temperaturze 20°C są: 
Rpo,2 > 800 M p a , Rm > 1000 Mpa, KCU > 50 J/cm2, zawiera 
wagowo: 0,05% < C < 0,12%, 0,1% < Si < 0,45%, 1,01% < Mn 
< 1,8%0,15% < Cr < 1,15%,0,06% < Mo < 0,12% Cu < 0,30%, 
Ni < 0,30%, 0,01% < Ti < 0,04%, 0,005% < Al < 0,04%, 0,006% 
< N < 0,013%, 0,0005% < B < 0,004%, P < 0,025%, 0,02% < 
S < 0,1%, 0% < Pb < 0,1%, 0% < Te < 0,07%, ewentualnie 
0,0002% do 0,002% wapnia, resztę stanowi żelazo i zanieczysz
czenia wynikające z obróbki, przy czym ten skład chemiczny 
spełnia ponadto zależność: 0,2% < Ni + Mo + Cu < 0,7% z 
tym, że w temperaturze powyżej 950°C zawartość boru nie 
połączonego jest niższa od 0,0005%. 

Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania od
kuwki polegający na tym, że dostarcza się kawałek pręta z w/w 
stali, podgrzewa się ten kawałek pręta do temperatury T1 w 
zakresie 1000°-1320°C, po czym kuje się go kończąc kucie w 
temperaturze T2, z tym, że temperaturę podgrzewania wybiera 
się tak, aby w temperaturze T2 zawartość boru nie połączonego 
Bnc była wyższa lub równa 0,0005%, a następnie chłodzi się 
część bezpośrednio po kuciu do temperatury otoczenia tak, że 
średnia prędkość chłodzenia części pomiędzy temperaturą T2 i 
100°C jest wyższa od 14cC/s, a korzystnie niższa od 250°C/s. 

Wynalazek ponadto dotyczy odkuwki, która utworzona 
jest ze stali o wyżej podanym składzie, o strukturze bainitycznej, 
której własności mechaniczne w temperaturze 20°C są Rpo,2 > 
800 Mpa, Rm > 1000 MPa, KCU > 50 J/cm2, a jej średnica 
równoważna jest mniejsza lub równa 55 mm. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311605 (22) 95 11 30 6(51) C23C 24/00 

(71) Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 
(72) Gąsiorek Marek, Jerzyniak Stefan 
(54) Sposób wytwarzania materiałów 

elektretowo-piezoelektrycznych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania materiałów 

elektretowo-piezoelektrycznych zawierających polimery oraz 
ceramikę ferroelektryczną. 

Istotą wynalazku jest sporządzenie zawiesiny sproszko
wanej ceramiki ferroelektrycznej w roztworze poliuretanu w 
dwumetyloformamidzie o stężeniu nie niższym niż 40 g/dm3 

tego roztworu, a następnie wylanie zawiesiny na wysokorezy-
stywną folię polimerową. Z wylanej zawiesiny odparowuje się 
dwumetyloformamid uzyskując laminat, który przemywa się, 
suszy i poddaje polaryzowaniu w znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317307 (22) 96 12 03 6(51) C25B 13/00 

(31)95 567699 (32)95 12 05 (33) US 

(71) PRAXAIR TECHNOLOGY , INC, 
Danbury, US 

(72) Prasad Ravi, Gottzmann Christian Friedrich, 
Keskar Ritin Ramesh 

(54) Sposób wytwarzania produktu o wysokiej 
czystości przez oczyszczanie reaktywne dla 
separacji gazu z wykorzystaniem trwałej 
membrany elektrolitycznej 

(57) System (10) oraz proces wytwarzania produktu o wyso
kiej czystości ze strumienia zasilającego (20) zawierającego 
wolny tlen, odbywa się przez doprowadzanie tego strumienia 
do przynajmniej jednego separatora (12), składającego się ze 
strefy zasilającej (14) i strefy przepuszczającej (16), oddzielo
nych membraną (18) z trwałego elektrolitu. 
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Porcję tlenu zawartą w strumieniu zasilającym (20), 
kieruje się ze strefy zasilającej do strefy przepuszczającej 
przez membranę dzięki przyłączeniu strumienia oczyszczania 
reaktywnego (34) do strefy przepuszczającej, zawierającej re
aktywny gaz, który łączy się z tlenem dla ustanowienia niskiego 
ciśnienia cząstkowego tlenu w tej strefie. Retentat pozbawiony 
tlenu tworzy strumień produktu (30) wysokiej czystości. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 316550 (22) 96 10 16 6(51) C25C 1/20 

(31)95 563079 (32)95 11 27 (33) US 

(11) NORANDA INC., Toronto, CA 
(72) Claessens Pierre, Cromwell John L. 

(54) Sposób elektrolitycznej rafinacji srebra w 
ogniwie Moebiusa 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rafinacji sre
bra w ogniwie Moebiusa z użyciem anody podlegającej 
całkowitemu rozpuszczeniu i usuwaniem złotego szlamu 
bez konieczności ruszania częściowo rozpuszczonych 
anod. Ogniwo jest konwencjonalne z wyjątkiem tego, iż 
anody są umieszczone w koszyku wykonanym korzystnie z 
materiału termoplastycznego, sam koszyk otoczony jest 
materiałem, zaś kontakt elektryczny pomiędzy anodą i 
źródłem zasilania znajduje się poza elektrolitem. W dnie 
koszyka znajduje się otwór umożliwiający opadanie na 
materiał wytwarzanego w procesie złotego szlamu, aż do 
momentu całkowitego rozpuszczenia się anod. 

(11 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al (21) 311541 (22) 95 11 28 6(51) D01G 15/28 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Forytarz Bronisław, Stadnicki Jacek, Płonka 

Stanisław 
(54) Wałek pracujący maszyny włókienniczej, 

zwłaszcza zgrzeblarki 
(57) Wałek pracujący maszyny włókienniczej, zwłaszcza 

zgrzeblarki, stanowi nośny płaszcz (1), którego końce są pod
parte w czopach (2), osadzonych w denkach (4). Płaszcz (1) jest 
od wewnątrz wyposażony w co najmniej sześć żeber złączonych 
z nim monolitycznie, usytuowanych wzdłuż tworzących powie
rzchni cylindrycznej, korzystnie w równych od siebie odstępach 
na obwodzie płaszcza (1). Obrysia przekrojów poprzecznych 
żeber mają kształt łuku, korzystnie półokręgu. Czopy (2), pod
pierające końce płaszcza (1), są osadzone w denkach (4), 
zamykających z obydwu stron płaszcz (1), wyposażonych w 
przelotowe, współosiowe otwory (5) na wyważające korki (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311595 (22)95 1129 6(51) D03D 15/00 

(75) Skrzesiński Franciszek, Bielsko-Biała; 
Miernik Adam Aleksander, Szczyrk 

(54) Tkanina, zwłaszcza odzieżowa 
(57) Tkanina, zwłaszcza odzieżowa, zawiera tak w osnowie 

jak i w wątku lub też tylko w wątku lub w osnowie nitki z włókien 
ciągłych (1), na przemian położone między nitkami przędziony-
mi (2) z włókien nieciągłych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 318376 (22) 96 05 21 6(51) D05B 71/00 
D06B 1/00 
B05C 1/00 

(31) 95 459808 (32) 95 06 02 (33) US 
96 622089 96 03 26 US 

(86) 96 05 21 PCT/US96/06882 
(87) 96 12 05 W096/38621 PCT Gazette nr 53/96 
(75) Burke Pamela Bryant, Dallas, US 
(54) Urządzenie do obróbki nici 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie (10) do obrób

ki nici przeznaczone na wyposażenie do typowych maszyn do 
szycia. W skład urządzenia (10) wchodzi prostokątna podstawa 
(11) z parą stojących występów (15, 22). Jeden z takich wystę-
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pów (15), usytuowany w pobliżu tylnej części płyty, biegnie ku 
górze i na swoim skraju ma dwa, w zasadzie prostokątne kolan
ka tak, że jest przystosowany do wahliwego osadzania w nim 
małej platformy (20) z dwiema równoległymi głównymi powie
rzchniami, przy czym na jednej z tych powierzchni jest zamoco
wany element przejściowy o specjalnym kształcie z wielu 
cylindrycznymi zagłębieniami o różnych wymiarach. Na drugiej 
głównej powierzchni jest przymocowana poduszka obróbcza z 
parą prowadnic nici przeznaczonych do prowadzenia nici do 
zetknięcia z odsłoniętą powierzchnią poduszki obróbczej i prze
suwania jej po niej w celu naprężenia i/lub smarowania nici. 
Optymalnie, w skład urządzenia wchodzi dodatkowy uchwyt do 
szpulek zamontowany na obrotowym stole oraz zbiornik ze 
środkiem smarnym do zasilania poduszki smarem. 

(20 zastrzeżeń) 

Al (21) 318433 (22) 96 06 14 6(51) D06N 5/00 

(31)95 9502197 (32)95 06 16 (33) SE 

(86) 96 06 14 PCT/SE96/00775 
(87) 97 01 03 WO97/00362 PCT Gazette nr 02/97 
(71) TRELLEBORG BUILDING PRODUCTS 

AB, Höganäs, SE 
(72) Runnevik Lars 
(54) Wodoodporna papa dachowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodoodporna papa da

chowa, składająca się przynajmniej z jednej warstwy bitumicz
nej lub podobnego materiału, nieprzepuszczalnej dla wody i 
wilgoci oraz z drugiej warstwy ochronnej zwiększającej odpo
rność na starzenie warstwy bitumicznej. 

Wynalazek jest znamienny tym, że druga warstwa skła
da się z folii lub błony polimerycznej, którą można laminować 

na warstwie pierwszej, przy czym papa ma strukturę powierzch
ni w zasadzie nie wymagającą konserwacji, nie pylącą i przyja
zną środowisku oraz efektywną żywotność, która jest niezależna 
od odporności na starzenie warstwy bitumicznej. Polimer jest 
korzystnie elastomerem termoplastycznym, na przykład typu 
EPDM, TPO, SEBS albo EVA. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 318377 (22) 95 10 18 6(51) D06P 3/02 
C11D 3/386 

(31)94 1217 (32)9410 20 (33) DK 

(86) 95 10 18 PCT/DK95/00417 
(87) 96 05 02 W096/12845 PCT Gazette nr 20/96 
(11) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Pedersen Anders Hjelholt, Kierulff Jesper 

Vallentin 
(54) Sposób odbarwiania z zastosowaniem 

enzymu utleniającego fenol, źródła 
nadtlenku wodoru i środka wzmacniającego 

(57) Sposób nadawania odbarwionego wyglądu pod wzglę
dem intensywności wybawienia powierzchni wybarwionej tka
niny znamienny tym, że kontaktuje się w środowisku wodnym 
wybarwioną tkaninę z układem enzymatycznym utleniającym 
fenol i środkiem wzmacniającym o wzorze 1, w którym A 
oznacza taką grupę jak -D, -CH=CH-D, -CH=CH-CH=CH-D, 
-CH=N-D, -N=N-D lub -N=CH-D, gdzie podstawnik D jest wy
brany z grupy obejmującej -CO-E, -SO2-E, -N-XY i -N+-XYZ, 
gdzie E może oznaczać -H, -OH, -R lub -OR, a X, Y i Z, które 
mogą być jednakowe lub różne, są wybrane spośród -H i -R, R 
oznacza Ci-Ci6-alkil, korzystnie Ci-Ce -alki!, przy czym alkil 
może być nasycony lub nienasycony, rozgałęziony lub nieroz-
gałęziony i ewentualnie podstawiony grupą karboksylową, sulfo 
lub aminową, a B i C, które mogą być jednakowe lub różne, są 
wybrane spośród C m H 2 m + 1 , gdzie 1 < m < 5. 

(13 zastrzeżeń) 

DZIAL E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al (21) 312412 (22) 96 01 22 6(51) E01B 3/18 

(31)95 653 (32)95 11 30 (33) AT 

(71) VAE Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT 
(72) Durchschlag Gerald, Achleitner Herbert 

(54) Podkład poprzeczny do torów kolejowych 
(57) Podkład poprzeczny (1) do torów kolejowych, zwłasz

cza w obszarze napędów nastawczych i blokad zwrotnic, z 
korytkowym w zasadzie kształtownikiem stalowym, otwartym ku 
górze charakteryzuje się tym, że skierowane do góry ścianki 
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boczne (3) kształtownika korytkowego tworzą przynajmniej na 
części swej wysokości kąt ostry (8) z płytą denną {2) kształtow
nika korytkowego. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 317246 (22) 96 11 28 6(51) E03C 1/05 
G01S 13/60 
G01S 13/34 
G01S 13/38 

(31)95 3445 (32)95 12 06 (33) CH 

(71) Geberit Technik AG, Jona, CH 
(72) Heierli Jakob, Mauerhofer Alex 
(54) Urządzenie do sterowania armaturą 

sanitarną wyposażone w czujnik radarowy 
(57) Urządzenie do sterowania armaturą sanitarną, wyposa

żone jest w czujnik radarowy, złożony z anteny odbiorczej (7), 
połączonej z układem odbiorczym (6) i z układem sterującym 
(8), za pośrednictwem układu przemiany częstotliwości (5), na 
którego wyjściu jest dołączony układ oscylatora (1), z dołączo
nym na wyjściu rozgałęziaczem (4) i układem (2) z anteną 
nadawczą (3), przy czym, między antenę odbiorczą (7), a ukła
dem przemiany częstotliwości (5), sprzężonym z rozgałęźnikiem 
(4), jest włączony układ opóźniający (25). 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 317303 (22)96 12 03 6(51) E03D 9/08 

(75) Zuber Bogdan Marian, Warszawa 
(54) Urządzenie do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych 
(57) Urządzenie do przeprowadzania zabiegów higienicz

nych z wykorzystaniem miski ustępowej (1) i sedesu (2) ma w 
płaszczyźnie pionowej kanał mieszczący łukową wy lewkę rurko
wą (4) o stałym promieniu łuku, połączoną z mechanizmem 
napędu łukowej wylewki rurkowej (4) zakończonej z jednej 
strony końcówką (20) z otworem, a z drugiej strony połączoną 
z elastycznym wężem (22) doprowadzającym ciecz. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 318465 (22)95 06 14 6(51) E04D 13/035 

(31) 94 4422584 (32)94 06 28 (33) DE 

(86) 95 06 14 PCT/DE95/00794 
(87) 96 01 11 WO96/00826 PCT Gazette nr 03/96 
(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE 
(72) Geib Jörg, Hieronimus Franz-Josef, Illmann 

Wolfgang 
(54) Okno dachowe 
(57) Wynalazek dotyczy przechylnego okna dachowego 

(10) do pochyłego dachu z główną ramą (12) i skrzydłem okien
nym (14), które według wyboru, jest okuwane na jednej z przy
najmniej dwóch jednakowej długości stron głównej ramy (12), 
przy czym to skrzydło okienne (14) jest na głównej ramie (12) 
zamocowane przegubowo na przynajmniej jednej zawiasie (16), 
która ma ruchomą część (18), połączoną ze skrzydłem okien
nym (14), nieruchomą część (20) oraz usytuowane w odstępie 
od zawiasy (16) urządzenie (26) do mocowania skrzydła okien
nego (14) z przynajmniej jednym zaczepowym elementem (28), 
łączonym z główną ramą (12). 

W celu stworzenia okna dachowego, które umożliwia 
bezpieczne wyjście na dach i jest tanie w wykonaniu, zapro
ponowano, aby części (18, 20) zawiasy były połączone ze sobą 
przechylnie w jedną całość, aby nieruchoma część (20) zawiasy 
miała uchwyt (22), który jest umieszczany na wybranej stronie 
głównej ramy (12) i aby na głownej ramie (12) przewidziane były 
powierzchnie wsporcze (34) do umieszczenia, według wyboru, 
uchwytu (22) lub zaczepowego elementu (28). 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318290 (22) 95 07 18 6(51) E04F 11/16 

(31) 94 9411960 (32)94 07 23 (33) DE 
95 29501905 95 02 07 DE 

(86) 95 07 18 PCT/EP95/02815 
(87) 96 02 08 WO96/03558 PCT Gazette nr 07/96 
(75) Jung Horst, Dietzenbach, DE 
(54) Prefabrykowany element schodów 
(57) Wynalazek dotyczy prefabrykowanego elementu 

schodów (16) do renowacji stopnia schodów wsporniko
wych (10) z podnóżkiem (12) i krawędzią stopnicy (14), 

obejmującego jedno lub wieloczęściową okładzinę (18, 28, 42), 
pokrywającą podnóżek i krawędź stopnicy z segmentem (28), 
przebiegającym wzdłuż krawędzi stopnicy i przynajmniej czę
ściowo ją pokrywającym. 

W celu umożliwienia renowacji za pomocą konstru
kcyjnie prostych środków technicznych, przy jednoczesnym 
dopasowaniu bez trudności na stopniach schodów o różnej 
wysokości zaproponowano, aby segment (28) ze swoją krawę
dzią wzdłużną (30), przebiegającą równolegle do stopnia scho
dów (10), kończył się w odstępie do spodu (48) stopnia schodów 
wspornikowych i żeby z krawędzi wzdłużnej wychodził wygięty 
w kształcie litery L element zamykający (42) z poprzecznym ramie
niem kątownika (46), ciągnącym się poniżej stopnia schodów. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 317219 (22)961127 6(51) E04F 15/02 
B29C 65/12 

(31) 95 563206 (32) 95 11 27 (33) US 

(71) Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, 
US 

(72) Eshleman J. Michael 
(54) Układ pokryciowy podłogi, sposób 

instalowania układu pokryciowego podłogi 
oraz końcówka urządzenia do nanoszenia 
materiałów topliwych i pałeczka topliwa 

(57) Ujawniono układ pokryciowy podłogi oraz sposób insta
lowania układu pokryciowego podłogi, według którego w miej
scu układania pokrycia podłogowego nanosi się za pomocą 
pistoletu nagrzewającego (8) ze specjalną końcówką (6) spe
cjalne szczeliwa/kleje topliwe (3) w postaci stopionej. Topliwe 
szczeliwo/klej (3) wpływa w szew lub spojenie i całkowicie je 
wypełnia do krawędzi pokrycia podłogowego, w wyniku czego 
powstaje pewien ścieg (5) materiału, wystający ponad powierz
chnię (4) pokrycia podłogi. Końcówka (6) o specjalnej konstru
kcji ułatwia ten proces, pozwalając na jej łatwe prowadzenie w 
rowku szwu lub złącza i kierowanie stopionego szczeliwa/kleju 
dokładnie w szew. Końcówka ta umożliwia formowanie bardzo 
wąskich szwów lub złączy, wspomagając dzięki temu uszczel
nienie i przywieranie poprzez działanie ciepłem na krawędzie 
materiału podłogowego. Po ochłodzeniu usuwa się nożem, typu 
łopatkowego, nadmiar ściegu (5) materiału, wypływające
go z pokrycia podłogowego. Dzięki odpowiednio zabarwio
nemu szczeliwu/klejowi (3), uzyskuje się wygląd prawie nie 
odróżniający się od otaczającej go podłogi. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 318352 (22) 95 07 12 6(51) E04H 15/58 

(31) 94 279476 (32) 94 07 25 (33) US 

(86) 95 07 12 PCT/US95/08671 
(87) 96 02 08 WO96/03561 PCT Gazette nr 07/96 
(75) Carter Mark C., Alta Loma, US 
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(54) Składana osłona z elastycznym, składanym 
baldachimem 

(57) Składana osłona zawiera kratownicę i szkielet konstru
kcji baldachimu, które pozwalają, aby elastyczny, składany bal
dachim był przesuwny między pozycją podniesioną, a pozycją 
obniżoną. Składana osłona zawiera przynajmniej trzy podpory, 
podtrzymujące elastyczne wsporniki (82), nietrwale zamocowa
ne do wierzchołków podpór i tworzące szkielet konstrukcji bal
dachimu, Sąsiednie podpory z każdej strony osłony są 
połączone dwoma parami elementów łączących obwodowej 
kratownicy w kształcie litery X. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 317678 (22) 96 12 20 6(51) E06B 3/74 

