
INDEKS 3532264 
ISSN-0137-8015 
Cena 6,00 zł 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

W y d a w n i c t w o U r z ę d u P a t e n t o w e g o 

R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j 

Nr 16 (616) Warszawa 1997 



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

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

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

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

-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z 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 4 sierpnia 1997 r. Nr 16(616) Rok XXV 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 312448 (22) 96 01 22 6(51) A01B 49/06 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 

Oczapowskiego, Olsztyn-Kortowo 
(72) Skwarski Bogusław, Lipiński Adam, 

Semczyszyn Mikołaj 
(54) Agregat uprawowo-siewny 
(57) Agregat uprawowo-siewny składa się z ramy nośnej 

z układem zawieszenia, włóki, brony aktywnej z ramionami 
wyposażonymi w zęby, siewnika nasion i siewnika nawozów 
mineralnych, które to siewniki wyposażone są w zbiorniki z 
mieszadłami, zespoły wysiewające i przewody przenoszące 
pneumatycznie nasiona i nawozy mineralne, wału i układu na
pędowego. Nad ramą nośną (1) zamocowany jest siewnik do 
nasion (7) i nawozów mineralnych (8), którego przewody (10) 
przenoszące pneumatycznie nawozy mineralne zakończone są 
płytkami wysiewającymi (11), które zamocowane są do prze
dniego szeregu zębów (12) brony aktywnej (5), a przewody (14) 
przenoszące pneumatycznie nasiona zakończone są płyt
kami wysiewającymi (15), które zamocowane są do tylnego 
szeregu zębów (16) brony aktywnej (5). Przednie zęby (12) i 
tylne (16) brony aktywnej (5) zamocowane są tak względem 
siebie, że tory ich ruchu układają się na przemian i są zbliżone 
do równoległych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319343 (22) 95 06 13 6(51) A01F15/07 
(31) 94 943506 (32)9409 21 (33) NO 
(86) 95 0613 PCT/NO95/00099 
(87) 96 03 28 WO96/08957 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Øiestad Jens, Rykene, NO 

(54) Połączone urządzenie do prasowania i 
pakowania przedmiotów cylindrycznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (1) prasujące i 
belujące do prasowania, zwłaszcza włókna roślinnego, w spra
sowane okrągłe bele (7). Urządzenie (1) zawiera ramę (2), na 
której zamocowana jest komora (5,6) prasowania, wyposażona 
na swym wewnętrznym obwodzie w obrotowe rolki do obrcania 
i prasowania bel (7). Komora (5, 6) prasowania składa się z 
dolnej części (5) komory i górnej części (6) komory, które 
przemieszczane są jedna względem drugiej tak, że oswobodza-
ją obszar bryły (7), umożliwiając opakowanie bryły (7) w elasty
czną folię z tworzywa sztucznego. Dolna część (5) komory 
prasowania połączona jest z dolną sekcją (3) ramy, górna część 
(6) komory połączona jest z górną sekcją (4) ramy, a dwie sekcje 
(3, 4) ramy połączone są wzajemnie, z możliwością przemiesz
czania ich względem siebie. Górna część (6) komory podparta 
jest obrotowo względem ramy (2) wokół pionowej osi (9), gdy 
części komory (5,6) są oddalone jedna od drugiej. Co najmniej 
jedno ramię (11) ustalające dla rolki (13) materiału opakowanio
wego do opakowania beli (7) połączone jest z wymienioną 
częścią (6) komory prasowania tak, że ustalające ramię (11) 
obraca się z górną częścią (6) komory i podczas obrotu wysuwa 
materiał opakowaniowy na belę (7). 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312539 (22) 96 01 30 6(51) A01G 7/02 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne 

NEEL Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Bieniawski Piotr, Czyszkowski Jacek, Fałat 

Wiesław, Stolarski Marek, Szubski Andrzej, 
Szubski Jan 

(54) Układ do dokarmiania roślin dwutlenkiem 
węgla dla ogrodnictwa, zwłaszcza w 
pomieszczeniach zamkniętych 