(75) Chmiel Kazimierz, Nichobrz 
(54) Warstwa wierzchnia skrzydła drzwiowego 

oraz sposób wytwarzania skrzydła 
drzwiowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest warstwa wierzchnia 
skrzydła drzwiowego oraz sposób wytwarzania skrzydła drzwio
wego, przy zastosowaniu tej warstwy. Warstwę wierzchnią, we
dług wynalazku, stanowią trzy warstwy okleiny (4) naturalnej lub 
laminowanej, sklejone ze sobą w jedną całość w kształcie ramy 
o profilu zewnętrznym identycznym, jak profil rdzenia ramy 
drewnianej skrzydła drzwiowego. Warstwy skrajne warstwy wie
rzchniej mają identyczne formatki pionowe (7) i umieszczone 
pomiędzy nimi, identyczne formatki poziome (8), natomiast 
warstwę środkową (4) stanowią wąskie paski (9) z tej samej 
okleiny, usytuowane poziomo obok siebie w przypadku forma
tek pionowych (7) oraz usytuowane pionowo obok siebie w 
przypadku formatek poziomych (8), przy czym wszystkie naroż
ne wąskie paski (10) oraz wszystkie środkowe wąskie paski (11) 
formatek pionowych (7) warstwy środkowej (4) są dłuższe od 
szerokości tych formatek tak, że stanowią one również część 
formatek poziomych (8). Utworzona w ten sposób warstwa 
wierzchnia jest przyklejona do znanego rdzenia ramy drewnia
nej skrzydła drzwiowego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311768 (22) 95 12 07 6(51) E21D 11/14 

(75) Mazur Anna, Gorlice; Mazur Joanna, 
Kraków 

(54) Mechanizm przykotwiania odrzwi 
(57) Mechanizm zawiera jarzmo (1 ) z trwale z nim połączoną 

konstrukcją wsporczą (4), element śrubowy (2) zwierający jedno 
ramię jarzma z kształtownikiem korytkowym (3) i kotew (5) 
wyposażoną w monitor kompensacji obciążeń (6), która współ
pracuje z konstrukcją wsporczą (4) jarzma (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311529 (22)951128 6(51) E21D 17/04 

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice; Zakłady Naprawcze Przemysłu 
Węglowego BeZeteN S.A., Bytom 

(72) Kłusek Rajmund, Gładysz Lech, Klima 
Adam, Szygula Marek, Kwieciński Daniel 

(54) Stropnica wychylno wysuwno przestawna 
(57) Stropnica wychylno wysuwno przestawna ma wahacz 

(1) o sztywnej strukturze z trzema przegubami (2, 3, 4) rozmie
szczonymi w wierzchołkach trójkąta. Główny przegub (3) jest 
połączony z zasadniczą stropnicą (6), przedni przegub (2) z 
wychylną stropnicą (7), a dolny przegub (4) z siłownikiem (5) 
zamocowanym drugim końcem do zasadniczej stropnicy (6). 
Wahacz (1) ma ponadto przegub (11), usytuowany w obszarze 
dolnego przegubu (4), a do wspomnianego przegubu (11) ma 
zamocowany siłownik (10) podpierający wychylną stropnicę (7). 
Ruch siłownika (5) powoduje unoszenie lub opuszczanie prze
dniego przegubu (2) i przez to umieszczanie wychylnej stropni
cy (7) powyżej lub poniżej zasadniczej stropnicy (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21)311724 (22)95 1206 6(51) E21F5/00 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, 

Katowice 
(72) Cygankiewicz Janusz, Kołodziejczyk Bogdan, 

Palion Bronisław, Ledwoch Andrzej, 
Koziarski Mieczysław 

(54) Sposób wykrywania możliwości samozapłonu 
węgla w pokładzie 

(57) Sposób wczesnego wykrywania możliwości samoza
płonu węgla w pokładzie polega na tym, że w próbkach powie
trza pobieranych w całym okresie eksploatacji ściany określa się 
śladową zawartość węglowodorów nienasyconych: etylenu, 
acetylenu i propylenu, analizuje się zależności stosunków stę
żeń zawartości etylenu do zawartości acetylenu oraz zawartości 
acetylenu do zawartości propylenu w funkcji czasu i porównuje 
się z danymi uzyskanymi laboratoryjnie przy podgrzewaniu tego 
samego węgla i analizowaniu wydzielających się gazów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311517 (22)951127 6(51) E21F 13/04 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków; Katowicki Holding 
Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego 
KAZIMIERZ JULIUSZ, Sosnowiec 

(72) Krauze Krzysztof, Pluta Janusz, Klich Adam, 
Ptak Jan, Jankowski Zbigniew, Bergieł 
Andrzej, Piątek Jan 

(54) Zespół jezdny do transportu szynowego w 
wyrobiskach o nachyleniu do 45° 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół jezdny do trans
portu szynowego w wyrobiskach o nachyleniu do 45°, składa
jący się z platformy (1) i wózka hamulcowego (2), połączonych 
ze sobą przegubowo za pomocą sztywnego łącznika (7). 

Wózek (2) wyposażony jest w hamulce szczęko
we oraz układ dźwigniowy, który usytuowany jest w 
płaszczyźnie poziomej i zawiera dwie pary równole
głych dźwigien, połączonych z pojedynczymi dźwigniami, 
mocowanymi przegubowo do obudowy skrzynkowej (9). 

Dźwignie sprzęgnięte są ze sobą i jednocześnie z liną 
ciągnącą (6) kołowrotu górniczego za pomocą przegubowego 
zaczepu. Ponadto wózek hamulcowy (2) zaopatrzony jest w 
sprężynę, współpracującą z układem dźwigniowym i szczęka
mi zestawów hamulcowych. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al(21) 311729 (22) 95 12 07 6(51) F03C 5/00 
(75) Górski Maciej Paweł, Giżycko 
(54) Siłownia tłokowa 
(57) Siłownia tłokowa ma dwa cylindry (1) i (2) połączone ze 

sobą i wypełnione cieczą, przy czym w cylindrze (1) umieszczo
ny jest poziomo tłok (3), a w cylindrze (2) umieszczony jest 
pionowo tłok (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311520 (22) 95 11 27 6(51) F15B 15/00 
(75) Bąk Artur, Wadowice 
(54) Ręczny zasilacz hydrauliczny, zwłaszcza do 

siłowników i prasek 
(57) Ręczny zasilacz hydrauliczny, zwłaszcza do siłowników 

i prasek, zasilać może nożyce ogrodowe, przecinarki, praski, 
nitownice łtp. 
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Zasilacz jest urządzeniem o niewielkiej masie i ciśnie
niu roboczym ok. 63 bar. Zbudowany jest z korpusów, we
wnątrz których znajdują się zawory (A)(B)(C), tłoczek (11) 
pompy hydraulicznej, dźwignia ręczna (4) i rękojeść (5), we
wnątrz której znajduje się akumulator hydrauliczny. Poprzez 
ruch dźwignią (4), tłoczek (11) wykonuje ruch i tłoczy olej 
poprzez zawór (C) do obwodu roboczego. Powtarzalne ruchy 
dźwignią powodują przepompowanie oleju z akumulatora do 
układu roboczego kanału "a". Powrót oleju następuje poprzez 
zawór (C) do akumulatora. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 317366 (22) 96 12 06 6(51) F16B 12/00 

(31)95 1401 (32)95 12 08 (33) DK 

(71) V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S, 
S0borg, DK 

(72) Thomsen Morten Werner, Nielsen Finn, 
Petersen Hans Ove, Frederiksen Per 

(54) Zestaw elementów kształtowych do budowy 
konstrukcji ramowych oraz element 
naprowadzający dla zestawu elementów 
kształtowych 

(57) Zestaw elementów kształtowych do budowy konstru
kcji ramowych, złożony z wydłużonych, wydrążonych elemen
tów kształtowych z co najmniej jednym wzdłużnym kanałem o 
zasadniczo prostokątnym przekroju poprzecznym i elemen
tów łączących do kątowego łączenia dwóch takich elementów 
kształtowych, przy czym te elementy łączące stanowią centru
jące i przenoszące obciążenia wprowadzane elementy napro
wadzającą z zasadniczo prętokształtną częścią trzonową do 
wprowadzania ze względnie ciasnym pasowaniem suwliwym 
przez wlot wspomnianego kanału znajdujący się na powierzchni 
obrobionej jednego z tych dwóch elementów kształtowych, 
charakteryzuje się tym, że elementy łączące, zapewniające ką
towe połączenia pod kątem z zadanego zakresu wartości kąta, 
mają zasadniczo kołową część głowicą (6) połączoną z częścią 
trzonową, przy czym część głowicowa (6) zawiera pierwszą 
część (7) ściany bocznej łączącą się z jednym z dwóch przeciw
ległych równoległych boków (8) części trzonowej i tworzącą z 
nią kąt (v) odpowiadający maksymalnemu kątowi z zadanego 
zakresu wartości kąta, a pomiędzy pierwszą częścią (7) ściany 
bocznej i drugim z przeciwległych boków (11) części trzonowej 
część głowicowa zawiera walcową część (9) ściany o promieniu 
odpowiadającym szerokości kanału w drugim z tych dwóch 
elementów kształtowych. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 318350 (22) 96 05 22 6(51) F16B 35/06 

(31) 95 29508852 (32) 95 05 29 (33) DE 

(86) 96 05 22 PCT/EP96/02203 
(87) 96 12 05 W096/38676 PCT Gazette nr 53/96 
(71) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH 

& CO. KG, Bad Laasphe, DE 
(72) König Gottfried 
(54) Śruba z łbem wpuszczanym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest śruba z łbem wpuszcza

nym, z umieszczoną na stożkowym spodzie łba (1) parzystą 

liczbą wystających względem tego spodu żeber (8, 9), z pogłę
biającymi krawędziami tnącymi. Co drugie żebro (9) ma na 
swym zwróconym w stronę trzpienia (2) śruby końcu odsadze
nie (11), pozostałe poprzez skrócenie danego żebra (9) wzglę
dem sąsiedniego żebra (8). 

(14 zastrzeżeń) 
; 

Al (21) 311608 (22) 95 12 01 6(51) F16K 17/00 

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka 
z o.o., Zabrze 

(72) Kalinowski Krzysztof, Batko Stanisław, 
Dragun Henryk 

(54) Zawór bezpieczeństwa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór bezpieczeństwa, 

szczególnie zawór, stosowany na zbiornikach magazynowych 
cieczy lub substancji pylistych, posiadający przewody dopro
wadzające (4) dla płynu czyszczącego, usytuowane w bezpo
średnim sąsiedztwie podstawy (3) zaworu bezpieczeństwa (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 311548 (22) 95 11 29 6(51) F16L 13/00 

(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych 
NOWOMAG Spółka Akcyjna, Nowy Sącz; 
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 
Kraków 

(72) Bereś Bogumił 
(54) Złącze rury kompozytowej, zwłaszcza 

okrągłej, z oprawą metalową 
(57) Złącze zawiera zakończenie rury wykonanej z kompo

zytu, składającego się z lepiszcza i zbrojenia, szczególnie 
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wielowarstwowego, z użyciem tkanin oraz oprawę, zwłaszcza 
metalową. Zakończenie każdej grupy warstw (1). (2), (3) zbroje
nia rury kompozytowej owinięte jest wokół wkładki (7), (8) i wraz 
z nią umieszczone jest we wnęce (5), (6) oprawy (4). Wewnątrz 
oprawy (4) i rury kompozytowej jest wkład rozporowy, korzystnie 
w postaci pierścienia (9), wykonanego z kompozytu. Montaż 
złącza polega na układaniu przesyconych lepiszczem warstw 
zbrojenia rury kompozytowej, owijaniu zakończeń tych warstw 
wokół wkładek wkładek i umieszczaniu wraz z wkładkami we 
wnękach oparawy metalowej; po czym następuje utwardzenie 
lepiszcza, zwartego w zbrojeniu rury. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318456 (22) 96 04 26 6(51) F23Q 2/16 

(31) 95 9508011 (32)95 06 28 (33) FR 

(86) 96 04 26 PCT/FR96/00647 
(87) 97 01 16 WO97/01734 PCT Gazette nr 04/97 
(71) CRICKET, Rillieux-La-Pape, FR 
(72) Frigiere René 
(54) Zapalniczka gazowa z układem 

bezpieczeństwa zapłonu 
(57) Zapalniczka gazowa zawiera zbiornik do przechowy

wania upłynnionego gazu ziemnego, zawór zamocowany na 
wspomnianym zbiorniku i umożliwiający opuszczanie wspo
mnianego naczynia przez odnośny gaz, układ (3) umożliwiający 
otwieranie i zamykanie przepływu gazu, mający krzemień dzia
łający w połączeniu z radełkowanym kołem (6), wprawianym w 
ruch obrotowy przez przynajmniej jeden nośnik (9) zamocowa
ny współosiowo w stosunku do wspomnianego radełkowanego 
koła (6). Powierzchnia obwodowa każdego nośnika (9), mająca 
wejść w styczność z palcem użytkownika, jest gładka. Taka 
zapalniczka jest łatwa w obsłudze dla dorosłych, ale trudna w 
użyciu przez dzieci. Dodatkowo wymaga ona tylko niewielkich 
zmian w stosunku do standardowej zapalniczki. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 317274 (22) 96 11 29 6(51) F24D 17/00 

(31) 95 9514216 (32) 95 12 01 (33) FR 

(71) GAZ DE FRANCE, Paryż, FR 
(72) Pontiggia Philippe, Tastet Oliver 
(54) Urządzenie do wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej oraz sposób wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej 

(57) Urządzenie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej za
wiera urządzenie (40) do pomiaru natężenia czerpanej ciepłej 
wody użytkowej (QECS) W obudowie (11,14) wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej, urządzenie (30) do pomiaru temperatury (Ts) 
ciepłej wody użytkowej na wyjściu wymiennika ciepła (13) oraz 
układ (100) sterowania zaworem modulacyjnym (20) sam zawie
rający moduł (102) regulacyjny w obwodzie zamkniętym zaworu 
modulacyjnego (20) na podstawie temperatury (Ts) zmierzonej 
przez wspomniane urządzenie (30) pomiaru temperatury oraz 
temperatury nastawionej (Tc), moduł (103) o działaniu propo
rcjonalnym regulacji bezpośredniej zaworu modulacyjnego (20) 
na podstawie informacji (QECS) dostarczonych przez urządzenie 
(40) pomiarowe natężenia czerpania wody (QECS) oraz moduł 
(104) regulacji impulsowej zaworu modulacyjnego (20) na pod
stawie wykrytych zmian natężenia przez urządzenie (40) pomia
rowe natężenia, moduł (104) regulacji impulsowej wywołujący 
sygnał tworzący pik natężenia zasilania gazem palnika (12) za 
pomocą zaworu modulacyjnego (20) przy każdej znaczącej, 
gwałtownej zmianie natężenia czerpania zmierzonej ciepłej wo
dy użytkowej (QECS). 

Sposób wytwarzania ciepłej wody użytkowej polega na 
tym, że regulację temperatury prowadzi się poprzez uzależnie
nie natężenia (QG) zasilania gazem wspomnianego palnika od 
pomiaru natężenia (QECS) czerpania ciepłej wody użytkowej, z 
jednej strony, przez regulację bezpośrednią o działaniu propo
rcjonalnym na podstawie wspomnianego pomiaru natężenia 
(QECS) czerpania ciepłej wody użytkowej oraz z drugiej strony, 
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przez regulację impulsową na podstawie znaczących skoków 
(AQECS) wartości zmierzonej natężenia (QECS) czerpania cieplej 
wody użytkowej, przy czym regulacja impulsowa wywiera wpływ 
na natężenie (QG) zasilania gazem palnika w taki sposób, aby 
stworzyć pik według funkcji "pik". 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 311683 (22) 95 12 06 6(51) F24D 19/08 

(75) Ryniecki Jerzy, Warszawa; Cieślik Lech, 
Warszawa 

(54) Układ do stabilizacji ciśnienia, odgazowania 
i uzupełniania wody w instalacjach, 
zwłaszcza ciepłowniczych 

(57) Układ zawiera urządzenie sterujące (1) połączone z 
bezciśnieniowym naczyniem wzbiorczym (2) i instalacją stabili
zowaną (3) dwoma przewodami rurowymi (4, 5) połączonymi 
między sobą na złączach (A, B) przewodem rurowym (6) wypo
sażonym w regulator ciśnienia (7). Układ zawiera również stację 
uzupełniania wody (8) połączoną bezpośrednio z bezciśnienio
wym naczyniem wzbiorczym (2) i instalacją stabilizowaną (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 317547 (22) 96 12 16 6(51) F24H 1/20 

(75) Kołton Wojciech, Orawka 

(54) Piec centralnego ogrzewania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec centralnego ogrzewa

nia na paliwa stałe. Piec centralnego ogrzewania ma komorę 
spalania pierwszego stopnia (1) i komorę spalania drugiego 
stopnia (2) umiejscowioną tuż za komorą spalania pierwszego 
stopnia (1) i uformowaną w postaci połączonych szeregowo 
pionowych kanałów, których to ścianki są chłodzone wodą i 
stanowią wymiennik ciepła. Komora spalania pierwszego sto
pnia (1) w pionowej ściance, oddzielającej ją od komory spala
nia drugiego stopnia (2), posiada co najmniej jedną pionową 
szczelinę (3), umiejscowioną tuż nad chłodzonym wodą rusztem 
(4), wykonanym z profili o przekroju trójkątnym. Ponadto komo
ra spalania pierwszego stopnia (1) w ścianie czołowej posiada 
zsyp opału (5) zamykany klapą, w której znajduje się wlot 
powietrza górnego. Pod chłodzonym wodą rusztem (4), stano
wiącym dno komory spalania pierwszego stopnia (1), znajduje 
się regulowany wlot dopływu powietrza dolnego (6), ponadto w 
górnej części komory spalania pierwszego stopnia (1) znajdują 
się chłodzone wodą, ułożone równolegle względem siebie, pło-
mieniówki nadpaleniskowe (7), stanowiące główny wymiennik 
ciepła. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311545 (22)951129 6(51) F25B 9/10 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Zakrzewski Bogusław, Haberek Janusz 
(54) Instalacja odzysku ciepła odpadowego w 

urządzeniach chłodniczych 
(57) Instalacja charakteryzuje się tym, że pomiędzy 

sprężarką wysokiego stopnia (4), a skraplaczem płasz-
czowo-rurowym (6) i skraplaczem wyparnym (7, 8) zain
stalowane są wymienniki ciepła (5, 6a), natomiast część 
skraplacza wyparnego (8) połączona jest dodatkowym obie
giem bezpośrednio z chłodnicą międzystopniową (3). 

W dodatkowym obiegu włączona jest również pompa 
(P) i dodatkowy wymiennik ciepła (11), umieszczony na zew
nątrz budynku maszynowni chłodniczej. 

Urządzenia te tworzą w razie potrzeby pompę cie
pła. Wymienniki ciepła (5, 6a) połączone są zaworami ele
ktromagnetycznymi (17, 18) ze zbiornikiem akumulującym 
ciepło (12). Do zbiornika tego przyłączone są odbiorniki 
ciepła (19) oraz przez rurowy wymiennik ciepła dodatkowy 
zbiornik akumulujący ciepło (13). 

Instalacja, według wynalazku, jest efektem skojarzo
nej gospodarki cieplnej, pozwalającej na zaspokojenie wszy
stkich potrzeb na niskotemperaturowe ciepło. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 318461 (22)95 07 06 6(51) F25B 41/06 
(31) 94 4429919 (32)94 08 23 (33) DE 
(86) 95 07 06 PCT/EP95/02621 
(87) 96 02 29 WO96/06317 PCT Gazette nr 59/96 
(71) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE 

GMBH, Monachium, DE 
(72) Strauss Georg 
(54) Układ do uruchamiania zaworu 

magnetycznego sterowanego elektrycznie 
(57) W układzie do uruchamiania zaworu magnetycz

nego sterowanego elektrycznie z elementem przełącze-
niowym zaworu, który można przestawić w przynajmniej 
dwa położenia, poprzez przestawienie, którego można 
wybierać drogę przepływu cieczy odpowiadającą poło
żeniu roboczemu, przestawienie elementu przełącze-
niowego w inne położenie robocze następuje poprzez 
przepływanie środka mającego z znacznej części postać 
ciekłą przynajmniej na odcinku drogi strumienia utwo
rzonym przez zawór magnetyczny. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (21) 311727 (22) 95 12 06 6(51) F27B 7/22 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej, Miącz Aleksander, 

Kasietczuk Józef, Walczuk Aleksander, 
Szewczyk Sławomir 

(54) Element obrotowo-bieżny do cementowych 
pieców obrotowych 

(57) Element obrotowo-bieżny do cementowych pieców ob
rotowych składa się z pierścienia (1) tocznego współpracujące
go z rolkami (2), do którego gładkiej wewnętrznej powierzchni 
dotykają zabudowane równomiernie na zewnętrznym płaszczu 
pieca (3) prostokątne wymienne poduszki (4). 