(57) Układ do dokarmiania roślin dwutlenkiem, zwłaszcza w 
pomieszczeniach zamkniętych, składa się z przewodów (2) emi
syjnych dwutlenku węgla umieszczonych w szklarni (1), które 
posiadają na części powierzchni całej długości kapilarne otwo
ry, połączonych z kolektorem (3) rozdzielczym wewnętrznym 
oraz z zespołu zaworów elektromagnetycznych (5, 8) kolektora 
(6) modułowego i czujników (27) ciśnienia zaworu dozującego 
i czujnika (28) zaworu głównego oraz reduktora (10) połączo
nego ze zbiornikiem (12) dwutlenku węgla. Układ składa się 
także z przewodów (25) poboru atmosfery szklarni do analizy 
i zestawu czujników (13, 19, 21) pomiarowych połączonych 
przewodami elektrycznymi (14, 20, 21) ze sterownikiem (15) 
oraz z komputerem (18) centralnym przez modem (17). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319383 (22)95 09 09 6(51) A01G 7/06 
(31)94 4433190 (32)940917 (33) DE 
(86) 95 09 09 PCT/EP95/03556 
(87)96 03 21 WO96/08135 PCT Gazette nr 13/96 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH, Neuwied, DE 
(72) Hoffmann Hans-Rainer, Kłoczko 

Małgorzata, Roreger Michael 
(54) Zastosowanie bezigłowych pracujących pod 

ciśnieniem przyrządów iniekcyjnych do 
wprowadzania substancji czynnych do roślin 

(57) Pracujące pod ciśnieniem bezigłowe przyrządy inie-
kcyjne zastosowano do wstrzykiwania substancji czynnych w 

rośliny, korzystnie do wstrzykiwania środków z grupy obejmu
jącej układowo działające środki ochrony roślin, środki wzmac
niające rośliny, regulatory wzrostu roślin, nawozy i środki do 
traktowania drewna. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319404 (22)95 09 04 6(51) A01G 7/06 
(31) 94 4432126 (32) 94 09 09 (33) DE 
(86) 95 09 04 PCT/EP95/03473 
(87) 96 0314 WO96/07311 PCT Gazette nr 12/96 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH, Neuwied, DE 
(72) Hoffmann Hans-Rainer, Kłoczko 

Małgorzata, Roreger Michael 
(54) Wszczepialne kształtki do wprowadzania 

substancji czynnych do roślin 
(57) Wszczepialne, częściowo biodegradowalne, zawierają

ce polimery kształtki do wprowadzania substancji czynnych do 
roślin charakteryzują się tym, że zawierają co najmniej jeden 
polimer hydrofobowy. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312553 (22)96 0131 6(51) A01N 35/06 
(75) Świętosławski Janusz, Jaworzno; 

Świętosławski Jacek, Jaworzno 
(54) Nowe sole o właściwościach 

antykoagulantów do zwalczania gryzoni 
(57) Wynalazek dotyczy nowych soli o właściwościach 

antykoagulantów, złożonych z 
1. anionu znanych rodentycydów, takich jak 
a) warfarin tj. 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzo-
pyran-2-one, 
b) brodifacoum tj. 3*/3-(4'-bro- mo-/1,1 '- bipheny|/-4-ył)-1,2,3,4-te-
trahydro-1 -naphthaleny IM- hydroxy-2H-1 -benzopyran-2-one, 
c) bromadiolone tj. 3-/3-(4'-bromo/1,1'-biphenyl/-4-yl) -3-hy-
droxy-1 -phenyl-propyl/-4-hydroxy-2H-1 -benzopyran-2-one, 
d) difenacoum tj. 3-/3-(1,1 '-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4 -tetrahydro-
1 -naphthalenyl/-4-hydroxy-2H-1 -benzopyran-2-one, 
e) flocoumafen tj. 4-hydroxy-3-/1,2,3,4-tetrahydro-3-/4-/ /tri-
fluoromethyl/phenyl/methoxy/phenyl/-1 -naphthaleny I-2H-1 -
benzopyran-2-one lub 
f) difethialone tj. 3-/3-(4'-bromo/1,1'-biphenyl/-4-yl)-1,2,3,4 -
tetrahydro-1 -naphthalenyl/-4-hydroxy-2H-1 -benzothiopyran -
2-one oraz 
2. kationu denatonium tj. N-/2-/(2,6-dimethylphenyl)amino/-2-
oxoethyl/-N,N-diethyl -benzenemethanaminium. Sole te mogą 
być wykorzystywane w stężeniu 0,00025 - 0,025% jako bez
pieczne dla człowieka rodentycydy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319180 (22) 95 09 15 6(51) A23K1/16 
(31) 94 9418752 (32) 94 09 16 (33) GB 
(86) 95 0915 PCT/GB95/02173 
(87) 96 03 21 WO96/08168 PCT Gazette nr 13/96 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Chandler Peter John 
(54) Pokarmy dla zwierząt i dodatki 
(57) Pokarmy dla zwierząt domowych można ulepszyć przez 

włączenie do nich choliny, na przykład w postaci chlorku choli
ny. Przeżuwacze nie mogą wykorzystać choliny w pokarmie, o 
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ile nie jest ona chroniona przed rozkładem w żwaczu. Lepszą 
ochronę przed rozkładem w żwaczu uzyskuje się przez nanie
sienie związku choliny, zwłaszcza w postaci wodnego roztworu, 
na nośnik, szczególnie na zmielone kolby kukurydzy, inny po
dobny materiał celulozowy lub porowatą hydrofilową krzemion
kę i przez powlekanie za pomocą matrycy lub włączenie do 
matrycy z ochronnego kwasu Puszczowego lub z mydła o tem
peraturze topnienia co najmniej 40°C. Jeszcze lepsze wyniki 
można uzyskać przez wprowadzenie ługu ze związkiem choliny, 
w celu utworzenia nakrywek mydła na związku choliny w porach 
nośnika i/lub uplastycznienia matrycy z kwasu Puszczowego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 312628 (22)96 02 02 6(51) A24C 5/47 
A24D 3/00 

(71) Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A. w 
Poznaniu, Poznań 

(72) Cieślak Piotr, Szymkowiak Włodzimierz 
(54) Sposób aromatyzacji papierosów 
(57) Sposób aromatyzacji papierosów polegający na aro

matyzowaniu filtrów charakteryzuje się tym, że odbywa się 
bezpośrednio w procesie produkcji sztabek filtrowych na 
etapie przed uformowaniem wałka filtrowego. Na kabel 
acetatowy nanosi się mieszaninę aromatu z plastyfikatorem, 
korzystnie triacetiną. Nanoszenie przeprowadza się na drodze 
sycenia włókien acetatowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318153 (22) 97 01 28 6(51) A24D 3/04 
(31) 96 593024 (32)96 0129 (33) US 
(71) RJ.REYNOLDS TOBACCO COMPANY, 

Winston-Salem, US 
(72) Banerjee Chandra Kumar, Nestor Timothy 

Brian, Gentry Jeffery Scott, Jones Elbert 
Curtis Jr., Hayworth Roger Grady, Taylor 
Joanne Naomi 

(54) Artykuł do palenia i papieros o niskiej 
zawartości CO 

(57) Wyrób do palenia zawierający pręcik (42) z materiału 
palnego oraz filtr (44) mający wstępnie określoną długość i dwa 
końce, którego jeden koniec jest przyłączony do pręcika (42) 
materiału palnego, a drugi koniec zawiera ustnikową końcówkę 
filtra, charakteryzuje się tym, że filtr ten posiada pierwszą i drugą 
część, zaś pierwsza część filtra (48) jest umieszczona w sąsie
dztwie pręcika (42) materiału palnego i nie wykazuje żadnego 
znaczącego spadku ciśnienia, a druga część filtra (50) jest 
umieszczona za pierwszą częścią filtra (48) w sąsiedztwie ustni-
kowego końca filtra, przy czym w tej pierwszej część filtra (48) 
znajduje się środek rozcieńczający powietrzem dla dopuszcza
nia przynajmniej 30% powietrza wentylacyjnego do pierwszej 
części filtra (48), przy czym zasadniczo cały spadek ciśnienia 
poprzez ten filtr jest ralizowany ze wspomnianej drugiej części 
filtra (50) za tym środkiem rozcieńczającym powietrzem. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319486 (22)95 09 01 6(51) A41D 13/00 
A62B 7/00 

(31) 94 322576 (32) 941013 (33) US 
(86) 95 09 01 PCT/US95/11150 
(87) 96 0425 W096/11594 PCT Gazette nr 18/96 
(71) MINNESOTA MINING AND 