Poduszki (4) są dłuższe od szerokości pierścienia (1) 
tocznego, a do poduszek (4) w odległości nieco większej od 
szerokości pierścienia przymocowane są pionowo i symetrycz-

nie do pierścienia tocznego płyty oporowe (5), usztywnione 
wspornikami (6), zaś odcinki pomiędzy kolejnymi poduszkami 
(4) na obwodzie pieca (3) wypełnione są zamocowanymi do 
płaszcza pieca (3) płytami (7) oporowymi o grubości równej 
grubości poduszek (4). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 317186 (22) 96 11 25 6(51) F27B 9/00 
(31)95 563145 (32)951127 (33) US 

96 661679 96 06 11 US 
(71) The BOC Group Inc., Murray Hill, US 
(72) Saxena Neeraj, IN; Precious Colin John, GB; 

Stratton Paul Francis, GB 
(54) Piec 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest piec, na przykład prze

pływowy piec komorowy do lutowania, w którym stężenie 
tlenu wykrywa się albo bezpośrednio, albo indukcyjnie w 
środkowym odcinku przetwarzania albo w którymś z lub obu 
odcinkach wlotowym i wylotowym. 

Sygnały generowane przez te czujniki są przetwa
rzane w sterowniku PID, aby wygenerować sygnał sterujący 
do sterowania natężeniem przepływu gazu obojętnego do 
środkowego odcinka przetwarzania, przez co przynajmniej 
wstrzymuje się dostawanie powietrza do środkowego od
cinka przetwarzania. 

Sterownik PID jest zaprogramowany tak, że całkowy 
składnik błędu jest ustawiony na równy średniej czasowej 
stężeń tlenu w środkowym odcinku przetwarzania zmniej
szonym o zadany punkt potrzebny dla środkowego odcin
ka przetwarzania. 

Składniki błędu proporcjonalny i różniczkowy są 
oba ustawione na równe średniej czasowej stężeń w środ
kowym odcinku przetwarzania i jednym z odcinków wloto
wego lub wylotowego w piecu, zmniejszonym o zadany 
punkt stężenia tlenu. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 311675 (22) 95 12 04 6(51) F27D 1/08 
F23M 5/00 

(75) Szymański Jan, Mielec; Majza Eugeniusz, 
Gliwice 
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(54) Blok termoizolacyjny przypalnikowy 
(57) Wynalazek dotyczy bloku przypalnikowego termoizo

lacyjnego hutniczych gazowych pieców grzewczych. 
Blok, w kształcie prostopadłościanu lub walca, 

posiada w środku wielostopniowy otwór, wokół którego 
ułożona jest warstwami termoizolacyjna i żaroodporna 
włóknina (1). 

Otwór stanowi gniazdo (8) palnika (7) oraz kielichowa 
komora (2) o ściance (3), wykonanej z materiału litego, zgrza
nego termicznie z włókniną (1) na powierzchni ich styku. 

Dolną część bloku stanowi krążek (4), połączony z 
włókniną, do którego przymocowane są śruby (5), służące do 
mocowania bloku do pancerza pieca (6). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 311644 (22) 95 12 04 6(51) G01L 1/22 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Ginalski Janusz, Romaniuk Krzysztof, 

Rusiniak Marek 
(54) Dynamometr tensometryczny do pomiaru 

obciążeń podparcia stałego 
(57) Dynamometr tensometryczny do pomiaru obciążeń 

podparcia sztywnego, przy przemieszczeniach poziomych ru
rociągów pary odznacza się tym, że między zamocowanymi 
trwale do konstrukcji podparcia sztywnego płytami głównymi, 
płytą poziomą górną (9) i równoległą do niej płytą poziomą 
dolną (10) znajduje się płyta dodatkowa pozioma (2) o mniejszej 
od nich długości, przy czym między powierzchnią górną dodat
kowej płyty (2) i powierzchnią dolną głównej płyty górnej (9) 
znajdują się osadzone ruchomo stykowo kule łożyskowe (6) 
umieszczone luźno w obejmie pierścieniowej (3) osadzonej 
ruchomo na powierzchni górnej płyty dodatkowej (2) której 
powierzchnia dolna jest połączona stykowo z pierścieniem po
miarowym tensometrycznym (1) mocowanym dolną krawędzią 
do nieruchomej dolnej płyty głównej (10) wyposażonej ponadto 

we współsrodkowy zewnętrzny pierścień osłohowy (5), przy 
czym pierścień pomiarowy tensometryczny (1) posiada roz
mieszczone równomiernie na jego powierzchni czujniki ten-
sometryczne (11) na przemian osiowe i obwodowe. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 317548 (22) 96 12 16 6(51) G01L 5/28 

(71) Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki, 
Kraków 

(72) Polański Jerzy, Gajek Andrzej 
(54) Hamulcomierz rolkowy 
(57) Hamulcomierz rolkowy zawiera zespół rolkowy z 

parą rolek pomiarowych, pędną (1) i bierną (2), sprzężo
nych kinematycznie oraz silnik napędowy, przekazujący 
napęd na rolkę pędną (1). Hamulcomierz posiada ruchomą 
ramę (3), na której zabudowany jest zespół rolkowy z pa
sem (6), bieżnikującym obie rolki (1) i (2). Rama (3) z jednej 
strony utwierdzona jest przegubowo do podstawy funda
mentowej (7), a drugostronnie podparta jest na czujnikach 
(5) nacisku, mocowanych na podstawie fundamentowej 
(7), mierzących co najmniej składową siły pionowej, prze
kazywaną poprzez przeguby (8) kuliste. Korpus silnika, 
napędzającego rolkę pędną (1), zblokowany jest z podsta
wą fundamentową (7) poprzez połączenie, zabezpiecza
jące go przed obrotem. Układ, regulujący napięcie pasa 
(6), zawiera rolkowy napinacz (9) pasa (6) i sterowany silnik 
(10) do popychania rolkowego napinacza (9). 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 311530 (22) 95 11 28 6(51) G01N 1/02 
(75) Gorzkiewicz Sławomir, Wroclaw; Leda 

Alfred, Wrocław; Nowakowski Mieczysław, 
Wrocław 

(54) Urządzenie do pobierania próbek węgla z 
przenośnika taśmowego 

(57) Urządzenie, przystosowane do umieszczania nad prze
nośnikiem taśmowym znajdującym się w ruchu, ma na swej 
wsporczej konstrukcji (1) odbierający przenośnik taśmowy (3) 
zrzutową częścią usytuowany nad zbiornikiem (7). Do wsporczej 
konstrukcji (1) zamocowana jest w sposób amortyzowany, z 
użyciem hydraulicznego siłownika (15), uchylna rama ułożysko-
wana w skrajnej poziomej belce. W uchylnej ramie zamocowany 
jest obrotowo wrzeciennik (10), na osi którego znajduje się 
czerpak (11) obracający się poprzecznie do ruchu przenośnika 
taśmowego z węglem. Czerpak (11) w roboczym dolnym poło
żeniu przemieszcza się swą nabierającą częścią nad powierz
chnią taśmy przenośnika węglowego, zaś w górnym położeniu 
jego wysypowa część znajduje się nad taśmą odbierającego 
przenośnika (3), Czerpak (11) napędzany jest silnikiem (13), zaś 
odbierający przenośnik (3) odrębnym silnikiem (6). Silniki (6,13) 
zasilane są ze sterownika (14) określającego cykl pobierania 
próbki oraz przerwy pomiędzy cyklami. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 311544 (22) 95 11 29 6(51) G01N 3/56 
(75) Niedźwiedzki Zenon, Łódź 
(54) Sposób doboru materiałów na 

współpracujące suwliwie elementy 
(57) Sposób doboru materiałów na współpracujące suwliwie 

elementy, szczególnie pierścienie tłokowe i tuleje cylindrowe, 
polega na tym, że z dobieranych materiałów zostaje wykonana 
próbka i przeciwpróbka, które zostają umieszczone w urządze
niu do badania ścieralności i poddane próbie ścierania przy 
stałym nacisku, prędkości i w zaprogramowanym czasie przy 
różnej ilości oleju dodawanego na współpracujące powierzch
nie próbki i przeciwpróbki. Następnie sporządza się wykresy, na 
których na osi rzędnej oznacza się zużycie próbki, przeciwprób
ki oraz całego skojarzenia w mg/mm2, zaś na osi odciętych 
względną ilość dodawanego oleju. Wykresy są z sobą porów
nywane a także z wzorcami krzywych o korzystnej i niekorzyst
nej charakterystyce zużycia i z wykresem skojarzenia przyjętego 
jako wzorcowe a nadto są porównywane pola pod wyznaczony
mi krzywymi i wartości odciętej względnej ilości dodawanego 
oleju odpowiadającej zużyciu bliskiemu zeru, wyrażone w pro
centach lub krotności wielkości skojarzenia wzorcowego a także 

moc tarcia w skrajnych warunkach tarcia lub w całym zakresie 
względnej ilości oleju. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311731 (22) 95 12 08 6(51) G01N 21/00 
G05D 23/19 
G05B 19/18 

(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Krawczyk Andrzej, Gutowicz Jan 
(54) Programowany regulator temperatury 

próbek dla pomiarów spektroskopowych 
(57) Regulator zbudowany jest w oparciu o ogniwa Peltiera 

(1) zamontowane w metalowym bloku (2), otaczającym zarazem 
naczynie (3) z badaną próbką. Ogniwa Peltiera (1) są zasilane 
z wzmacniacza mocy (4), połączonego z wyjściem programato
ra napięcia (6). Pomiędzy metalowym blokiem (2) a programa
torem napięcia (6) jest człon (7) sprzężenia zwrotnego. W 
naczyniu (3) umieszczony jest czujnik (8) temperatury, połączo
ny ze wskaźnikiem (9) i rejestratorem (10) temperatury. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 311617 (22) 95 12 02 6(51) G01N 30/00 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

VET-AGRO Sp. z o.o., Lublin 
(72) Głuszak Jan, Grys Stanisław, Klimont 

Stanisław, Malinowski Edward 
(54) Sposób oznaczania zawartości substancji 

leczniczych o działaniu przeciwbakteryjnym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania 

zawartości substancji leczniczych o działaniu przeciwba
kteryjnym, a szczególnie zawartości antybiotyków beta-lakta-
mowych lub/i aminogl ikozydowych oraz niektórych 
polienowych, cefalosporyn i tetracyklin, w środowisku zawie
rającym inne związki, posiadające wolne lub/i mogące się 
uwolnić grupy aldehydowe lub ketonowe. 

Istotą sposobu jest jednoczesne uwalnianie oznaczanej 
substancji z połączeń z innymi związkami, na drodze hydrolizy 
kwaśnej i sprzęgnięcie ze związkiem chemicznym, który reaguje 
z produktami hydrolizy, zarówno z oznaczanymi substancjami, 
jak i z innymi zawartymi w preparacie, uniemożliwiając ich 
powtórną reakcję ze sobą. Następnie oznacza się jej zawartość 
z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i 
oblicza rzeczywistą zawartość substancji. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 311679 (22)95 12 04 6(51) G01P 21/00 
A61B 8/00 

(71) Zespół Samorządowej Służby Zdrowia, Biała 
(72) Juszczyk Zdzisław, Langfort Karol 
(54) Układ do testowania aparatów 

dopplerowskich 
(57) Układ do testowania aparatów dopplerowskich roz

wiązuje problem sprawdzania i przygotowania wszystkich 
elementów układu badania przepływu krwi, co zapewnia 
jednoznaczność i wiarygodność w odczytywaniu i interpre
tacji wyników. 

Układ, zaopatrzony w znany ultrasonograf (5) i głowicę 
(4), składa się z naczynia w postaci wanienki wypełnionej wodą, 
korzystnie do wysokości 25 cm, wymiennego drenu przepływo
wego (2), ruchomego manipulatora (3) do ustawiania głowicy 
(4) badanego ultrasonografu (5) w żądanej pozycji i pod żąda
nym kątem, zamocowanego na górnych krawędziach wanienki 
(1), pompki przepływowej (6), urządzenia napowietrzającego, 
składającego się z pompki napowietrzającej (7) i kostki napo
wietrzającej (8), zbiornika (9) z płynem Dextran, w którym zanu
rzone są na jednakowym poziomie kostka napowietrzająca (8) 
oraz jeden i drugi koniec wymiennego drenu przepływowego 
(2) oraz przełącznika (10) zmiany kierunku przepływu płynu 
Dextran. Usytuowanie przełącznika przepływu (10) pomiędzy 
pompką przepływową (6) i naczyniem (1) umożliwia zmianę 
kierunku przepływu płynu Dextran. 

Układ, dzięki ruchomemu manipulatorowi (3), pozwala 
na testowanie różnych ultrasonografu i głowic o różnych wielko
ściach i kształtach. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311504 (22) 95 11 27 6(51) G01T 1/24 
H01L 31/0224 

H01L 21/44 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Pilch Maciej, Mazur Zdzisław, Ropelewski 

Leszek, Koryciński Janusz 

(54) Detektor gazowy cząstek jonizujących i 
promieniowania rentgenowskiego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest detektor gazowy czą
stek jonizujących i promieniowania rentgenowskiego, w 
którym mikropaskowa elektroda do komory gazowej ma 
postać półprzewodnikowej płytki (1), korzystnie krzemo
wej. Na płytce (1), w procesie utleniania, naparowywania, 
osadzania i selektywnego trawienia wytworzone zostały 
obszary katod (2), a następnie obszary anod (3). W rozwią
zaniu takim anoda może być dwuwarstwowa, przy czym 
zewnętrzną warstwą jest warstwa krzemowa, a warstwą 
wewnętrzną jest warstwa metalu, korzystnie aluminium. 
Płaszczyzna, na której znajdują się katody jest usytuowana 
poniżej płaszczyzny, na której znajdują się anody. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311535 (22)95 1130 6(51) G02B 27/10 
G02B 6/42 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Jaroszewicz Leszek Roman, Kieżun 

Aleksander 
(54) Światłowodowy układ detekcji 

fazowo-polaryzacyjnej 
(57) Układ detekcyjny charakteryzuje się tym, że wyj

ściowe światło z czujnika światłowodowego (1) poprzez 
zastosowanie sprzęgacza (2) dzielone jest na dwie korzy
stnie równomierne części, z których jedna bezpośred
nio kierowana jest do pierwszego detektora (5) (detektor 
natężeniowy), zaś druga dociera do drugiego detektora 
(6) (detektor polaryzacyjny) przechodząc przez nastawnik 
polaryzacji (3) oraz polaryzator (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311534 (22) 95 11 30 6(51) G02B 27/50 
G01J 1/24 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna , Warszawa 
(72) Jaroszewicz Leszek Roman, Kieżun 

Aleksander, Świłło Marcin 
(54) Sposób określania drogi zdudnień w 

światłowodach jednomodowych 
(57) Sposób polega na określeniu drogi zdudnień przez 

zbadanie zależności intensywności sygnału wyjściowego z od-
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cinka badanego światłowodu od przesuwu wzdłuż świa
tłowodu elementu wymuszającego lokalnie dwójło-
mność liniową. 

Światło ze źródła wprowadzane jest poprzez obrotowy 
polaryzator obiektyw mikroskopowy do badanego, odcinka 
światłowodu. 

Światłowód ten umieszczony jest w V-rowku urządze
nia pomiarowego tak, że część światłowodu wystaje powyżej 
powierzchni podłoża. 

Wyjściowe światło z odcinka włókna po jego skolimo-
waniu przez soczewkę przechodzi przez układ kompen
sujący składający się z ćwierćfalówki i analizatora, a 
następnie pada na detektor. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 311612 (22) 95 12 01 6(51) G05B 13/04 
G06F 17/00 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Piegat Andrzej 
(54) Sposób projektowania regulatorów 

rozmytych, z zastosowaniem ekstrakcji 
wiedzy z danych pomiarowych 

(57) Sposób polega na tym, że w fazie nauczania mie
rzy się i rejestruje przebiegi wielkości wejściowych i 
wyjściowych regulatora wzorcowego w modelu układu 
regulacj i lub w rzeczywistym układzie regulacj i , w 
którym rolę regulatora spełnia człowiek-operator lub 
techniczny regulator wzorcowy, zaś reguły inferencyj-
ne regulatora rozmytego oraz funkcje przynależności 
wartości lingwistycznych występujących w tych regu
łach, określa się w kolejnych krokach projektowania, na 
podstawie punktów, w których charakterystykę regu
latora rozmytego doczepia się do charakterystyki re
gulatora wzorcowego, zwanych punktami zaczepienia 
charakterystyki regulatora rozmytego do charaktery
styki regulatora lub operatora wzorcowego, odpo
wiadających punktom największego błędu regulatora 
r o z m y t e g o względem regulatora wzorcowego lub 
człowieka operatora lub w pobliżu tych punktów, przy 
czym w kolejnych krokach zwiększania dokładności 
regulatora rozmytego wprowadza się nowe reguły 
inferencyjne oraz nowe wartości lingwistyczne i fun
kcje przynależności, generowane przez nowe punkty 
zaczepienia. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 318462 (22)95 07 06 6(51) G05D 23/19 
(31) 94 4429918 (32)94 08 23 (33) DE 
(86) 95 07 06 PCT/EP95/02620 
(87) 96 02 29 WO96/06388 PCT Gazette nr 59/96 
(71) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE 

GMBH, Monachium, DE 
(72) Strauss Georg 
(54) Układ do sterowania przynajmniej jednego 

magnesu sterowanego elektrycznie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania 

przynajmniej jednego magnesu sterowanego elektry
cznie o odpowiednio dobranej mocy sterującej, za 
pomocą którego magnes przełącza element przełącze-
niowy w żądane położenie, w którym element przełą-
czeniowy zostaje utrzymany. 

Po przełączeniu elementu p r z e ł ą c z e n i o w e g o 
w żądane p o ł o ż e n i e , magnes jest z a s i l a n y w i e l o 
krotnie w usta lonych z góry o d s t ę p a c h czasowych, 

p r z y n a j m n i e j przez krótk i czas, mocą zasi lającą 
odpowiadającą temu położeniu przełączeniowemu. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 318373 (22) 95 07 31 6(51) G06F 9/44 
(31)94 284014 (32)94 08 01 (33) US 
(86) 95 07 31 PCT/GB95/01779 
(87) 96 02 15 WO96/04603 PCT Gazette nr 08/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Hammer Jack Lee, Ford Jeffrey Veron, 
Caldwell Luther Bowen 

(54) Autokonfiguracyjny system komputerowy 
(57) Opisano autokonfiguracyjny system komputerowy, 

który konfiguruje i ładuje odpowiednie oprogramowanie do 
obsługi konfiguracji klienta bez ręcznej interwencji użyt
kownika lub wytwórcy. 

System zawiera moduł "rozpoznawczy", zapamięta
ny na dysku systemowym i ładowany przy pierwszym 
uruchomieniu systemu, skanujący system w poszuki
waniu części składowych wymagających do pracy spe
cyficznego oprogramowania. 

Moduł rozpoznawczy od tych składników otrzymuje 
dane identyfikacyjne i na ich podstawie zezwala na wybór 
przez moduł uruchomieniowy odpowiedniego oprogramo
wania z szeregu zbiorów dyskowych. 

Moduł uruchomieniowy przy pierwszym urucho
mieniu systemu realizuje również skonf igurowanie 
oprogramowania zaopatrzonego w nazwy o charaktery
stycznym wzorze, dokonuje różnych jednokrotnych usta
wień operacji konfiguracyjnych przynajmniej na głównym 
dysku systemowym, w celu uczynienia go kompatybilnym 
z systemem operacyjnym i wybiera dla zakupionego syste
mu właściwą wersję systemu operacyjnego. 

(16 zastrzeżeń) 

Al (21) 317383 (22) 96 12 05 6(51) G07F 7/08 
(31) 95 19545705 (32) 95 12 07 (33) DE 
(71) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE 
(72) Korst Uwe, Backes Helmut 
(54) Sposób płacenia kartami czipowymi z 

funkcją portfela i urządzenie do płacenia 
kartami czipowymi z funkcją portfela 

(57) Sposób płacenia kartami czipowymi z funkcją portfela 
charakteryzuje się tym, że przed procesami kasowymi wprowa
dza się do automatu kasowego moduł bezpieczeństwa z fun
kcjami karty czipowej, przy każdym procesie wprowadza się do 
automatu kasowego kartę czipową z funkcją portfela, przy 
czym najpierw odczytuje się obszary danych karty w celu 
przeprowadzenia kontroli autentyczności i sprawdzenia aktu
alnego stanu posiadania, następnie za pomocą modułu 
bezpieczeństwa przeprowadza się uwierzytelnienie, po czym 
podejmuje się jednokrotną lub wielokrotną decyzję akcep
tującą, a na koniec za pomocą funkcji bezpieczeństwa z 
karty czipowej odpisuje się płatną względnie wprowadzoną 
kwotę pieniężną, którą za pomocą dalszej funkcji bezpie
czeństwa dopisuje się do stanu licznika sumującego dla 
kwot pieniężnych w module bezpieczeństwa, natomiast po 
procesach kasowych przekazuje się stan licznika modułu 
bezpieczeństwa z funkcjami karty czipowej do centrali roz
liczeniowej. 

Urządzenie do płacenia kartami czipowymi z funkcją 
portfela charakteryzuje się tym, że jego moduł bezpieczeń
stwa wykonany jest jako moduł wyjmowalny wtykowy i zawiera 
czip z licznikiem, a karta sterująca oprócz połączenia z urzą-
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dzeniem do wprowadzania kwot pieniężnych posiada 
również połączenie z łączem telekomunikacyjnym. 

(11 zastrzeżeń) 

Al (21) 317438 (22)96 12 11 6(51) G08B 13/02 
B60R 25/10 

(71) Zakłady Radiowe ELTRA S. A, Bydgoszcz 
(72) Kowalczyk Józef, Piaskowski Mirosław 

(54) Urządzenie elektroniczne autoalarmu 
(57) Istota rozwiązania polega na t y m , że urzą

d z e n i e e l e k t r o n i c z n e a u t o a l a r m u , mające postać 
adaptera, które przystosowane jest do współpracy z 
kodowanym radioodtwarzaczem samochodowym ma 
układ elektroniczny, który zawiera odbiornik radiowy z 
dekoderem przystosowany do sterowania pilotem (P), któ
ry połączony jest z układem wyłączania alarmu i blokad, 
dającym sygnał wyjściowy (Us) i połączony poprzez 
układ sterowania blokadami z blokiem potwierdzenia 
sterowanym sygnałem (Ub), który połączony jest też z 
blokiem układu sterowania światłami, wysterowanym 
przez dodatkowy sygnał wejściowy (AL) i dającym 
informację zwrotną o stanie układu do układu sterowa
nia blokadami, przy czym układ ten połączony jest z 
blokiem sterowania zasilaniem, który steruje ustawie
niem napięcia do urządzeń zewnętrznych (+C) i uaktyw
nia działanie bloku czujnika spadku napięcia, którego 
działanie synchronizowane jest poprzez blok dopasowa
nia czasowego z sygnałem z czujek zewnętrznych (IN), 
wystawiając sygnał alarmu natychmiastowego (IN O). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 317624 (22)96 12 18 6(51) G08B 15/02 

(75) Langier Leszek, Sosnowiec 
(54) Sposób oznakowania kradzionego pojazdu 
(57) Sposób oznakowania pojazdu celem zabezpie

czenia go przed kradzieżą charakteryzuje się tym, że 
nielegalnie, przez niewtajemniczoną osobę uruchomio
ny pojazd, wydziela na zewnątrz i/lub do wewnątrz substan
cję dymną. Substancja dymna zawiera substancję barwiącą 
i/lub substancję zapachową. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 318457 (22) 95 08 02 6(51) G10K 9/13 

(31) 94TO 651 (32)94 08 05 (33) IT 

(86) 95 08 02 PCT/EP95/03074 
(87) 96 02 15 WO96/04644 PCT Gazette nr 08/96 
(71) FABBRICA ITALIAN A 

ACCUMULATORI MOTOCARRI 
MONTECCHIO- F.I.A.M.M. S.P.A., 
Montecchio Maggiore, IT 

(72) Cotena Roberto 

(54) Urządzenie ostrzegawcze akustyczne, 
zwłaszcza do pojazdów silnikowych 

(57) Urządzenie ostrzegawcze akustyczne zawiera obu
dowę (1), w której jest zamontowana co najmniej jedna 
membrana (10, 11), zamontowane w ustalonym położeniu 
co najmniej jedno uzwojenie wzbudzające oraz co najmniej 
jeden ruchomy człon ferromagnetyczny (8, 9) połączony z 
membraną (10, 11) i podatny w działaniu na pole magnety
czne, wytworzone przez uzwojenie wzbudzające. Ruchomy 
ferromagnetyczny człon (8, 9) zawiera osiowo końcową 
dzwonową część (8a, 9a) usytuowaną wokół uzwojenia. 

(14 zastrzeżeń) 



Nr 12(612)1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 53 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 311551 (22)9512 01 6(51) HO 1B 7/36 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Cieślikowski Bronisław Marian 
(54) Sposób wykonywania napisów adresowych 

na kablach i liniach kablowych 
• (57) Sposób wykonywania napisów adresowych na kablach 
i liniach kablowych polega na tym, że napis, który ma być 
umieszczony na kablu (5) drukuje się, na nalepce (3) stanowią
cej wycinek cienkiej elastycznej folii koloru białego o regular
nym kształcie rozmieszczonym w ustalonej konfiguracji na 
składance komputerowej (4). Następnie wycinek z nadrukowa
nym napisem nakleja się na wskazane miejsce na powierzchni 
kabla (5), a potem na wycinek nakłada się elastyczną rurkę (6) 
przezroczystą z folii termokurczliwej, umieszczając ją symetry
cznie względem długości nalepki (3). Następnie obkurcza się 
umieszczoną na kablu (5) rurkę (6) powietrzem o temperaturze 
150-200°C. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 311618 (22)9512 03 6(51) H01F 27/32 
(75) Kowalczyk Roman, Warszawa; Rogowski 

Zbigniew, Warszawa; Wrona Jan, Warszawa 

(54) Sposób izolacji transformatora, zwłaszcza 
transformatora toroidalnego 

(57) Sposób izolowania elementów transformatora polega 
na elektrostatycznym nanaoszeniu na rdzeń, uzwojenie pierwot
ne oraz wtórne, warstw proszkowego środka izolacyjnego oraz 
wygrzewaniu w temperaturze od 100 do 180°C. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 317306 (22) 96 12 03 6(51) H01Q 1/44 
H01Q 9/42 

(31) 95 19545394 (32) 95 12 06 (33) DE 
(71) Ziegler Horst, Paderborn, DE 
(72) Ziegler Horst, Behlen Horst 
(54) Antena 
(57) Zwarta i pracująca z dobrą sprawnością antena (36), do 

stosowania w odczytywanych radiowo miernikach zużycia, ma 
płytkę drukowaną (94), na której umieszczono drukowane ra
miona antenowe (102, 104), które wyznaczają w zasadzie za
mknięty pierścień. Przestrzeń między wolnymi końcami ramion 
(104,104) zmostkowana jest drukowaną płytką kondensatorową 
izolowaną elektrycznie od ramion antenowych. Na płytce druko
wanej (94) umieszczono ponadto ukształtowaną jako ścieżka 
drukowana (110) indukcyjność zasilania, która jest sprzężona 
magnetycznie z ramionami (102,104). 

(20 zastrzeżeń) 

Al (21) 318454 (22) 94 08 11 6(51) H02J 3/06 
(86) 94 08 11 PCT/US94/09072 
(87) 96 02 22 WO96/05642 PCT Gazette nr 09/96 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION, Pittsburgh, US 
(72) Gyugyi Laszlo, Schauder Colin D. 
(54) Ogólny, szybki sterownik przepływu mocy 
(57) Pierwszy i drugi inwertery (1, 2) połączone stałoprądo-

wo, korzystnie zasilane napięciem, są dołączone do linii przesy-
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łowej mocy elektrycznej odpowiednio zbocznikowanej i połą
czonej szeregowo przez transformatory sprzęgające. Zapłon 
tyrystorów GTO pierwszego inwertera (1) jest sterowany dla 
regulacji mocy czynnej na linii przesyłowej i dla dostarczania 
wymaganej mocy czynnej drugiego inwertera (2). Drugi inwerter 
(2) jest sterowany dla wprowadzania do linii przesyłowej szere
gowo napięcia, które może być regulowane co do wartości od 
zera do 360 stopni w fazie względem napięcia linii przesyłowej 
dla selektywnej regulacji dowolnego lub większej ilości parame
trów: wartości napięcia linii przesyłowej, impedancji linii przesy
łowej i kąta fazowego napięcia linii przesyłowej. W układzie 
dużej mocy sterownika każdy z inwerterów zawiera wiele z 
sześcioimpulsowych modułów inwerterów połączonych przez 
transformatory międzystopniowe dla utworzenia zrównoważo
nych grup impulsowych wyższego rzędu, sterowanych przez 
modulację szerokości impulsu lub przez regulację fazy pomię
dzy przeciwnymi grupami dla wytwarzania właściwych napięć 
przemiennych. 

(16 zastrzeżeń) 

Al (21) 317317 (22) 96 12 04 6(51) H02K 3/14 
(31) 95 19545307 (32) 95 12 05 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Haldemann Johann 

(54) Przeplatany pręt uzwojenia stojana maszyn 
elektrycznych prądu przemiennego z 
rozszerzonym wyrównaniem pola 

(57) Pręt uzwojenia stojana maszyn elektrycznych prądu 
przemiennego składa się z większej liczby wzajemnie izo
lowanych elektrycznie przewodów elementarnych, które są 
przeplecione według zasady Roebla. Przewody elementar
ne w obydwóch odcinkach jarzm czołowych (4, 5), jak 
również w odcinku części aktywnej (6) są wzajemnie prze
plecione. 

W celu uzyskania w przybliżeniu doskonałego wyrów
nania pola w czołowej części uzwojenia, przewody elementarne 
(1) mają w obu odcinkach jarzm czołowych przeplatanie między 
60° i 120°. W odcinku części aktywnej (6) jest przewidziane albo 
ograniczone przeplatanie, to znaczy przeplatanie w odcinku 
części aktywnej jest równomierne i mniejsze niż 360°, albo przy 
całkowitym przeplataniu o 360° w odcinku części aktywnej (6), 
w środku części aktywnej znajduje się pusta długość, to znaczy 
odcinek bez przeplatania, podczas gdy przeplatanie w odcinku 
części aktywnej (6) poza tą pustą długością (8) bez przeplatania 
ma równomierne przeplatanie o 180°. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 311682 (22) 95 12 06 6(51) H02K 7/18 
B64F 1/34 

(71) Wojskowe Centralne Biuro 
Konstrukcyjno-Technologiczne, Warszawa 

(72) Grzelec Tadeusz, Chrobot Artur, Klepacz 
Tomasz, Sikora Andrzej, Zdziarski Janusz 

(54) Urządzenie do elektroenergetycznego 
zasilania samolotów 

(57) Urządzenie do elektroenergetycznego zasilania samo
lotów zabudowane na pojeździe mechanicznym, zawiera ramę 
(8) z podłużnicą (17) do połączenia urządzenia z podwoziem 
pojazdu, silnik wysokoprężny (20) zamontowany w przedniej 
części ramy do belki poprzecznej ramy (8) za pomocą 
wspornika (18) agregatu prądotwórczego, prądnicę (21) 
prądu przemiennego zamocowaną do łap (23) usytuowanych 
na wewnętrznych powierzchniach belek wzdłużnych wspornika 
(18), akumulatory rezerwowe (31) wsunięte w kieszenie (32), 
usytuowane za silnikiem (20), blok (31) elektroniki usytuowany 
za kieszeniami (32) i zamocowany za pomocą wspornika (35), 
transformatory w torze napięcia stałego i transformator w torze 
napięcia przemiennego, zamocowane za pomocą wspornika 
(36), bloki tyrystorowo-diodowe (42) zamocowane do wspornika 
(36). W tylnej części ramy (8) usytuowana jest tablica rozdziel-
czo-sterująca (47) zamocowana wychylnie do wspornika (46), 
połączonego ze wspornikiem (18) agregatu prądotwórczego. 
Do wspornika (46) zamocowana jest tablica przyłączeniowa (52) 
oraz sygnalizator świetlno-dźwiękowy (53). Pod transformatora
mi usytuowane są wentylatory (50) zamocowane za pomocą 
wsporników. Po obu stronach ramy (8), wzdłuż jej dłuższych 
boków usytuowane są kieszenie (11) z pokrywami (12, 14) dla 
pomieszczenia kabli wydawczych (13,15) prądu stałego i prądu 
przemiennego. Urządzenie zawiera osłonę zewnętrzną i osłonę 
wewnętrzną osadzone przesuwnie względem ramy (8). 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318348 (22) 95 07 20 6(51) H04L 5/06 
H04H 3/00 

(31) 94 4425713 (32)94 07 20 (33) DE 

(86) 95 07 20 PCT/EP95/02868 
(87) 96 02 01 WO96/02989 PCT Gazette nr 06/96 
(71) KONLE Tilmar, Mönchen, DE 
(72) Weck Christfried 
(54) Transmisja wielu nośnych w sieciach 

synchronizowanych 
(57) W celu uniknięcia zmniejszenia pojemności sygna

łów użytecznych przy modulacji OFDM danych kodowa
nych cyfrowo, zaproponowano, aby interwały ochronne 
symboli sterowania w nagłówku każdej ramki tramsmisji 
OFDM były większe niż interwały ochronne symboli danych 
w obszarach danych użytecznych każdej ramki transmisji 
OFDM. Długość interwałów ochronnych symboli danych jest 
określana podczas demodulacji, a chwile odczytywania sym
boli danych są następnie określane w zależności od tak okre
ślonej długości interwałów ochronnych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 317211 (22) 96 11 25 6(51) H04L 9/00 

(31) 95 29518896 (32) 95 12 01 (33) DE 

(71) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE 
(72) Trabold Johann, Korst Uwe K. H. 
(54) Układ transmisji danych systemu 

kryptologicznego i sposób transmisji danych 
systemu kryptologicznego 

(57) Układ transmisji danych systemu kryptologicznego 
składa się z co najmniej jednej pierwszej stacji danych (1) 

i co najmniej jednej drugiej stacji danych i charakte
ryzuje się tym, że w pierwszej stacji danych (1) ma 
zainstalowane wymiennie urządzenie bezpieczeństwa 
(2) zawierające klucz kryptograficzny, którego nie mo
że odczytać żadna stacja danych oraz w drugiej stacji 
danych (5) ma zainstalowane wymiennie urządzenie 
bezpieczeństwa (6) zawierające taki sam klucz krypto
graficzny, jaki posiada urządzenie bezpieczeństwa (2) 
pierwszej stacji danych (1), którego, również nie może 
odczytać żadna stacja danych. 

Sposób transmisji danych systemu kryptologicznego 
charakteryzuje się tym, że w urządzeniu bezpieczeństwa pier
wszej stacji danych szyfruje się za pomocą zapamiętanego 
klucza kryptograficznego co najmniej jedną informację wybraną 
spośród tajnych informacji zapamiętanych w pierwszej stacji 
danych i przekazuje są do drugiej stacji danych, której w urzą
dzeniu bezpieczeństwa za pomocą zapamiętanego kryptogra
ficznego odkodowuje się tę wybraną informację pierwszej stacji 
danych, w której to zdeszyfrowanej informacji pierwszej stacji 
danych nie może z urządzenia bezpieczeństwa drugiej stacji 
danych odczytać druga stacja danych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 318320 (22) 95 06 15 6(51) H04L 12/28 

(31) 94 2129197 (32) 94 07 29 (33) CA 

(86) 95 06 15 PCT/GB95/01397 
(87) 96 02 15 WO96/04734 PCT Gazette nr 08/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Cheung Roger Y.M., Reissner Peter E., 
Mckay Danny N. 

(54) Sposób i urządzenie do dołączania 
bezprzewodowej sieci LAN do sieci 
przewodowej LAN 

(57) Opisano węzeł międzysieciowy, do realizacji usług mię-
dzysieciowych dla ruchomych węzłów sieci bezprzewodowej. 
Każdy ruchomy węzeł sieci bezprzewodowej przyporządkowa
ny jest do najwyżej jednego węzła międzysieciowego. Każdy 
ruchomy węzeł bezprzewodowy wybiera węzeł międzysieciowy, 
do którego zostanie przyporządkowany. Węzeł międzysieciowy 
będzie wtedy współpracował z wszystkimi węzłami bezprze
wodowymi przyporządkowanymi do niego przy przekazywaniu 
komunikatów między tymi węzłami bezprzewodowymi lub mię
dzy przewodową siecią LAN, a węzłami bezprzewodowymi. 

(46 zastrzeżeń) 

Al(21) 318314 (22) 95 04 28 6(51) H04M 11/02 

(31)94 4425309 (32)94 0718 (33) DE 

(86) 95 04 28 PCT/DE95/00553 
(87) 96 02 01 WO96/02998 PCT Gazette nr 06/96 
(75) Trautvetter Manfred, Erfurt, DE 
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(54) Układ domofonu i dzwonka 

(57) Zadaniem wynalazku jest wykonanie układu dzwon
ka, który umożliwia zastosowanie innych funkcji dodatkowych 
oprócz dzwonka i uniknięcie w dużym stopniu nakładów zwią
zanych z okablowaniem. 

Zadanie jest rozwiązane w ten sposób, że przycisk (3) 
dzwonka i dzwonek (4) są połączone systemem szyny (1). 
Przedmiotem wynalazku jest układ dzwonka z przynajmniej 
jednym dzwonkiem, jak również zespołem klawiatury dzwon
ka, wyposażonym w przynajmniej jeden przycisk i przynaj
mniej jedną tabliczkę identyfikacyjną i/lub układ domofonu 
dla wielu drzwi z przynajmniej jednym mikrofonem i przynaj
mniej jednym głośnikiem. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 318295 (22) 95 07 19 6(51) H04M 17/00 
H04M 1/17 
H04M 1/02 

(31) 94RM 472 (32)94 07 20 (33) IT 

(86) 95 07 19 PCT/IT95/00119 
(87) 96 02 01 WO96/03001 PCT Gazette nr 06/96 
(75) Cohn Sima, Roma, IT 

(54) Telefon komórkowy jednorazowego użytku 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest telefon komórkowy 
jednorazowego użytku posiadający element (6), np. typu 
wyciąganej listwy, który może być przeznaczony kontro
lowania przez użytkownika w celu umożliwienia nadania 
jednoznacznego kodu uruchomieniowego do centrali 
telefonicznej tak, że może być przydzielona użytkowni
kowi po raz pierwszy linia telefoniczna na ograniczoną 
liczbę impulsów rozliczeniowych w jednej lub w wielu 
rozmowach. 

Telefon taki jest wykonany z tanich materiałów i jest 
wyposażony w ogniwa zasilające (7) nie nadające się do 
powtórnego ładowania, posiadające wystarczającą ży
wotność na cały czas eksploatacji telefonu tak, że tele
fon ten można wyrzucić po zakończeniu jego czasu 
eksploatacji. 

Telefon taki może być również wykorzystywany z 
kartami telefonicznymi i/lub kartami inteligentnymi. Ogni
wa zasilające (7) mogą być również oddzielone od korpusu 
telefonu. 