MANUFACTURING COMPANY, Saint 
Paul, US 

(72) Castiglione David M. 
(54) Zacisk nosa do respiratora 
(57) Zacisk nosa (12) przeznaczony do zakładania respira

tora (10) na nos człowieka zawiera nieliniowy pas, który ma 
pierwsze i drugie skrzydło (20, 22) oraz sekcję środkową (24). 
istnieje pierwsze, drugie i trzecie przegięcie, usytuowane odpo
wiednio pomiędzy pierwszym skrzydłem (20), a sekcją środko
wą (24), pośrodku w sekcji środkowej (24) i pomiędzy sekcją 
środkową (24), a drugim skrzydłem (22). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319437 (22) 95 09 16 6(51) A44B 17/00 
D05B 29/00 

(31)94 4435320 (32)9410 01 (33) FR 
(86) 95 09 16 PCT/EP95/03650 
(87)96 0411 WO96/10348 PCT Gazette nr 16/96 
(71) ARAYMOND & CIE, Grenoble, FR 
(72) Pommier Jean-Claude 
(54) Elementy spinające z tworzywa sztucznego 

przyszywane do materiałów tekstylnych 
(57) Przedmiotem wynalazku są elementy spinające w ro

dzaju zatrzasków wciskanych jeden w drugi, wykonane z twar
dego elastycznego plastyku, które posiadają płytki bazowe (4), 
służące do przyszycia do materiałów tekstylnych. 
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Aby elementy spinające móc przyszyć w sposób racjo
nalny, zachowując absolutnie proste ustawienie i przewidziane 
odległości osi, pewna ilość współpracujących części zapięcia 
(1) i (2) zostaje umieszczona w odstępach *a", przewidzianych 
do przyszycia, w rzędzie między dwoma równoległymi do siebie 
prętami przytrzymującymi (3), które są połączone rozłącznie w 
jedną całość z płytkami bazowymi (4) każdej części zapięcia (1) 
i (2) za pomocą przynajmniej dwóch mostków (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319276 (22) 95 07 11 6(51) A47G 19/22 
(31) 94 9410968 (32) 94 07 12 (33) DE 
(86)95 0711 PCT/DE95/00895 
(87) 96 0125 WO96/01582 PCT Gazette nr 05/96 
(71) SYNKRONA AG, Stans, CH 
(72) Schultz Horst 
(54) Naczynie użytkowe z uchwytem pomiędzy 

częścią naczyniową i nóżką 
(57) W naczyniu użytkowym (1), z umieszczonym pomiędzy 

nóżką (3) i częścią naczyniową (2) uchwytem (4), który zawiera 
umieszczony na części naczyniowej (2), zwężający się czę
ściowo czop (5) i umieszczone na nóżce (3) gniazdo (6) dla 
czopu (5), w celu uproszczenia posługiwania się naczyniem 
użytkowym, wyeliminowania możliwości jego uszkodzenia 
przez użytkownika, ponadto zaś zapewnienia pewnego zamo
cowania pomiędzy częścią naczyniową (2) i nóżką (3), prze
widziano, że gniazdo (6) zawiera, prowadzone przesuwnie, 
ukośnie względem jego osi wzdłużnej, elementy mocujące (7), 
które po umieszczeniu czopu (5) w gnieździe (6) zachodzą za 
co najmniej część zwężającego się obszaru czopu (5). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312557 (22) 96 01 31 6(51) A47J 31/00 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Bottlinger Michael, Kalvelage Gerd, 