W takim przypadku element (6) jest utworzony przez 
przynajmniej jeden człon połączenia z elektrodami wy
stający z korpusu ogniw i nadający się do wprowadzenia 
w przynajmniej jedno odpowiednie zagłęgienie w korpu
sie telefonu, aby przez to przerwać pieczęć zamykającą 
takie zagłębienie. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318436 (22)95 08 01 6(51) H04N 7/173 

(31) 94 9401262 (32)94 08 01 (33) NL 

(86) 95 08 01 PCT/EP95/03089 
(87) 96 02 15 WO96/04752 PCT Gazette nr 08/96 
(71) SONY EUROPA B.V., Badhoevedorp, NL 
(72) Barraud Claude George 
(54) System i sposób dla telekomunikacji 
(57) Przedmiotem wynalazku jest system i sposób dla tele

komunikacji, zwłaszcza telekomunikacji interaktywnej, przy czym 
system zawiera głównie: przynajmniej jeden czynnik pośredniczą
cy; aparat użytkownika, dołączany do czynnika pośredniczącego; 
aparat serwera, dołączany do czynnika pośredniczącego w celu 
wymiany informacji z aparatem użytkownika oraz środek sprzę
gający do dołączenia w miarę potrzeby aparatu użytkownika do 
czynnika pośredniczącego, przy czym środek sprzęgający za
opatrzony jest w środki sterowania aparatem użytkownika na 
podstawie informacji z aparatu serwera, i do sterowania apara
tem serwera na podstawie informacji z aparatu użytkownika oraz 
środki nawiązywania i utrzymywania łączności z aparatem ser
wera i aparatem użytkownika. W wyniku wspomnianych powy
żej właściwości charakterystycznych systemu doregulowanie 
odbywa się na dwóch poziomach, mianowicie przez doregulo
wanie bloku aparatowego do transmisyjnego czynnika pośred
niczącego za pomocą fizycznego konwertera tego czynnika 
pośredniczącego i przez dostrojenie łączności między blokiem 
aparatowym, a aparatem serwera za pośrednictwem progra
mów w bloku aparatowym, generowanych w aparacie serwera. 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 318324 (22) 95 06 20 6(51) H05B 3/36 
A47C7/74 

(31)94 9402508 (32)94 0718 (33) SE 

(86) 95 06 20 PCT/SE95/00751 
(87) 96 02 01 WO96/03014 PCT Gazette nr 06/96 
(71) TÖCKSFORS VERKSTADS AB, 

Töcksfors, SE 
(72) Johansson Göran 

(54) Elektryczna poduszka grzejna 

(57) Elektryczny element grzejny (1) jest przeznaczony do 
ogrzewania poduszek piankowych, na przykład do foteli samo
chodowych (2) lub materaców. W skład elementu grzejnego 
wchodzi przewodnik elektryczny (3), na przykład izolowany lub 
nieizolowany drut metalowy, w postaci jednego lub kilku pasów 
(4) blisko siebie leżących zwojów, każdy z pętelką i częścią 
otwartą odwróconą od związanej z nią pętelki, przy czym w 
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zasadzie wszystkie otwarte części są ze sobą połączone za 
pomocą lokalnych połączeń, np. za pomocą kleju, zgrzein lub 
spoin z tworzywa sztucznego, dzięki czemu powstaje jeden lub 
kilka pasów (4) spójnych układów, które to układy są przezna
czone do umieszczania w formie w celu odlewania poduszek 
lub ich części składowych tak, że element grzejny w znacznym 
stopniu jest kotwiczony w poduszce. 

(9 zastrzeżeń) 

Al (21) 311730 (22) 95 12 08 6(51) H05B 41/14 
(71) Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego 

POLAM-PUŁTUSK S.A., Pułtusk 
(72) Befinger Jan, Folański Jan, Gutowski 

Wiesław 

(54) Układ zapłonnika elektronicznego do 
świetlówek 

(57) Układ zapłonnika elektronicznego do świetlówek 
jest zaopatrzony na wejściu w prostownik (P) mostkowy. W 
przekątnej mostka jest włączony łącznik w postaci tyrystora 
(T) lub tranzystora. Pomiędzy elektrody łącznika jest włą
czone szeregowe połączenie rezystora (R) i dwóch kluczy 
(K1, K2), których wspólny punkt (W) jest połączony z ele
ktrodą (S) sterującą łącznika (T), a elementy wyłączające 
kluczy (K1, K2) są podłączone do zespołu (ZS) sterującego. 
Klucze (K1, K2) zawsze znajdują się w stanie przeciwnym 
względem siebie tak, że gdy jeden jest zwarty drugi jest 
rozwarty. Równolegle do zespołu (ZS) sterującego jest włą
czone szeregowe połączenie dwóch diod (D1, D2), z któ
rych jedną stanowi dioda (D1) Zenera, z tym, że katoda 
diody Zenera jest podłączona do wspólnego punktu (A) 
rezystora (R) i klucza (K2). Ponadto równolegle do zespołu 
(ZS) sterującego jest włączony kondensator (C1), którego 
jedna okładka jest połączona z katodą drugiej diody (D2). 

(4 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 103809 (22) 95 11 29 6(51) A24F 15/10 

(75) Gołębiewski Artur, Warszawa 
(54) Pochewka na zapalniczkę 
(57) Pochewka na zapalniczkę, stanowiąca obudowę dopa

sowaną do kształtu zapalniczki, charakteryzuje się tym, że obu
dowa (2) ma u podstawy zakończenie w postaci przedłużenia 
kształtu zasadniczej obudowy, jednakże o wymiarach poprze
cznych symetrycznie pomniejszonych. Zakończenie to ma z 
jednej strony spłaszczenie, zaś obudowa (2) posiada płaski 
otwór na nóż, usytuowany przy tym spłaszczeniu i równoległy 
do niego. Na zakończenie jest nałożona obsada (4) z nożem (3) 
w sposób taki, że nóż (3) jest schowany w otwór w obudowie (2) 
bądź stanowi przedłużenie obudowy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103821 (22) 95 12 01 6(51) A45F 3/08 
A45F 4/02 

(11) Małkiński Janusz Maciej, Warszawa 
(72) Małkiński Janusz Maciej, Małkiński Marcin 

Piotr 
(54) Uniwersalna torba, plecak i wózek 

równocześnie 
(57) Stelaż konstrukcji ma zamocowane koła (4) w 

dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, przy czym 
w płaszczyźnie o większej powierzchni stelaża mocowane 
są rozłącznie naramienniki (3) służące do noszenia kon
strukcji na plecach. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103833 (22) 95 12 05 6(51) A45F 3/16 
A47G 19/22 

(75) Łaszkiewicz Wojciech, Wesoła 
(54) Kubek 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji kubka, w szczególności dla dzieci. Kubek stanowi 
pojemnik, w którego dolnej części, pomiędzy przegrodą (2) a 
półprzezroczystym dnem (3), osadzona jest pozytywka (4), przy 
czym symetrycznie, po obu stronach pojemnika (1), osadzone 
są rękojeści (5) i (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103822 (22) 95 12 01 6(51) A47C 11/00 

(75) Artamonow Tadeusz, Warszawa 
(54) Ławeczka cmentarna 
(57) Ławeczka cmentarna składa się z czterech elementów: 

oparcia, nóg, siedziska i pojemnika, wykonanych w warunkach 
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warsztatowych. Złożenie ławeczki oraz jej montaż następuje 
przy użyciu sześciu śrub M 8x25 mm, siedmiu śrub M 5 x 15mm 
oraz czterech śrub M 10 x 100mm. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103806 (22)95 1127 6(51) A47C 17/175 
(75) Kania Stefan, Kielce 
(54) Fotel rozkładany 
(57) Fotel rozkładany, przeznaczony do zabiegów kosmety

cznych i masaży, utworzony jest z przegubowo połączonych 
elementów tapicerskich (12), (13), (14), które blokowane są w 
różnych nachyleniach przy użyciu prętów podporowych (5), (6) 
i płaskowników (7), (8), połączonych przegubowo z podporami 
(2), (3), osadzonymi w podstawie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103853 (22) 95 12 05 6(51) A47C 19/02 
F16B 12/10 

(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 
Chełmno 

(72) Hatna Marianna 
(54) Złącze meblowe mimośrodowe 
(57) Złącze meblowe mimośrodowe, składające się z zacze

pu (2), wpustki (3) oraz mimośrodu (1) charakteryzuje się tym, 
że mimośród (1) ma uformowane gniazdo mimośrodu (4) prze
znaczone na osadzenie łba zaczepu (5) z rozwidloną spiralą 
mimośrodu o kulistej powierzchni zaciskowej (8), na której ufor
mowane są żłobki (9), a łeb zaczepu (5) ma wewnętrzną powie
rzchnię czołową (11) o kształcie kulistym, która przylega do 
powierzchni zaciskowej (8) przy połączonych ściankach meblo
wych (12 i 14). Powierzchnie przylegające zaciskowe (8) mimo
środu (1) i wewnętrzna powierzchnia czołowa (11) zaczepu (2) 
spełniają warunek samohamowności przy naprężeniu złącza i 
zaciśnięciu ścianek meblowych (12 i 14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103869 (22) 95 12 08 6(51) A47G 25/06 

(75) Jelonek Ludwik, Kraków; Jelonek Ryszard, 
Kraków 

(54) Wieszak stojący 
(57) Wieszak stojący charakteryzuje się tym, że ma kołnie

rzową podpórkę (18) umieszczoną w płaszczyźnie poprzecznej 
w miejscu połączenia walcowego segmentu (1) z walcowym 
segmentem (2), a w płaszczyźnie poprzecznej w miejscu połą
czenia walcowego segmentu (2) z walcowym segmentem (3) ma 
walcowy pierścień (25). Na walcowym segmencie (3) usytuowa
ne są na różnych poziomach wieszakowe ramiona (31). Walco
wy segment (1) zakończony jest w dolnej części stożkową 
samohamowną powierzchnią, o bardzo małej zbieżności, która 
to samohamowną powierzchnia osadzona jest w samoha-
mownym wewnętrznym stożkowym otworze, o bardzo małej 
zbieżności, znajdującym się w tulejowej obejmie wykonanej w 
profilowanej podstawie (5) w kształcie odwróconego talerza. W 
górnej części podstawy (5) wykonane są profilowane wgłębienia 
(11) w kształcie symetrycznych wycinków koła. 

(6 zastrzeżeń) 
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U1 (21) 103827 (22) 95 11 30 6(51) A47J 36/00 

(75) Ziarko Ryszard, Sanok 
(54) Okap nadkuchenny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest okap nadkuchen

ny z nakierowanym przepływem spalin i zapachów, składający 
się z korpusu (1), posiadającego względem krótszej osi symetrii 
kształt odcinka koła z zaokrąglonymi narożami. Do korpusu (1) 
mocowane są trwale skrzydła kierunkowe (2,3). W części szczy
towej, na łuku (4) odcinka koła korpusu (1) znajduje się kominek 
wywiewny (5). Od spodu korpusu (1) przymocowany jest rozłą
cznie dekiel wywiewny (6), mający w przekroju, względem krót
szej osi symetrii, kształt odcinka koła, a na części łukowej, 
mający kilkanaście rzędów otworów wywiewnych o kształcie 
rowkowym. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103828 (22) 95 11 30 6(51) A47J 36/00 

(75) Ziarko Ryszard, Sanok 
(54) Okap nadkuchenny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest okap nadkuchen

ny, składający się z korpusu, który tworzą podstawa korpusu, 

dwie ściany boczne (3, 4) pochylone do wewnątrz w kształcie 
trapezu, ściana czołowa (5), ściana tylna (9). W górnej części 
korpusu umocowany jest kominek wentylacyjny o kształcie 
dwóch figur geometrycznych. W podstawie korpusu umocowa
ny jest dekiel wywiewny. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103829 (22) 95 11 30 6(51) A47J 36/06 

(71) Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych 
HUTA SILESIA, Rybnik 

(72) Bednorz Hubert 
(54) Pokrywka 
(57) Pokrywka na naczynia kuchenne z przezroczystego, 

żaroodpornego i nietłukącego się tworzywa charakteryzuje się 
tym, że ma otwór w środku, służący do montowania uchwytu (2) 
w postaci gałki o kształcie spłaszczonej kuli, która w dolnej 
środkowej części ma cylindryczny, nieprzelotowy otwór (6) na
gwintowany na całej długości, stanowiący połączenie trwałe i 
rozłączne poprzez wkręt, montowany z zastosowaniem wypro
filowanej nierdzewnej podkładki od wewnętrznej strony pokry
wki oraz podkładki termoplastycznej w kształcie stożkowego 
kołnierza (3), osadzonej na zewnętrznej powierzchni pokrywki. 
Pokrywka według wzoru umożliwia obserwowanie gotowania 
lub pieczenia produktów w naczyniu kuchennym. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103812 (22) 95 11 28 6(51) A61B 17/58 

(75) Charkiewicz Mikołaj, Lewickie 
(54) Wkręt z gwintem kostnym 
(57) Wkręt z gwintem kostnym charakteryzuje się tym, że łeb 

(2) ukształtowany jest od strony gwintu w postaci stożka (A) 
połączonego większą podstawą poprzez odcinek walca (B) z 
górną częścią łba (C) o powierzchni kulistej. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 103872 (22) 95 12 07 6(51) B03C 1/025 

(75) Polechoński Władysław, Katowice; Kubicki 
Andrzej, Katowice 

(54) Separator magnetyczny płytowy 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w niemagnetycz

nym korpusie (1) zamocowany jest szereg umieszczonych rów-
' nolegle do siebie płyt, z których każda składa się z obudowy (2) 
z materiału niemagnetycznego o przekroju poprzecznym w 
postaci zbliżonej do prostokąta, którego jeden krótszy bok 
złączony jest z podstawą trójkąta a bok przeciwny jest przedłu
żony i tworzy na styku z dłuższymi bokami występy oraz mag
nesów (3) umieszczonych we wnętrzu obudowy (2), przy czym 
magnesy (3) w sąsiadujących płytach skierowane są do siebie 
biegunami różnoimiennymi. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103879 (22) 95 12 07 6(51) B21J 13/06 

(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 
Herby 

(72) Grabałowski Romuald, Korzekwa Henryk, 
Czuratis Jerzy, Anioł Tadeusz 

(54) Młot strzępiarki złomu 
(57) Konstrukcja, według wzoru, rozwiązuje problem de

montażu kompletu młotów, bądź pojedynczych młotów, osa
dzonych na osiach wirnika strzępiarki złomu. 

Młot składa się z kołowego uchwytu (1), zaopatrzonego 
w otwór (2), a dolną część stanowi bijak (3). Po jednej stronie 
kołowego uchwytu (1) znajduje się wybranie (4), przebiegające 
wzdłuż osi symetrii młota. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104049 (22) 96 01 16 6(51) B23P 19/04 

(31) 95 29519262 (32) 95 12 05 (33) DE 

(75) Gmeilbauer Engelbert, Seefeld, DE 
(54) Przyrząd do łączenia pakietu blach, 

zwłaszcza karoseryjnych 
(57) Przyrząd do łączenia blach, zwłaszcza karoseryjnych, z 

klamrą wyposażoną w dwa odpowiednio ukształtowane ramio
na, pomiędzy którymi znajdują się korytko zaciskowe, otwór i 
wlot, charakteryzuje się tym, że wlot klamry (1) jest utworzony 
między płaszczyznami (2) wyciętymi względem osi korytka za
ciskowego (3) pod kątem 20°-40° i tworzącymi między sobą kąt 
zawarty w granicach 40°-80°. Wysokość korytka zaciskowego (3) 
jest równa przynajmniej trzykrotnej szerokości klamry (1). Śred
nica otworu (5) jest co najmniej 1,5 raza większa od szerokości 
korytka zaciskowego (3) klamry (1) przeznaczonej do uchwyce
nia najszerszego pakietu blach. Boki zewnętrzne klamry (1), 
zwłaszcza ramion (4) mają powierzchnię gładką. 

(12 zastrzeżeń) 

Ul(21) 105776 (22) 96 12 16 6(51) B24B 3/38 

(75) Trybuła Dariusz, Pilchowo 
(54) Szlifierka ostrzarka 
(57) Szlifierka ostrzarka do ostrzenia narzędzi jedno lub wie

loostrzowych zamontowana jest na korpusie (1), osadzonym i 
przytwierdzonym do dna zbiornika (2). Szlifierka ostrzarka ma 
współosiowy zespół roboczy złożony z silnika (18) i wrzeciona 
(19) szlifierskiego, przytwierdzony w pozycji pionowej dowahli-
wej płyty podstawy, utwierdzonej do obrotowej, pionowej ko
lumny nośnej (3). Płyta podstawy wraz z zespołem roboczym 
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jest przemieszczana w płaszczyźnie poziomej cyklicznym ru
chem wahadłowym. 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103862 (22) 95 12 06 6(51) B60K 15/00 
(75) Ostrowska-Kochel Bożena, Mysłowice; 

Kochel Marek, Mysłowice; Waren ulski 
Waldemar, Katowice 

(54) Adsorber do zbiorników paliwa 
(57) Adsorber do zbiorników paliwa charakteryzuje 

się tym, że stanowi go pojemnik (3) wypełniony wymie
nialnym złożem adsorpcyjnym i połączony w dolnej 

części ze zbiornikiem cieczy palnej (7), przy czym w górnej 
części ma kominek oddechowy (2) zakończony zaworem odde
chowym z przerywaczem płomienia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103860 (22) 95 12 06 6(51) B65D 1/46 
(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis 

Robert, Świdwin 
(54) Pojemnik z widocznym zabezpieczeniem 

zamknięcia 
(57) Pojemnik (1 ) ma na obwodzie kształtowy występ, współ

pracujący z wgłębieniem pokrywki, przy czym występ na całym 
obwodzie otoczony jest zabezpieczeniem (5), które ma w prze
kroju poprzecznym kształt litery (L). Zabezpieczenie (5) jest na 
stałe połączone z pojemnikiem (1) i po zamknięciu pojemnika 
(1) sprężyście dociska pokrywkę (4). Ponadto zabezpieczenie 
(5) ma na części obwodu kształtowe wycięcie (6) zakończone 
uskokiem (9) i bezpośrednio współpracującą z nimi dźwignię 
(7), wyposażoną w dwa wsporniki (8). 

Tak ukształtowane zabezpieczenie zamknięcia poje
mnika, może być stosowane w różnego rodzaju pojemnikach, 
zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Zapewnia pewne i szczelne 
zamknięcie oraz swobodne otwarcie pojemnika z widocznym 
pierwszym otwarciem. 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 103863 (22) 95 12 06 6(51) B65D 1/46 
(75) Zajdecki Bogusław, Świdwin; Szwabis 

Robert, Świdwin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza z tworzywa sztucznego z 

widocznym zabezpieczeniem zamknięcia 
(57) Pojemnik (1) ma na obwodzie kształtowy występ (2), 

współpracujący z wgłębieniem (9) pokrywki (10), przy czym 
występ (2) jest na części obwodu przerwany, gdzie umieszczo
ne jest zabezpieczenie (3), które ma w przekroju poprzecznym 
kształt litery (L). Zabezpieczenie (3) jest połączone częścią 
poziomą (4) z pojemnikiem (1), poprzez perforację (5) i częścią 
pionową, (6) bezpośrednio z kształtowym występem (2), rów
nież poprzez perforację (5). Ponadto zabezpieczenie (3) ma 
osłabiające kształtowe wycięcia (7) w postaci prostokątów 
oraz umieszczone pod częścią poziomą (4) wsporniki (8). Tak 
ukształtowane zabezpieczenie zamknięcia pojemnika może być 
stosowane w różnego rodzaju pojemnikach, zwłaszcza z two
rzyw sztucznych. Zapewnia pewne i szczelne zamknięcie 
oraz swobodne otwarcie pojemnika z zaznaczonym pierwszym 
otwarciem. 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103831 (22) 95 12 04 6(51) B65D 5/20 
(71) Małopolski Browar Strzelec S.A., Kraków 
(72) Brodowski Adam 
(54) Opakowanie butelek 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tekturowe opako

wanie co najmniej dwóch butelek napełnionych piwem lub 
innym napojem. 

Opakowanie butelek stanowi prostopadłościenny 
czworościan, mający w górnej ścianie {1) oraz w dolnej ścianie 
(2) usytuowane naprzeciw siebie otwory, przy czym kształt otwo
rów (4) wykonanych w dolnej ścianie (2) jest dostosowany do 
kształtu butelki, zaś wielkość otworów (5) wykonanych w górnej 
ścianie (1) jest dostosowana do średnicy szyjki butelki, a na 
obwodzie otworów (5) są promieniste nacięcia (6). Opakowanie 
jest wyposażone w dwa nacięcia (7) w kształcie "U". 