Poettker Hubert, Sprehe Ludger 

(54) Sposób i urządzenie do mieszania 
pompowalnego płynu 

(57) Sposób i urządzenie do mieszania pompowalnego pły
nu, utworzonego z drobno podzielonych cząsteczek stałych 
mających średni rozmiar cząsteczek mniejszy niż 1 mm oraz z 
cieczy odpowiedniej dla wytworzenia produktu żywnościowego 
lub napoju, obejmuje doprowadzanie pompowalnego płynu 
przez wlot (25) do komory mieszającej ograniczonej przez pier
wszą i drugą ścianę czołową oraz obwodową ścianę boczną, 
przy czym pierwsza i druga ściana są utworzone przez parę 
rozstawionych krążków (11, 19), których przeciwległe powie
rzchnie są równoległe, zaś pierwszy krążek stanowi krążek 
stacjonarny (19), a drugi krążek stanowi krążek obrotowy (11) 
przystosowany do obracania się wokół swojej osi podłużnej, 
przy czym każdy krążek (11, 19) jest wyposażony w kolce (12, 
20) wystające poprzecznie od ich przeciwległych powierzchni 
wewnątrz przestrzeni pomiędzy krążkami (11, 19), przy czym 
kolce (20) wystające ze stacjonarnego krążka (19) są umiesz
czone w relacji międzypalcowej z kolcami (12) obrotowego 
krążka (11) oraz obejmuje obracanie obrotowego krążka (11) 
dla mieszania pompowalnego płynu i usuwanie zmieszanego 
pompowalnego płynu z komory mieszającej przez wylot umie
szczony odśrodkowo względem wlotu. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (21) 317308 (22) 96 12 03 6(51) A47K 3/162 
(31)96 194 (32)96 0125 (33) CH 
(71) GEBERIT TECHNIK AG, Jona, CH 
(72) Schmucki Peter, Marti Silvio, Mahler Alfred 
(54) Wspornik naścienny stojaka montażowego 
(57) Wspornik naścienny jest złożony z co najmniej jednego 

łącznika (20) osadzonego w stojaku montażowym (1) i elementu 
mocującego (10) osadzonego na łączniku (20). Element mocu
jący (10) jest umieszczony na ścianie budynku (8). Łącznik (20) 
jest osadzony we wkładce (22). Wkładka (22) i łącznik (20) 
tworzą podzespół zamocowany zatrzaskowo w otworze (28) rury 
o przekroju prostokątnym (3). 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318340 (22) 97 02 06 6(51) A47K 10/04 
(75) Kubiak Włodzimierz, Zgierz 
(54) Wieszak, zwłaszcza łazienkowo kuchenny 
(57) Wieszak ruchomy, w którym wykorzystany jest ciężar 

wieszanego przedmiotu, składa się z dźwigni górnej (1) oraz 
dźwigni doinej (2) umocowanych na pionowej podstawie (3). 
Dźwignia górna (1) i dźwignia dolna (2) połączone są łącznikiem 
(4). Do podnoszenia obu dźwigni (1, 2) wraz z łącznikiem (4) w 
górne położenie służy sprężyna (6). Mechanizm jest przykryty 
osłoną (5), z której wystają tylko wolne końce dźwigni górnej (1) 
i dolnej (2). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318303 (22) 97 02 03 6(51) A47L 11/22 
A46B 15/00 

(71) American -Austrian Corporation 
RAINBOW Sp. z o.o., Wrocław 

(72) Ferdynand John 
(54) Szczotka dla urządzenia do pielęgnacji 

podłóg 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczotka dla urządzenia 

do pielęgnacji podłóg, a zwłaszcza zbierania kurzu, drobnych 
śmieci i włosów. 

Szczotka dla urządzenia do pielęgnacji podłóg jest 
utworzona z wałka (1) z łożyskami (2) na końcach, mającego 
rowki z włosiem. Szczotka charakteryzuje się tym, że końce 
wałka (1) są zaopatrzone w nasadki (6), a łożyska (2) są 
osadzone w oprawach (10) zakończonych labiryntem (11), 
obejmującym nasadki (6). Nasadka (6) ma na końcu pierścień (8) 
umieszczony w labiryncie (11) oprawy (10). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312516 (22) 96 01 26 6(51) A61C 5/10 
(75) Kulas Józef, Wrocław 
(54) Sposób modelowania koron zębów i zestaw 

dydaktyczny do modelowania koron zębów 
(57) Sposób modelowania koron zębów charakteryzuje się 

tym, że czynność modelowania dzieli się na sześć etapów, przy 
czym element początkowy etapu następnego jest zarazem ele
mentem końcowym etapu poprzedzającego i do modelowania 
każdego z nich służą dwa etapowe modele wzorcowe ułożone 
w dwóch szeregach oznaczonych kolejno: pierwszy szereg 
literą A, w którym na modelu oznacza się powierzchnie do 
kolejnej obróbki, a drugi szereg literą B, w którym znajdują się 
modele po obróbce. Zestaw dydaktyczny do modelowania ko
ron zębów charakterystyczny tym, że zbudowany jest z brył (1) 
kolejnych etapów procesu kształtowania korony zębowej, przy 
czym bryły (1) umieszczone są w dwóch szeregach A i B, gdzie 
w szeregu A usytuowane są bryły (1) początkowej fazy etapu, a 
w szeregu B usytuowane są bryły (1) po obróbce etapu poprze
dzającego, stanowiące fazę początkową etapu następującego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319253 (22) 95 07 28 6(51) A61F 5/44 
(31)94 303786 (32)94 09 09 (33) US 
(86) 95 07 28 PCT/US95/09499 
(87) 96 0314 WO96/07376 PCT Gazette nr 12/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., Neenah, US 
(72) Datta Paul Joseph, Gryskiewicz Stanley 