(4 zastrzeżenia) 

U 1(21) 103830 (22) 95 12 04 6(51) B65D 5/22 
(75) Rajski Szczepan, Subkowy; Maciejewski 

Wincenty, Opalenie 
(54) Opakowanie pudełkowe, zwłaszcza do ryb 
(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że w pojemniku (1) 

powierzchnia dna przy wzdłużnych krawędziach przechodzi na 
boczne ściany, stanowiące podwójne rozwinięcie wysokości i 
mające na zewnętrznej krawędzi mocująco-podporowe występy 
(5), wchodzące w przelotowe wycięcia, znajdujące się w powie
rzchni dna, których zewnętrzne podłużne krawędzie spełniają 
dodatkowo funkcję dolnych podpór. Przy poprzecznych kra
wędziach powierzchnia dna przechodzi w czołowe ściany z 
zagiętymi skrzydełkami, osadzanymi między złożone podwójne 
boczne ściany. W pokrywie (2) górna powierzchnia przy poprze
cznych krawędziach przechodzi na czołowe ściany, stanowiące 
podwójne rozwinięcie wysokości i mające na zewnętrznej kra
wędzi mocująco-podporowe występy (11), wchodzące w prze
lotowe wycięcia, znajdujące się w górnej powierzchni, których 
zewnętrzne podłużne krawędzie spełniają dodatkowo funkcję 
górnych podpór. Górna powierzchnia przy wzdłużnych krawę
dziach przechodzi na boczne ściany z zagiętymi skrzydełkami, 
osadzanymi między złożone podwójne czołowe ściany. W bo
cznych ścianach pojemnika (1) i pokrywy (2) oraz czołowych 
ścianach pojemnika (1) i pokrywy (2) znajdują się współosiowe 
przelotowe cyrkulacyjne otwory (15). Wartość stosunku wymiaru 
długości (b) do wymiaru szerokości (a) opakowania mieści się 

w granicach 1,4 < b
a < 1,73, z zachowaniem wymiaru wysokości 

(h) w zakresie od 5 do 10 cm. 
(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103878 (22) 95 12 07 6(51) B65D 5/35 
(75) Prokopek Jan, Toruń 
(54) Opakowanie, zwłaszcza do szklanek 
(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że stanowi jedno

lity wykrój. W wykroju opakowania prostokątna ściana przednia 
(A) z eliptycznym, umieszczonym asymetrycznie wycięciem (a), 
posiada po przeciwległych bokach, stanowiących linie gięcia 
ściany przedniej i ściany bocznej (1), dwie prostokątne ściany 
boczne (B). Jedna z nich połączona jest poprzez linię gięcia 
ściany bocznej i ściany tylnej (2) z prostokątną ścianą tylną (C). 
Ściany boczne (B) łączą się przez linie gięcia ściany bocznej i 
zakładki dennej (3) z zakładkami dennymi (D) w kształcie trape
zu, a przez linie gięcia ściany bocznej i zakładki górnej (4) z 
zakładkami górnymi (Ę w kształcie prostokąta ze ściętym ro
giem. Ściana przednia (A) i ściana tylna (C) połączone są za 
pośrednictwem linii gięcia ściany przedniej i skrzydła dennego 
(5) oraz linii gięcia ściany tylnej i skrzydła dennego (6) ze 
skrzydłami dennymi (F) w kształcie trapezu z trójkątnym wycię
ciem (b) w jego krótszym boku przy linii gięcia (5) i (6) i 
trapezowym wycięciem (c) w podstawie zewnętrznej, powię
kszonym o trójkątne wycięcie (d), którego bok jest prostopadły 
do podstawy trapezowego wycięcia (c). Przedłużenie boku trój
kąta, stanowiącego wycięcie (b) w kierunku wierzchołka trape-
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zowego wycięcia (c), tworzy linię gięcia w skrzydle de
nnym (7). Ściana tylna (C) wyposażona jest, poprzez 
linię gięcia ściany tylnej i wieka (8), w prostokątne wieko 
(G) i poprzez linię gięcia ściany tylnej i zakładki bocznej 
(10) w trapezową zakładkę boczną (I). Wieko (G) połą
czone jest poprzez linię gięcia wieka i zakładki przedniej 
(9) z zakładką przednią (H) w kształcie prostokąta z 
zaokrąglonymi dwoma rogami. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 103890 (22) 95 12 08 6(51 ) B65G 19/28 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A.KopaInia 

Węgla Kamiennego RYDUŁTOWY, 
Rydułtowy 

(72) Kolarczyk Stefan, Nogły Andrzej, Bulenda 
Piotr, Chluba Gerard 

(54) Urządzenie do przebudowy napędów 
przenośników zgrzebłowych 

(57) Urządzenie służy do przebudowy napędów prze
nośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, bez 
użycia cięgien w postaci łańcuchów ogniwowych. 

Urządzenie składa się z siłownika hydraulicznego i 
cięgna, zamocowanego w sposób rozłączny do siłownika z 
jednej strony i gniazda rozpory z drugiej. Cięgno wyposa
żone jest w trzon (1 ) zakończony z jednej strony sworzniem 
(2), a z drugiej kieszenią (3). Kieszeń (3) składa się z 
dwóch, zamocowanych w sposób trwały do trzonu (1) po
bocznie, wyposażonych w otwarte od góry siedzenia (5), 
zamknięte ogranicznikami bocznymi (6) i łącznika {7), spi
nającego ze sobą pobocznice. 

Zastosowanie urządzenia pozwala na uniknięcie za
grożenia, spowodowanego tzw. biczowaniem łańcucha. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103824 (22) 95 11 30 6(51) B66D 1/14 
(75) Rothgangl Erhard, Aulnay sous Bois, FR 
(54) Wciągarka 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie niezawodnego 

wysprzęglania i zasprzęglania układu ślimaka i ślimacznicy. 
Ślimak (8), osadzony w odchylnym jarzmie (9), którego oś 
obrotu usytuowana jest w przestrzeni, ograniczonej dwiema 
płaszczyznami równoległymi, prostopadłymi do powierzchni 
mocowania wciągarki i przechodzącymi - jedna przez oś obrotu 
ślimacznicy (7) - druga przez oś obrotu ślimaka (8), dociskany 
jest do ślimacznicy (7) w położeniu zasprzęglenia za pośrednic
twem odchylnej zapadki (12), podpierającej jarzmo (9), posia
dającej wysięgnik w postaci dwuramiennej dźwigni o ramionach 
prostopadłych względem siebie. Element zwalniający zapadkę 
(12) stanowi drugą dwuramienna dźwignia o ramionach prosto
padłych względem siebie i o osi obrotu, pokrywającej się z osią 
obrotu jarzma (9). Wciągarka ma elementy wysprzęglania ręcz
nego, pneumatycznego i elektromagnetycznego. 

(7 zastrzeżeń) 
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DZIAL E 

BUDOWNIC I'WO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 103873 (22) 95 12 07 6(51) E01C 11/22 
(75) Grecki Zygmunt, Czerna; Lis Zdzisław, 

Bolesławiec 
(54) Krawężnik nawierzchniowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krawężnik nawie

rzchniowy przeznaczony do bezpośredniego montażu na goto
wej nawierzchni przy budowie dróg i chodników. 

Istotą wzoru użytkowego jest to, że krawężnik (1) w 
przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta ściętego (2), w 
podstawie posiada wykonany półkolisty wzdłużny rowek usz
czelniający (3), z dwóch stron posiada poprzeczne dwa otwory 
mocujące (4), przy czym z jednej strony wykonano wypust (6) 
w kształcie trójkąta równoramiennego, a z drugiej strony odpo
wiednie wgłębienie (5) w kształcie trójkąta równoramiennego. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103875 (22) 95 12 07 6(51) E01C 11/22 
(75) Grecki Zygmunt, Czerna; Lis Zdzisław, 

Bolesławiec 
(54) Krawężnik nawierzchniowy wzmocniony 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krawężnik nawie

rzchniowy wzmocniony przeznaczony do bezpośredniego mon
tażu na gotowej nawierzchni przy budowie dróg i chodników. 

Istotą wozru użytkowego jest to, że krawężnik (1) w 
przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta ściętego (2) 
z prostokątną półką (7), w podstawie posiada wykonany 
półkolisty rowek uszczelniający (3), z dwóch stron półki (7) 
posiada dwa poprzeczne otwory mocujące (4), z jego jed
nej strony wykonano wypust (6), a z drugiej odpowiednie 
wgłębienie (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103874 (22) 95 12 07 6(51) E01F 13/04 
(75) Grecki Zygmunt, Czerna; Lis Zdzisław, 

Bolesławiec 
(54) Bariera ochronna 
(57) Przedmiotem wozru użytkowego jest bariera ochron

na przeznaczona do odgrodzenia chodnika od jezdni. 
Istotą wzoru użytkowego jest to, że bariera ochron

na jest wykonana z rury cienkościennej o dwóch słupach 
(1) z prostokątną ramą (2) oraz dwoma pierścieniami usta
lającymi (3) i elementami mocującymi (4) ramę (2) do słu
pów (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103870 (22) 95 12 08 6(51) E02D 1/00 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Żakowicz Stanisław, Garbulewski Kazimierz 
(54) Urządzenie do badania potencjału 

wodno-gruntowego w budowlach ziemnych 
(57) Urządzenie wyposażone w końcówkę ceramiczną 

(1) charakteryzuje się tym, że tuleja zewnętrzna (3) połą
czona jest z uszczelką gumową (2) i zaopatrzona jest w 
podstawę (4) oraz uchwyt mocujący (5) z drążkami (6). W 
tulei zewnętrznej (3) osadzona jest tuleja wewnętrzna (10), 
w której znajdują się przewody (7) połączone z końcówką 
ceramiczną (1), zakończone zaworem (13) i połączone z 
miernikiem potencjału. 

(1 zastrzeżenie) 
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U3(21) 103884 (22) 95 12 08 6(51) E02D 29/14 
(61) 102654 
(71) Pioch Kazimierz, Sławutowo-Wedlino 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa studni 

kablowej 
(57) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa studni kablowej cha

rakteryzuje się tym, że w osłonowej płycie (1) z mocującymi 
elementami (2) zamontowany jest blokujący mechanizm (3) 
z ryglami (4) przesuwnymi w płaszczyznach równoległych 
i w przeciwnych kierunkach oraz w płaszczyźnie do nich 
prostopadłej. 

(2 zastrzeżenia) 

U3(21) 103885 (22) 95 12 08 6(51) É02D 29/14 
(61) 102654 
(71) Pioch Kazimierz, Sławutowo-Wedlino 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa studni 

kablowej 
(57) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa charakteryzuje się 

tym, że w osłonowej płycie (1) z mocującymi elementami (2) 
zamontowany jest blokujący mechanizm (3) z ryglami (4) 
przesuwnymi w płaszczyznach równoległych i w przeciwnych 
kierunkach. 

(2 zastrzeżenia) 

U3(21) 103886 (22) 95 12 08 6(51) E02D 29/14 
(61) 102654 
(71)Pioch Kazimierz, Sławutowo-Wedlino 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa studni 

kablowej 
(57) Dodatkowa wewnętrzna pokrywa charakteryzuje się 

tym, że w osłonowej płycie (1) z mocującymi elementami 
(2) na osadczej krawędzi, po przeciwnej jej stronie zamon
towany jest zasuwowo-ryglowy mechanizm (3) z oporowy
mi bolcami (4) przesuwnymi w jednej płaszczyźnie i w tych 
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samych kierunkach blokowany systemowym zamkiem prowa
dzonym w tulei (5). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105813 (22) 96 12 21 6(51) E03C 1/01 
A47K 3/23 

(75) Podraza Wiesław, Wymysłowice; Podraza 
Karol, Strzelno 

(54) Węzeł montażowy składanej kabiny 
natryskowej 

(57) Węzeł montażowy składanej kabiny natryskowej chara
kteryzuje się tym, że jego profilowa belka pionowa (2) ma kształt 
wydłużonego ceownika z prostokątnym wpustem (3), osadzona 
jest swoim wnętrzem (4) na pionowej belce przyściennej (1) i 
połączona jest z dwoma profilowymi belkami poziomymi, z 
których pierwsza, wewnętrzna (5) ma w przekroju poprzecznym 
postać wydrążonego kwadratu z uformowanym wewnątrz pier
ścieniowym nadlewem i szczeliną (8) w części górnej, a druga 
ma w przekroju poprzecznym postać złożoną z dwóch zamknię
tych profili (10, 11), z których dolny (10) ma kształt ściętego 
trójkąta prostokątnego, którego jedna, pionowa ścianka boczna 
(12) łączy się ze ścianką (13) profilu górnego (11), który ma 
kształt odwróconej litery "L'. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103832 (22) 95 12 03 6(51) E04B 1/49 
(75) Klimas Joanna, Kuźnica Kiedrzyńska; 

Klimas Wojciech, Kuźnica Kiedrzyńska 

(54) Łącznik rozporowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik rozporowy, 

montowany w ścianie celem podwieszania określonych przed
miotów, a także stosowany do trwałego łączenia elementów. 

Znajduje on zastosowanie szczególnie przy montażu 
elementów w podłożach częściowo pustych, np. płytach gipso
wych, cegle dziurawce, akermanach, a także przy podwieszaniu 
elementów do sufitu czy stropu. 

Charakteryzuje się on tym, że wykonana z tworzywa 
sztucznego tulejka (1), posiadająca kształt walca zakończonego 
kołnierzem (3), posiada rozmieszczone na obwodzie, powyżej 
kołnierza (3), dwa krótsze klinowe żebra (4) oraz dwa dłuższe 
żebra (5). Natomiast bezpośrednio nad wierzchołkami krótszych 
żeber (4) wykonane są dwie podłużne szczeliny (6), z których 
każda w górnej części zakończona jest kulistym wybraniem (7), 
a w środkowej części ma kształt przeciętego koła (8). Na wyso
kości koła (8), na dwóch przeciwległych ściankach, umiejsco
wione są dwa klinujące zaczepy (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103807 (22) 95 11 27 6(51) E04C 3/20 
(71) YTONG-Ostrołęka Sp. z o.o., Ostrołęka 
(72) Misiewicz Lech 
(54) Nadproże ścian zewnętrznych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji nad-

proża ścian zewnętrznych. Nadproże ma kształt prostopadło
ścianu, a jego głównym elementem jest kształtka (1), która w 
przekroju poprzecznym ma postać litery "U" i wykonana jest z 
betonu komórkowego. Jedna ze ścian bocznych kształtki (1) 
składa się z dwóch warstw i drugą warstwę stanowi wkładka (2) 
z płyty materiału termoizolacyjnego, który stanowi styropian lub 
wełna mineralna. Pozostałą objętość wewnątrz kształtki (1) wy
pełnia beton zbrojony (3). 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103851 (22)95 12 06 6(51) E04C5/16 

(71) METALPLAST KALISZ Sp. z o.o., Kalisz 
(72) Matyszczak Marian, Kapała Maria 
(54) Wkładka dystansowa elementów żelbetowych 
(57) Wkładka ma postać niedomkniętego koła (1) z rozmie

szczonymi promieniście żebrami (3) i usytuowanymi równomier
nie na obwodzie występami (4) o zaokrąglonych narożach (5). 
W środku, na przedłużeniu jednego z żeber (3), w pobliżu 
szczeliny (6) zamontowany jest elastyczny języczek (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 103826 (22) 95 11 30 6(51) E04D 3/24 

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
CENTROSTAL BYDGOSZCZ SA, 
Bydgoszcz 

(72) Zamelski Mieczysław Andrzej, Nowaczewski 
Jan 

(54) Blacha dachówkowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji fali 

panelu blachy dachówkowej. Blacha dachówkowa charakte
ryzuje się tym, że wypukłą część fali panelu stanowi wycinek 
okręgu koła określony kątem ß równym 29° i kątem alfa równym 
51°, po czym linia fali przechodzi w część wklęsłą i określona 
jest kątem y równym 35°. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103868 (22) 95 12 08 6(51) E04D 13/04 

(71) Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania 
PROTEC Sp. z o.o., Chróścice 

(72) Weber Klemens 
(54) Kosz filtrujący 

(57) Kosz filtrujący przeznaczony do pionowych rur spusto
wych instalacji odwadniania połaci dachowych wykonany jest z 
drutu (1), uformowanego w parabole (2) i łuki (4) mocowane w 
uchwycie (3), posiadającym zaczepy (5) i pokrywę (6). Prowad
nice (7) rozprężnie mocują kosz w rurze spustowej instalacji 
rynnowej. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103813 (22) 95 11 28 6(51) E04F 11/16 

(75) Socha Wiesław, Mysłowice 
(54) Kształtownik progowy 
(57) Kształtownik progowy składa się z dwóch rozłącznych 

listew, to jest zaczepowej (A) i wykładzinowej (B). Listwa wykła
dzinowa (B) w przekroju poprzecznym jest zakończona żebrem 
(5) w kształcie litery "C', a wewnętrzne ścianki (6) środkowego 
żebra (4) w kształcie odwróconej litery "U" mają jednakowe 
wysokości (h) z labiryntowymi, trójkątnymi wycięciami. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103861 (22) 95 12 06 6(51) E04F 19/02 

(75) Socha Wiesław, Mysłowice 
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(54) Kształtownik krawędziowy 
(57) Kształtownik krawędziowy składa się w przekroju po

przecznym z podstawy (A) zakończonej oporową głowicą (B) 
wyposażoną w zabezpieczające ramię (2) połączone łącznikiem 
(3) z podstawą (A). Łącznik (3) jest nachylany pod kątem (o) 
równym 45° w stosunku do podstawy (A). Zabezpieczające 
ramię (2) w części górnej jest ścięte w płaszczyźnie (4) równo
ległej do podstawy (A) i zakończone prostopadłym zaczepem 
(5), natomiast w dolnej części jest zakończone prostopadłą do 
podstawy (A) listwą (7). Całe ukształtowanie głowicy (B) mieści 
się w obszarze kwadratu o jednakowych bokach (d1, d2, d3, d4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103846 (22) 95 12 06 6(51) E04F 21/02 

(75) Jurczak Krzysztof, Oświęcim; Siwiec 
Kazimierz, Czechowice Dziedzice; Uchański 
Romuald, Oświęcim 

(54) Paca tynkarska 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest paca tynkarska 

wykonana z tworzywa sztucznego z częścią chwytną (nasadą) 
o kształtach ergonomicznych. 

Nasadę (2) stanowią trzy odrębne uchwyty (3, 4 i 5), 
które są trwale połączone ze sobą i z częścią roboczą pacy (1) 
za pomocą mostków wzmacniających (8 i 9). Uchwyty boczne 
(3 i 5), które są łukowato wygiętymi walcami, służą do trzymania 
pacy oburącz za brzegowe krawędzie ("A"), a uchwyt środkowy 
(4), posiadający wybrzuszenia (6 i 7), służy do trzymania pacy 
jedną ręką. 

Paca tynkarska, według wzoru, w porównaniu ze znany
mi pacami z tworzyw sztucznych jest trwalsza i łatwiej się nią 
posługiwać przy wyrównywaniu świeżych tynków. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103815 (22) 95 11 28 6(51) E04G 1/12 

(75) Lisiewicz Ireneusz, Gniezno; Lisiewicz Lech, 
Wolsztyn 

(54) Rusztowanie budowlane 
(57) Rusztowanie służy głównie do wykonywania elewacji 

zewnętrznych. Składa się z elementów w postaci pojedynczych 
rur, związanych ze sobą sztywno za pomocą połączeń klino
wych. 

Rury pionowe (1 ) mają na swej powierzchni zewnętrznej 
gniazda (7) z otworami, do których dopasowane są kliny (8) rur 
poprzecznych (3), przy czym rury pionowe (1) są wsparte na 
podstawach (4) o zmiennej wysokości, regulowanej za pomocą 
nakrętek (6). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103849 (22) 95 12 06 6(51) E04H 17/00 

(75) Sarnacki Andrzej, Wyszków 
(54) Daszek ogrodzeniowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji da

szku ogrodzeniowego, stosowanego jako element wykończe
niowy. 