Michael, Pike Richard Daniel 
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(54) Termoformowalny barierowy laminat 
włókninowy 

(57) Wynalazek zapewnia barierowy laminat z warstwą 
barierową i puszystą, włókninową warstwą wstęgową z kar-
bikowanych włókien, który ma sprężystość podobną do 
pianki, teksturę podobną do tkaniny i właściwości barie
rowe dla cieczy. 

Warstwę barierową laminatu wybiera się spośród folii, 
mikrowłókienkowych wstęg włókninowych i ich laminatów, a 
warstwa wstęgowa z karbikowanych włókien, w skład której 
wchodzi włóknisty składnik strukturalny i aktywowany cieplnie 
składnik klejowy, ma w zasadzie równomiernie rozłożone 
spojenia międzywłóknowe. Dodatkowo wynalazek zapew
nia wyroby termoformowane z tego laminatu oraz sposób 
termoformowania do wytwarzania tych wyrobów. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319271 (22) 95 08 04 6(51) A61F13/15 
D21H 21/20 

(31) 94 310186 (32)94 09 21 (33) US 
(86) 95 08 04 PCT/US95/09942 
(87) 96 03 28 WO96/09435 PCT Gazette nr 14/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Chen Fung-jou, Kamps Richard Joseph, 

Burazin Mark Alan, Hollenberg David Henry 
(54) Wstęgi sprężyste na mokro 
(57) Nieskrępowana, suszona przelotowo wstęga zawiera 

włókna masy celulozowej o wysokiej granicy plastyczności w 
ilości stanowiącej co najmniej około 10% wagowych masy su
chej oraz ma stosunek średnich geometrycznych wytrzymałości 
na rozciąganie na mokro do wytrzymałości na rozciąganie na 
sucho rzędu 0,1 łub większy. 

(47 zastrzeżeń) 

A1(21) 319179 (22) 95 09 14 6(51) A61K 6/00 
(31) 94 9403191 (32)94 09 22 (33) SE 
(86) 95 09 14 PCT/SE95/01041 
(87) 96 03 28 WO96/09029 PCT Gazette nr 14/96 
(71) BIORAAB,Malmö,SE 
(72) Lindskog Sven, BlomlöfLeif 
(54) Trawienie powierzchni 
(57) Kompozycja do stosowania w kondycjonowaniu korze

ni zębów poprzez selektywne usunięcie części odsłoniętej po
wierzchni zębiny korzenia zęba tak, aby ulepszyć późniejsze 
przyłączenie zęba po operacji chirurgicznej ozębnej, zawiera 
jako składnik czynny efektywną ilość kwasu etylenodiamino-
tetraoctowego (EDTA) w połączeniu z matrycą wodną. 

Ujawniono także sposób kondycjonowania biologicz
nej powierzchni zmineralizowanej. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319483 (22) 95 10 02 6(51) A61K 6/027 
A61L 25/00 

(31)94 944672 (32)9410 06 (33) FI 
(86) 951002 PCT/FI95/00539 
(87) 96 04 18 WO96/10985 PCT Gazette nr 17/96 
(71) BIOXID OY, Turku, FI 
(72) Salonen Jukka, Tuominen Ulla, Yli-Urpo 

Antti 

(54) Nowe zastosowanie bioaktywnego szkła 
krzemowego i nowy preparat zawierający 
szkło krzemowe 