Daszek ma postać wygiętej kątowo listwy (1 ) o zagiętych 
obrzeżach (2), wyposażonej od spodu w kotwy. Kotwy przymo
cowane trwale, rozmieszczone w pewnych odstępach od siebie, 
mają formę prętów o rozchylonych ramionach. Zewnętrzna po
wierzchnia (5) daszku wyposażona jest w rowki (7) usytuowane 
prostopadle do linii zagięcia (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 103850 (22) 95 12 06 6(51) E04H 17/00 
(75) Sarnacki Andrzej, Wyszków 
(54) Daszek na murowany słupek ogrodzeniowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji da

szku na murowany słupek ogrodzeniowy, stosowany jako ele
ment wykończeniowy. 

Daszek ukształtowany jest jako ostrosłup (1) o podsta
wie (2) w formie prostokąta i zagiętych prostopadle do podstawy 
(2) obrzeżach. Daszek od spodu wyposażony jest w przymoco
wane trwale, wykonane z wygiętych prętów o rozchylonych 
ramionach, kotwy. Zewnętrzna powierzchnia daszku (6) jest 
zaopatrzona w rowki (7) przebiegające prostopadle do podsta
wy (2) i łukowo wyprofilowane wypukłości (8) rozmieszczone 
równolegle do podstawy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103854 (22) 95 12 05 6(51) E04H 17/02 
(75) Kościański Jerzy, Kalisz; Witczak Bolesław, 

Łódź 
(54) Siatka ogrodzeniowa 
(57) Siatka ogrodzeniowa z drutu jest złożona z poziomych, 

równoległych do siebie odcinków (1), przy czym odległość 
dwóch sąsiadujących ze sobą odcinków (1) zmniejsza się ku 
dołowi siatki oraz pionowych odcinków (2), których końce są 
owinięte na dwóch sąsiednich poziomych odcinkach (1) tak, iż 
zwoje końca jednego pionowego odcinka (2) są między zwoja
mi końca drugiego pionowego odcinka (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103855 (22) 95 12 05 6(51) E04H 17/02 
(75) Kościański Jerzy, Kalisz; Witczak Bolesław, 

Łódź 
(54) Słup ogrodzeniowy 
(57) Słup ogrodzeniowy, przeznaczony szczególnie jako 

podpora siatki ogrodzeniowej z drutu, jest złożony z odcinka 

rurowego (1), z którego czołem jest trwale złączona tarcza (2) 
prostopadła do jego osi geometrycznej. Z drugiej strony tarczy 
(2) są z nią trwale złączone dwie płyty (3 i 4) w kształcie trójkątów 
równoramiennych, prostopadłych do siebie, prostopadłych do 
tarczy (2), z którą są złączone i przenikających się tak, iż posia
dają wspólną oś geometryczną. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103810 (22) 95 11 29 6(51) E05B 47/00 
(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne 

MERA-BŁONIE, Błonie 
(72) Piskorz Janusz, Rokicki Józef, Kober 

Zbigniew 
(54) Siłownik elektromechaniczny 
(57) Siłownik mający obudowę składającą się z pokrywy 

(10) i korpusu (1 ), w którym umieszczony jest silnik elektry
czny prądu stałego oraz mechaniczny reduktor obrotów 
napędzający zębatkę o ruchu liniowym połączoną z trzpie
niem napędowym, przy czym pokrywa i korpus mają część 
tylną ukształtowaną w postaci prostokąta i część przednią 
ukształtowaną w postaci walca, a ponadto korpus (1) ma 
komorę (3) silnika elektrycznego, której oś symetrii jest 
prostopadła do kierunku ruchu zębatki, charakteryzuje się 
tym, że korpus (1) w płaszczyźnie symetrii przechodzącej 
przez jego wzdłużną oś ma żebro (2) łączące zewnętrzną 
powierzchnię komory (3) silnika elektrycznego z krawędzią 
czołową przedniej części (4) korpusu (1) oraz żebro (5) 
łączące zewnętrzną powierzchnię komory (3) silnika ele
ktrycznego z czołową krawędzią części (6) tylnej korpu
su (1), które to żebro (5) połączone jest z zewnętrznymi 
krawędziami bocznymi części (6) tylnej korpusu (1) za 
pomocą żeber. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 103808 (22) 95 11 27 6(51) E21C 35/18 
(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Nóż obrotowy 
(57) Nóż obrotowy przeznaczony jest do uzbrojenia 

organu urabiającego górniczego kombajnu węglo
wego. Nóż obrotowy (1) posiada w części chwytowej 
(2) wcięcie obwodowe (3), w którym umieszczona jest 
wkładka elastyczna (4), na której osadzony jest pier
ścień rozprężny (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103816 (22) 95 11 29 6(51) E21C 35/193 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Szkudlarek Zbigniew, Skolik Wojciech, 

Turejko Wiesław 
(54) Uchwyt nożowy 
(57) Uchwyt (1) ma w przelotowym wzdłużnym otwo

rze (2) osadzony obrotowy nóż urabiający za pośrednic
twem tulei (3). 

Uchwyt (1) charakteryzuje się tym, że tuleja (3), 
zakończona z jednej strony kołnierzem (9) opierającym się 
podstawą o czołową powierzchnię uchwytu (1) ma trzonek 
(7) osadzony w całości wewnątrz uchwytu (1). Tuleja (3) 
jest mocowana w przelotowym wzdłużnym otworze (2) 
uchwytu za pośrednictwem kołka (4) osadzonego w otwo
rze (5) uchwytu (1) oraz obwodowym rowku (6) końca 
trzonka (7) tulei (3). Oś wzdłużna otworu (5) leży w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi wzdłużnej przelotowego 
otworu (2) pod obrotowy nóż urabiający. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105789 (22) 96 12 19 6(51) E21D 17/05 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS SA, Tarnowskie Góry 
(72) Dziuk Jan, Woszek Tadeusz, Pieniążek 

Janusz 
(54) Resorowa stropnica wysuwna 
(57) Resorowa stropnica wysuwna składa się ze wzdłuż

nych płyt (3) połączonych poprzeczką (4) oraz z uchwytów 
(7) dla uruchamiających ją siłowników (2). Uchwyty (7) są 
tak usytuowane i ukształtowane, że siłowniki (2) przyjmują 
pozycję równoległą do płyt (3) i częściowo się między nimi 
chowają. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 103859 (22) 95 12 06 6(51) F16K 1/00 
F16K 1/06 

(75) Kaczmarek Kazimierz, Głuchołazy 
(54) Pokrywa zaworu zaporowego wzniosowego 
(57) Pokrywa składa się z podstawy (1), pary ramion (2) i 

zgrubienia (3). Zgrubienie, oprócz gwintowanego otworu (6) 
pod wrzeciono zaworu, posiada gwintowane otwory (10), umo
żliwiające przez śruby wywieranie nacisku na dałwik uszczelnia
jący. Otwory (10) wykonane są w odsadzeniach, utworzonych 
na zgrubieniu (3), przy czym odsądzenia położone są w osi 
prostopadłej do osi wyznaczonej przez ramiona (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103820 (22) 95 11 29 6(51) F16K 17/00 
F16K 17/19 

(75) Bochman Jerzy, Wrocław; Bocian Jerzy, 
Wrocław 

(54) Reduktor ciśnienia gazu palnego 
(57) W metalowej puszce (1) zamocowana jest obwodowo 

sprężysta membrana (2), dociskana od góry śrubową sprężyną 
(3). W dolnej części puszki osadzony jest wlotowy króciec (12) 
z dyszą (13), a z drugiej strony wylotowy króciec (14). Od dołu 
do membrany (2) przytwierdzony jest łącznik (4), w którego 
podłużnym otworze znajduje się końcówka dźwigni, zamocowa
na w korpusie (7), ułożyskowanym w oporowych klockach (11). 
W czołowej części korpusu (7) umieszczona jest elastyczna 
wkładka (8), usytuowana naprzeciwko otworu dyszy (13). 

Ruchy membrany (2), przenoszone przez zespół 
dźwigniowy, powodują otwieranie i zamykanie dyszy (13). 

(1 zastrzeżenie) 

U 1(21) 103871 (22) 95 12 07 6(51) F16L 33/00 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów 
Gumowych WOLMOT Sp. z o.o., Wolbrom 

(72) Grela Zbigniew, Manikowski Jerzy, Struzik 
Krzysztof 

(54) Złącze rozgałęźne rur elastycznych 
(57) Złącze "T" ma wkładkę rozgałęźną (1) z końcówkami 

(2), mającymi wyoblenia kołnierzowe (3) na krawędziach 
czołowych. Każda końcówka (2) ma wypust (4) wprowadzo
ny w wycięcie (6) na czołowej powierzchni rury elastycznej 
(5). Między wyobleniem kołnierzowym (3) i czołową krawę
dzią wypustu (4) osadzona jest pierścieniowa opaska zaci
skowa (7). Całość złącza objęta jest osłoną zewnętrzną (8), 
wykonaną w formie metodą wulkanizacji lub wtryskową. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103881 (22) 95 12 08 6(51) F24B 1/18 

(75) Szczepaniak Krzysztof, Krobia 
(54) Wkład metalowy kominka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkład metalo

wy kominka, mający zastosowanie do wbudowania w tra
dycyjnych kominkach i piecach kaflowych. 

Wkład metalowy kominka, stanowiący komorę pa
leniskową, ograniczoną od dołu paleniskiem z rusztem, 
trzema ścianami z radiatorami, przeszklonymi drzwicz
kami, a od góry czopuchem z obrotową przepustnicą na 
króćcu komina, charakteryzuje się tym, że radiatorami są 
pionowe listwy (6), korzystnie matalowe, zamocowane 
trwale do ścian bocznych (4) i tylnej (5) oraz element 
rurowy (14), usytuowany w czopuchu (8) między jego 
ścianą przednią (12), atylną (13), poza tym przepustnica 
(10) na króćcu (9) komina połączona jest z drzwiczkami 
(7) układem dźwigni (11). 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103882 (22) 95 12 08 6(51) F24B 1/19 
(75) Szczepaniak Krzysztof, Krobia 
(54) Napowietrzacz metalowego wkładu kominka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest napowietrzacz 

metalowego wkładu kominka, mający zastosowanie w komin
kach z metalowym wkładem, zamykanym szybą żaroodporną. 

Napowietrzacz metalowego wkładu kominka, stanowi 
zespół kanałów i otworów z przesłonami, usytuowanych w strefie 
komory spalania, charakteryzuje się tym, że stanowi go otwór 
wlotowy (5) z przesłoną (6) w przedniej ścianie popielnika (4), 
kanał (8) z otworem wlotowym (9) z przesłoną (10) i otworem 
wylotowym (18), usytuowanym w komorze spalania (1), w strefie 
dolnej krawędzi ramy drzwi (2) oraz kanały (12), usytuowane na 
zewnętrznej ścian je komory spalania (1 ) w strefie ramy drzwi (2), 
z wlotem na wysokości dolnej ściany (3) komory spalania (1) i 
wylotem (14) nad górną ramą drzwi (2), przy czym przesłony (6) 
i (10) połączone są cięgłami (15) i (16) z dźwignią sterującą (17). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103883 (22) 95 12 08 6(51) F24B 1/192 
(75) Szczepaniak Krzysztof, Krobia 
(54) Drzwiczki wkładu metalowego kominka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są drzwiczki wkładu 

metalowego kominka, mające zastosowanie w kominkach do 
ogrzewania wnętrz, których komora spalania oddzielona jest od 
pomieszczenia szybą żaroodporną. 

Drzwiczki wkładu metalowego kominka w postaci osa
dzonej w ramie żaroodpornej szyby, charakteryzuje się tym, że 
ramę (1) stanowi kształtowy element o przekroju poprzecznym 
zbliżonym do prostego "C" z rozwiniętym jednym ramieniem (2), 
w którego niszy (3) wypełnionej materiałem termoizolacyjnym 
(4), na uchwytach (6) osadzona jest żaroodporna szyba (5), 
oddzielona od ramienia (2) taśmą termoizolacyjną (7). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103857 (22) 95 12 05 6(51) F24D 3/12 
(75) Ziębowicz Jan, Nowy Sącz; Repel Jacek, 

Nowy Sącz 
(54) Grzejnik rurowy 
(57) Grzejnik rurowy posiada pierwszy kolektor (1) zamoco

wany w płaszczyźnie rur (5) poziomych, a drugi kolektor prze
sunięty względem niej do tyłu grzejnika. Rury (5) poziome są 
uformowane w kształcie litery L i są zamocowane do czoła 
kolektora drugiego. Na bocznej powierzchni kolektora (1) pier
wszego są wykonane trzy otwory gwintowane, jeden w dolnej 
części a dwa w górnej części kolektora (1), przy czym jeden z 
nich posiada zaślepkę (8). Ponadto otwory są przedzielone 
wewnętrzną przegrodą (9) umieszczoną w kolektorze (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103848 (22) 95 12 06 6(51) F24F 13/14 
(75) Maj Marek, Kraków-Nowa Huta 
(54) Kształtownik pióra przepustnicy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kształtownika pióra przepustni

cy, zwłaszcza przepustnicy wielopłaszczyznowej żaluzjowej. 
Kształtownik ma korpus (1), którego zbieżne ścianki (2) 

tworzą trójkąty równoramienne (3), skierowane wierzchołkami 
(4) w przeciwne strony i oddzielone od siebie zewnętrznymi 
płaskimi ściankami (5) oraz posiadające podstawy w postaci 
wewnętrznych ścianek (6) korpusu (1), które są zagięte syme
trycznie, tworząc kompensacyjne rowki (7). Od przeciwległych 
naroży korpusu (1) odchodzą zaczepy (10) zakończone zgru
bieniami (11). 

Ul(21) 103819 (22) 95 11 29 6(51) F24H 9/14 
(71) Fabryka Kotłów RAFAKO SA, Racibórz 
(72) Płachta Walenty 
(54) Kompensator uszczelniający komorę 

paleniskową z drugim ciągiem kotła 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kompensatora uszczel

niającego komorę paleniskową z drugim ciągiem kotła, 
który wyróżnia się tym, że ma tkaninę kompensacyjną, 

wzmocnioną siatką metalową (1) o kształcie obłym, połączoną 
elementami złącznymi (2), z jednej strony z ramą (4) uszczel
nienia komory paleniskowej, do której, z udziałem elementów 
dystansowych (11), przymocowane są blachy osłonowe pio
nowe (6) i blachy osłonowe poziome (7), a z drugiej strony z 
ramą (5) uszczelnienia drugiego ciągu, do której przymoco
wane są blachy uszczelniające poziome (9) i blachy uszczel
niające pionowe, przy czym blachy osłonowe (6) i (7) i blachy 
uszczelniające zachodzą na siebie, tworząc tym obwodową 
szczelinę dylatacyjną (13), wokół której jest umieszczona we
łna koalinowa (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103843 (22) 95 12 04 6(51) F28D 1/00 
(71) DELPHI Automotive Systems Spółka z o.o. 

Oddział, Ostrów Wiekopolski 
(72) Krupa Andrzej, Sobala Włodzimierz 
(54) Grzejnik konwektorowy 
(57) Grzejnik konwektorowy centralnego ogrzewania po

siada element grzewczy utworzony przez połączone w pary 
rurki grzewcze (1) z nałożonymi na nie płytkami (5) osłonięty 
mocowaną do wspornika (10) osłoną. W miejscu połączenia 
rurki (1) z płytką (5) na płytce (5) utworzony jest kołnierz 
przechodzący przez pierścień kompensujący w płaski pier
ścień co zapewnia trwałe przyleganie płytki (5) do rurki (1). 
Element grzewczy zamocowany jest na wsporniku (10) za 
pomocą zabudowanych na tym elemencie płyt mocujących 
(9) co zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się osłony rów
nież mocowanej do wspornika (10). Osłona grzejnika, a zwła
szcza jej górna część (17) ma kształt zapewniający kierowanie 
strumienia gorącego powietrza w określonym kierunku. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103891 (22) 95 12 08 6(51) F28D 1/00 
(71) Raciborska Fabryka Sprzętu Domowego 

DOMGOS, Racibórz 
(72) Rozmus Adam, Gulczyński Jerzy, Ochmanek 

Jan, Wolnik Henryk 
(54) Ogrzewacz konwektorowy 
(57) Ogrzewacz konwektorowy składa się z obudowy, w 

której umieszczony jest przymocowany do podstawy (2) po
przez uchwyty (3) element grzejny (1) stanowiący podwójny 
płaski grzejnik szyty na sztywnej płytce mikanitowej. Podstawę 
(2) stanowi kratownica z prostokątnymi otworami wlotowymi 
powietrza, osłona górna (4) ogrzewacza jest mocno perforo
wana i posiada otwory wylotowe powietrza (5) w kształcie 
rybich łusek o odpowiednim kącie nachylenia. W bocznej 
części umieszczony jest wentylator (7) powodujący ciągłą 
cyrkulację powietrza. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103876 (22) 95 12 07 6(51) F42C 14/08 
(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, 

Wrocław 
(72) Biajgo Ryszard, Wysocki Tadeusz, Śliwiński 

Janusz, Malej Wacław 
(54) Zwieracz naciskowy 
(57) Zwieracz naciskowy zawierający podstawę i pokrywę, 

charakteryzuje się tym, że podstawa składa się z płytki 
podporowej (1) w kształcie prostokąta do której zamoco
wane jest nierozłącznie gniazdo (2) w postaci prosto
padłościanu niskiego, otwartego, zawierającego wycięcia i 
występy (5). Na gnieździe (2) osadzona jest pokrywa (6) w 
kształcie prostopadłościanu niskiego, która zamocowana jest 
do podstawy dwiema klamrami (10). Do pokrywy (6) zamoco
wana jest nierozłącznie sprężyna płytkowa (8) w kształcie łuku, 
której końce są zagięte na zewnątrz i posiadają wycięcia (9). 
Do płytki podporowej (1) podstawy zamocowane są obrotowo 
uchwyty zaciskowe (11). Zwieracz służy do zamykania obwo
du elektrycznego czujników kontaktowych. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103877 (22) 95 12 07 6(51) F42C 14/08 
(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, 

Wrocław 
(72) Biajgo Ryszard, Wysocki Tadeusz, Śliwiński 

Janusz, Malej Wacław 
(54) Zwieracz naciskowy 
(57) Zwieracz naciskowy zawierający podstawę i pokrywę, 

charakteryzuje się tym, że podstawa (1) jest w postaci płytki o 
kształcie prostokąta, której dwa przeciwległe boki posiadają 
wygięcia zaostrzone (3) a w pozostałych bokach wykonane są 
prostokątne wycięcia. Pokrywa (2) jest w postaci płytki prosto
kątnej, która posiada w swojej środkowej części wygięcie (5) 
oraz dwie obejmy (6) stanowiące przedłużenie powierzchni 
dolnej części wygięcia (5), które są odgięte na zewnątrz i umie
szczone są w prostokątnych wycięciach podstawy (1). 

Zwieracz służy do zamykania obwodu elektrycznego 
czujników kontaktowych. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 103865 (22) 95 12 08 6(51) G01F 15/14 
(71) Zaborska-Szczerba Halina, Słupno; Szczerba 

Leszek, Słupno 
(72) Siedlaczek Jan, Sowa Józef, Zatorski 

Edward, Zaborska-Szczerba Halina 
(54) Wodomierz 
(57) Wodomierz do pomiaru objętości wody przepływającej 

w przewodach wodociągowych zamkniętych, zawierający kor
pus (1) w postaci cylindrycznego kubka z końcówkami (2, 3) 
dopływu i odpływu wody. W korpusie (1) znajduje się wirnik (4) 
współpracujący z licznikiem (5) umieszczonym w osłonie (6). 
Osłona (6) jest połączona z korpusem (1) za pomocą elementu 
(7) mocującego, który ma kształt dwóch współosiowych pier
ścieni (10,11) o różnych średnicach, połączonych częścią (12) 
stożkową tak, że górny pierścień (10) otacza osłonę (6) liczni
ka (5), a dolny pierścień (11) otacza brzeg kubka korpusu (1), 
zaopatrzonego w cztery zaczepy, które przylegają do wystę
pów na wewnętrznej powierzchni pierścienia (11) dolnego. 
Jeden z zaczepów korpusu (1) i przylegający do niego występ 

pierścienia (11) dolnego mają trapezowe współosiowe wycięcia, 
nad którymi w części (12) stożkowej elementu (7) mocującego 
znajduje się trapezowy otwór (16). W otworze (16) i obu wycię
ciach jest umieszczona przetyczka (17) o kształcie zbliżonym do 
greckiej litery pi. 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103866 (22) 95 12 08 6(51) G01F 15/14 
(71) Zaborska-Szczerba Halina, Słupno; Szczerba 

Leszek, Słupno 
(72) Siedlaczek Jan, Bala Jan, Roguski Andrzej 
(54) Wodomierz 
(57) Wodomierz do pomiaru objętości wody przepływającej 

w przewodach wodociągowych zamkniętych zawiera korpus w 
postaci cylindrycznego kubka (1) z końcówką (2) dopływu i 
końcówką (3) odpływu wody, w którym znajduje się wirnik (4) 
współpracujący z licznikiem (5). 

Licznik (5) jest osadzony na krążkowej podstawie (6) 
połączonej z cylindryczną osłoną (7) z kołnierzem (8) za pomocą 
pierścieniowej uszczelki (9) tworząc zespół licznika. Podstawa 
(6) w pobliżu brzegu jest zaopatrzona w prostopadły występ 
(10), którego zewnętrzna powierzchnia ma rowek pompowniczy 
prostopadły do krążka podstawy (6) i styka się z wewnętrzną 
powierzchnią osłony (7). 

Osłona (7) przy kołnierzu (8) ma wewnętrzną krawędź 
(12) ściętą ukośnie i jest hermetycznie połączona z podstawą (6) 
za pomocą podciśnienia w przestrzeni zespołu licznika oraz za 
pomocą pierścieniowej uszczelki (9). Uszczelka (9) jest umiesz
czona na podstawie (6) i przylega do występu (10) oraz do 
ściętej krawędzi (12) osłony (7). 

Zespół licznika jest zamocowany do korpusu (1) za 
pomocą opaski mocującej. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 103864 (22) 95 12 08 6(51) G01F 15/18 
(71) Zaborska-Szczerba Halina, Słupno; Szczerba 

Leszek, Słupno 
(72) Siedlaczek Jan, Sowa Józef, Szczerba Leszek 
(54) Przyłącze wodomierza 
(57) Przyłącze wodomierza, przeznaczone do zamon

towania wodomierza w instalacji wodociągowej, zwłasz
cza w instalacji mieszkaniowej. 

Przyłącze wodomierza zawiera dwuczęściową obu
dowę z umieszczoną wewnątrz tuleją (1 ), której jeden 
koniec jest podłączony do instalacji wodnej, a drugi 
jest zamykany zaworem odcinającym. 

Obudowa składa się z rurowego korpusu (2) połą
czonego rozbieralnie z łącznikiem (3) o kształcie tulejki. 

Koniec łącznika (3) od strony instalacji jest zaopatrzony 
w sześć otworów (4) odprowadzających wodę. 

Drugi koniec łącznika (3) ma kołnierz (5) i gwint (6) 
do połączenia z korpusem (2). Korpus (2) jest wyposażony 
w dwie końcówki (8) wylotową i (9) wlotową umieszczone 
obok siebie. 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103814 (22) 95 11 28 6(51) G01N 33/00 
(71) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, 

Bydgoszcz 
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Żemło Robert 
(54) Urządzenie do badania liczby opadania 

mieszadełka, zwłaszcza w procesie badania 
aktywności α-a my lazy w mące lub ziarnie 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że do korpusu 
(1) zamocowany jest zbiornik wody (2) połączony poprzez 
pompę (3) z otworem (8) w komorze (4) usytuowanym w 
pobliżu grzałki (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 103858 (22) 95 12 07 6(51) G09F 11/06 

(75) Kamiński Zbigniew, Warszawa; Łazowski 
Wojciech, Warszawa 

(54) Tablica informacyjna 
(57) Przedstawiony wzór tablicy umożliwia łatwą zmia

nę eksponowanej treści, poprzez wymianę plansz rekla
mowych. 

Istotą tablicy jest to, że każda z plansz reklamowych 
(3,4,5) składa się z dwóch arkuszy, zawierających jeden tekst 
reklamowy, odpowiednio wyciętych, przeplecionych i trwale 
ze sobą połączonych. 

Jedna z plansz jest stała, zaś pozostałe są przesuwne 
względem planszy stałej (3). 

Z planszami związane są tarcze krzywkowe (8, 9) z 
powierzchniami roboczymi, z którymi współpracują zabieraki 
(14, 15) tarczy zabierakowej (13), napędzanej silnikiem ele
ktrycznym (12). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 105743 (22) 96 12 10 6(51) H01B 17/14 

(71) Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
CIECHÓW, Ciechów 

(72) Dąbrowicz Wiesław, Suder Zdzisław 
(54) Ceramiczny izolator liniowy 
(57) Ceramiczny izolator zawiera klosz (2) i główkę (1), w 

której utworzony jest poprzeczny rowek (4) z półokrągłym dnem 
(5) i płaskimi ścianami bocznymi (6) oraz stopę (3) z utworzoną 
od spodu środkową wnęką. 

Krawędzie styku (7) płaskich ścianek bocznych (6) ro
wka z kołową powierzchnią boczną główki (1) są łukowo zaokrą
glone. Dno stopy (3) uformowane jest z trzech koncentrycznych 
części- kołowego dna środkowej wnęki i dwóch stożkowych 
pierścieni o różnych szerokościach i kątach odchylenia w górę. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103880 (22) 95 12 07 6(51) HO1R 33/46 

(75) Skowroński Włodzimierz, Łódź 
(54) Oprawka bagnetowa do lampy elektrycznej 
(57) Oprawka bagnetowa do lampy elektrycznej zawiera 

wykonane z materiału ceramicznego: spód (1), podstawę (2) i 
płaszcz (6) oraz połączoną z podstawą (6) łuskę (3) wykonaną 
z metalu. Do łuski (3) przymocowany jest płaski metalowy koł
nierz (4), do którego przymocowane są dwa zaczepy (5). 

Zaczepy (5), w postaci blaszek równoległych do pod
łużnej osi łuski (3), wchodzą we wgłębienia wewnętrzne (9) 
spodu (1) oprawki. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 103823 (22) 95 12 01 6(51) H01S 3/04 

(71) Centrum Techniki Laserowej, Laser 
Instruments Sp. z o.o., Warszawa 

(72) Jankiewicz Zdzisław Kazimierz, Zając 
Andrzej, Pokora Ludwik 

(54) Chłodnica 
(57) Chłodnica jest zaopatrzona w prowadnice cieczy (2), 

które tworzą dwie przeciwległe ściany obudowy chłodnicy (1) 
o kształcie litery U. Prowadnice (2) są zbudowane z trzech 
pasków blachy nałożonych na siebie i zespawanych. W zew
nętrznych paskach blachy (3) prowadnic (2) są wykonane 
wytłoczenia (4), tworzące wraz z otworami paska środkowego 
kanały przez które przepływa ciecz chłodząca. W wewnętrz
nych paskach blachy (7) prowadnic (2) są wykonane okrągłe 
otwory, w których umieszczone są i umocowane rurki (9) 
łączące prowadnice. Rurki (9) wraz z kanałami prowadnic (2) 
tworzą zamknięty obwód, przez który przetłacza się ciecz 
chłodzącą. Na rurki (9) są nałożone paski blachy miedzianej 
(10) pełniące rolę wymiennika ciepła. Chłodnica może być 
stosowana do chłodzenia laserów dużej mocy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 103856 (22) 95 12 05 6(51) H02B 13/00 
H02B 1/50 
H05K 5/00 

(71) ATLAS Sp. z o.o., Przybysławice 
(72) Podziemek Zenon 
(54) Wolnostojąca obudowa urządzeń 

chronionych 
(57) Wolnostojąca obudowa urządzeń chronionych ma 

kształt prostopadłościanu, który tworzą przednia ściana 
(1), tylna ściana (2) oraz dwie boczne ściany (3), będące 
prefabrykowanymi płytami żelbetowymi. Przednia ściana 
(1) i tylna ściana (2) wzdłuż pionowych brzegów, od wewnątrz 
posiadają wybrania o przekroju prostokątnym, w których osa
dzone są boczne ściany (3), z których każda zaopatrzona jest 
w otwór (5) z kratką wentylacyjną (6), przy czym jeden z nich 
usytuowany jest w górnej części, a drugi w dolnej części 
bocznej ściany (3). W przedniej ścianie (1) osadzona jest 
trwale rama (12), będąca kształtownikiem, w której za po
mocą trzpieni (11) zamocowane są obrotowo drzwi (7) 
mające mniejsze drzwiczki (8), uchwyt (9) oraz ucho (10). 
Wszystkie ściany (1, 2, 3) swoimi górnymi krawędziami osa
dzone są w trapezowych wybraniach (15) dwuspadowego 
dachu (16), który połączony jest kątowym łącznikiem (19) z 
górną częścią każdej z bocznych ścian (3). Dach (16) wzdłuż 

dolnej krawędzi, na całym obwodzie posiada skos (17), zaś na 
spodniej powierzchni obwodowy rowek (18) o przekroju pół
okrągłym. Dolne krawędzie ścian (1, 2, 3) posiadające 
występy (21) wpuszczone są w wybrania (22) fundamen
tu (23), który za pomocą płaskich łączników (24) połączony 
jest z dolną częścią bocznych ścian (3). U góry, na zewnę
trznej powierzchni, na całym obwodzie fundament (23) po
siada uskok (26), zaś w dolnej części zaopatrzony jest w stopy 
(27), posiadające kształt prostopadłościanów, stabilizujące usta
wienie całej obudowy i kotwiące całą obudowę w ziemi. 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 103825 (22) 95 11 30 6(51) H02G 7/05 

(75) Łaszkiewicz Grzegorz, Łódź 
(54) Hak zatrzskowy 
(57) Przedmiotem wzoru jest hak zatrzaskowy, stosowany 

najczęściej w energetyce do zaczepiania na napowietrznych 
przewodach energetycznych. Hak, według wzoru, posiada wy
sięgnik (4), którego ramiona posiadają na dolnej powierzch
ni klinowe ślizgi (5), zakończone uskokami, znajdującymi 
się w takim miejscu, aby w położeniu spoczynkowym, tzn. 
gdy hak (1) jest zamknięty, był to punkt styku wysięgnika 
(4) i kołków oporowych (8). Uskoki ślizgów (5) powodują 
zatrzaśnięcie wysięgnika (4) na kołkach (8) i tym samym 
uniemożliwiają przypadkowe otwarcie haka (1). 

(1 zastrzeżenie) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
311503 
311504 
311505 
31l509 
311510 
311515 
311516 
311517 
311518 
311519 
311520 
311528 
311529 
311530 
311531 
311532 
311533 
311534 
311535 
311541 
311543 
311544 
311545 
311546 
311547 
311548 
311551 
311552 
311595 
311596 
311597 
311598 
311599 
311601 
311603 
311604 
311605 
311606 
311607 
311608 
311609 
311612 
311613 
311614 
311616 
311617 
311618 
311619 
311620 
311621 

Int.CI6 

2 
C08B 
G01T 
B64X 
B23P 
B60R 
B60T 
A47L 
E21F 
C04B 
C09K 
F15B 
B23B 
E21D 
G01N 
C08G 
C08G 
C08G 
G02B 
G02B 
D01G 
C07C 
G01N 
F25B 
A41H 
B01J 
F16L 
H01B 
A61K 
D03D 
A47K 
C07C 
C07C 
B61F 
C10L 
C04B 
C04B 
C23C 
C07C 
C10K 
F16K 
C10K 
G05B 
B25D 
C05F 
A61K 
G01N 
H01F 
A61G 
A23L 
B63H 

Strona 

3 

31 
50 
18 
13 
16 
17 
6 

43 
22 
34 
43 
12 
42 
49 
33 
34 
34 
50 
50 
38 
26 
49 
46 

Nr 
zgłoszenia 

1 

311644 
311645 
311646 
311675 
311676 
311677 
311678 
311679 
311680 
311682 
311683 
311708 
311709 
311724 
311725 
311726 
311727 
311728 
311729 
311730 
311731 
311732 
311766 

4 
11 
44 
53 

8 
38 

6 
23 
23 
17 
35 
21 
21 
37 
26 
34 
44 
35 
51 
13 
22 
9 

49 
53 
8 
4 

18 

311767 
311768 
311769 
312412 
314705 
316550 
317186 
317211 
317219 
317220 
317221 
317222 
317246 
317248 
317249 
317274 
317276 
317277 
317278 
317279 
317298 
317303 
317305 
317306 
317307 
317316 
317317 

Int.CI6 

2 

G01L 
C07D 
C07D 
F27D 
B61L 
C07C 
A47G 
G01P 
C01G 
H02K 
F24D 
B61G 
C04B 
E21F 
B01D 
B42C 
F27B 
C05F 
F03C 
H05B 
G01N 
B64C 
B03C 
B29C 
E21D 
B01F 
E01B 
C01B 
C25C 
F27B 
H04L 
E04F 
B60M 
C07C 
C22C 
E03C 
C07J 
B29D 
F24D 
C07C 
C07C 
A61K 
A47C 
B23K 
E03D 
B23P 

H01Q 
C25B 
A43B 
H02K 

Strona 

3 

48 
29 
29 
47 
17 
24 

5 
50 
19 
54 
46 
17 
21 
43 
11 
15 
47 
22 
43 
57 
49 
18 
11 
14 
42 
11 
39 
19 
38 
47 
55 
41 
15 
23 
37 
40 
31 
14 
45 
24 
24 

8 
5 

12 
40 
13 
53 
37 
4 

54 

Nr 
zgłoszenia 

1 

317318 
317340 
317341 
317342 
317343 
317366 
317367 
317383 
317438 
317450 
317547 
317548 
317550 
317551 
317620 
317624 
317678 
317684 
318279 
318280 
318281 
318282 
318283 
318284 
318285 
318286 
318287 
318288 
318289 
318290 
318291 
318292 
318293 
318294 
318295 
318296 
318297 
318298 
318310 
318311 
318312 
318313 
318314 
318315 
318316 
318317 
318318 
318319 
318320 
318321 

Int.CI6 

2 

C08B 
C08G 
C08G 
A23L 
A23C 
F16B 
B32B 
G07F 
G08B 
C11D 
F24H 
G01L 
C10M 
C10M 
B60Q 
G08B 
E06B 
A61F 
C07D 
C07D 
C07D 
C07C 
C07D 
C07C 
C07C 
A01N 
Cl0L 
C12N 
C07D 
E04F 
C08G 
A61K 
A61K 
A61G 
H04M 
A61F 
C07D 
C07D 
C08F 
C07C 
A61K 
A47K 
H04M 
A61K 
C07C 
B25G 
A61K 
C07D 
H04L 
C08F 

Strona 

3 

32 
33 
33 

4 
3 

44 
15 
51 
52 
36 
46 
48 
36 
36 
16 
52 
42 

7 
30 
29 
27 
23 
27 
25 
25 

2 
35 
36 
28 
41 
32 

9 
9 
8 

56 
7 

28 
26 
32 
25 

8 
5 

55 
8 

22 
13 
9 

29 
55 
32 



80 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (612) 1997 

1 

318359 
318360 
318371 
318372 
318373 
318374 
318375 
318376 
318377 
318378 
318379 
318380 
318381 
318432 
318433 
318434 
318435 
318436 
318437 
318438 

2 

A01N 
A01N 
C03C 
C03B 
G06F 
C07D 
C03C 
D05B 
D06P 
C10L 
A47L 
C07K 
C07C 
C08F 
D06N 
C07F 
C07K 
H04N 
C07C 
C08G 

3 

2 
3 
20 
20 
51 
27 
21 
38 
39 
35 
6 
31 
24 
32 
39 
30 
31 
56 
25 
33 

1 

318439 
318440 
318441 
318442 
318443 
318453 
318454 
318455 
318456 
318457 
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318459 
318460 
318461 
318462 
318463 
318464 
318465 

2 

A01N 
C07D 
C02F 
B32B 
C12P 
B23D 
H02J 
B65D 
F23Q 
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C07D 
F25B 
G05D 
B21D 
A61K 
E04D 
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2 
28 
20 
15 
37 
12 
53 
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45 
52 
14 
26 
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51 
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9 
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318322 
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318324 
318325 
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318356 
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C08K 
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H05B 
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C07D 
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34 
33 
56 
15 
9 
28 
2 
16 
10 
55 
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44 
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41 
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6 
3 
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103812 
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103820 
103821 
103822 
103823 
103824 
103825 
103826 
103827 
103828 
103829 
103830 
103831 
103832 

Int.Ci6 
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A47C 
E04C 
E21C 
A24F 
E05B 
A61B 
E04F 
G01N 
E04G 
E21C 
F24H 
F16K 
A45F 
A47C 
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B66D 
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E04D 
A47J 
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B65D 
E04B 
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58 
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69 
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58 
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103858 
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103871 
103872 
103873 
103874 
103875 
103876 
103877 
103878 
103879 
103880 
103881 
103882 
103883 
103884 
103885 
103886 
103890 
103891 
104049 
105743 
105776 
105789 
105813 
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F16L 
B03C 
E01C 
E01F 
E01C 
F42C 
F42C 
B65D 
B21J 

H01R 
F24B 
F24B 
F24B 
E02D 
E02D 
E02D 
B65G 
F28D 
B23P 
H01B 
B24B 
E21D 
E03C 
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72 
61 
65 
65 
65 
75 
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63 
61 
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73 
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66 
66 
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71 
67 
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Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

OW96/02178 
W095/29776 

. WO95/32045 
WO96/00826 
WO96/01622 
WO96/01723 
WO96/01819 
WO96/02252 
WO96/02259 
WO96/02384 
WO96/02485 
WO96/02486 
WO96/02505 
WO96/02515 
WO96/02613 
WO96/02646 
WO96/02989 
WO96/02998 
WO96/03001 
WO96/03014 
WO96/03037 
WO96/03038 
WO96/03040 
WO96/03045 
WO96/03048 
WO96/03085 
WO96/03102 
WO96/03115 
WO96/03125 
WO96/03361 
WO96/03362 
WO96/03365 
WO96/03367 
WO96/03380 
WO96/03394 
WO96/03397 
WO96/03399 
WO96/03443 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

318313 
318463 
318347 
318465 
318464 
318317 
318327 
318318 
318326 
318325 
318351 
318282 
318298 
318281 
318378 
318288 
318348 
318314 
318295 
318324 
318358 
318359 
318328 
318286 
318360 
318355 
318294 
318315 
318293 
318316 
318353 
318357 
318287 
318283 
318289 
318322 

318297 
318321 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO96/03444 
WO96/03450 
WO96/03454 
WO96/03513 
WO96/03558 
WO96/03561 
WO96/03871 
WO96/03883 
WO96/03913 
WO96/04056 
WO96/04114 
WO96/04133 
WO96/04189 
WO96/04206 
WO96/04214 
WO96/04215 
WO96/04233 
WO96/04236 
WO96/04245 
WO96/04252 
WO96/04272 
WO96/04290 
WO96/04299 
WO96/04319 
WO96/04327 
WO96/04388 
WO96/04603 
WO96/04644 
WO96/04734 
WO96/04752 
WO96/04897 
WO96/05642 
WO96/06317 
WO96/06388 
WO96/06842 
W096/12463 

W096/12845 
WO96/22208 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

318310 
318291 
318323 
318354 
318290 
318352 
318439 
318443 
318379 
318349 
318458 
318442 
318455 
318441 
318371 
318375 
318381 
318437 
318459 
318374 
318460 
318434 
318435 
318432 
318438 
318380 
318373 
318457 
318320 
318436 
318292 
318454 
318461 
318462 
318319 
318296 
318377 
318329 
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W096/35539 
W096/36311 
W096/37458 
W096/37459 
WO96/37460 
W096/37496 
WO96/38046 

2 

318453 
318312 
318285 
318311 
318284 
318279 
318356 

1 

WO96/38390 
W096/38416 
W096/38439 
W096/38621 
W096/38676 
WO97/00362 
WO97/01734 

2 

318372 
318440 
318280 
318376 
318350 
318433 
318456 
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