(57) Wynalazek dotyczy nowego zastosowania szkła zawie
rającego bioaktywną krzemionkę. Według niniejszego wynalaz
ku wymienione szkło jest używane do wytwarzania preparatu, 
który zmniejsza podrażnienie miazgi zęba i/lub wzmacnia 
strukturę zęba. Wynalazek dotyczy także preparatu farma
ceutycznego zawierającego fazę szklaną, którą stanowi szkło 
zawierające bioaktywną krzemionkę w postaci pasty, zawiesiny 
lub roztworu, zmieszaną z cieczą odpowiednią pod względem 
fizjologicznym lub połączoną z nośnikiem odpowiednim pod 
względem fizjologicznym i który to preparat zmniejsza pod
rażnienie miazgi zęba i/lub wzmacnia strukturę zęba. Szkło 
zawierające bioaktywną krzemionkę może być materiałem za
wierającym tylko tlenek Si lub wodorotlenek Si i umożliwiającym 
tworzenie się i przemieszczanie grup Si-OH. Preparat zawiera 
korzystnie substancje stanowiące źródła dostarczania wapnia i 
fosforanu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319355 (22) 95 09 20 6(51) A61K 7/16 
(31) 94 94202701 (32) 94 09 21 (33) EP 
(86) 95 09 20 PCT/EP95/03698 
(87) 96 03 28 WO96/09034 PCT Gazette nr 14/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Vernon Peter George 
(54) Doustne kompozycje 
(57) Wynalazek dotyczy produktów do pielęgnacji jamy ust

nej, jak pasty do zębów, które posiadają zwiększone, odczuwal
ne własności czyszczące. Osiągnięto to przez włączenie do tych 
środków aglomeratów, zasadniczo bez organicznych i/iub nie
organicznych środków łączących, przy czym aglomeraty te są 
wykonane z co najmniej dwóch chemicznie i/lub fizycznie 
różnych cząsteczkowych materiałów o określonych wymia
rach cząstek. Włączenie w aglomeratach materiałów mających 
terapeutycznie korzystne właściwości dla zębów lub dziąseł, jak 
cytrynian cynku, jest korzystne, ponieważ materiały te powoli 
uwalniają się z aglomeratów, co pozwala na dostarczanie tego 
materiału w długim czasie. W czasie używania aglomeraty dają
ce uczucie piasku będą się rozpadały na mniejsze cząstki, dając 
konsumentowi początkowe uczucie czystości i następnie pole
rowania. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319377 (22)95 09 25 6(51) A61K 7/16 
(31) 94 312353 (32) 94 09 26 (33) US 
(86) 95 09 25 PCT/US95/12104 
(87) 96 04 04 WO96/09809 PCT Gazette nr 15/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Rice David Earl 
(54) Kompozycje do czyszczenia zębów 
(57) Ujawniono kompozycje doustne, takie jak pasty do zę-

bów, zawierające nowe ścierniwo. Kompozycja do czyszczenia 
zębów zawiera (a) strąconą krzemionkę drobnoziarnistą o wą
skim zakresie rozkładu wielkości miękkich cząstek, o średniej 
wielkości cząstek od 8 do 14 mikronów, korzystnie od 7 do 11 
mikronów, absorpcji oleju w zakresie od 60 do 120 cm3/100 g i 
objętości międzyziarnowej intruzji rtęci (HGI) od 1,0 do 4,0 
cm /g. Wspomniana strącona krzemionka, zawarta w środku do 
czyszczenia zębów, posiada Wskaźnik Usuwania Błonki (PCR) 
od 70 do 140 i wartość Ścierania Radioaktywnej Zębiny (RDA) 
od 60 do 130. Stosunek wspomnianego PCR do wspomnianego 
RDA wynosi co najmniej 1 : 1 , a gdy wzrasta wielkość w mikro-
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nach cząstek wspomnianej krzemionki, to wartość RDA pozo
staje zasadniczo stała i (b) od 0,1% do 99% akceptowalnego 
doustnie nośnika środka do czyszczenia zębów. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319342 (22) 95 09 27 6(51) A61K 9/72 
(31) 94 9419536 (32) 94 09 28 (33) GB 
(86) 95 09 27 PCT/IB95/00866 
(87) 96 04 04 WO96/09816 PCT Gazette nr 15/96 
(71) GLAXO WELLCOME INC., Research 

Triangle Park, US 
(72) Li-Bovet Li, Johnson Keith Arthur 
(54) Leki 
(57) Farmaceutyczna kompozycja aerozolowa, zawiera 

lek w postaci cząstek, fluorowęglowy lub zawierający wo
dór chiorofluorowęglowy propeient oraz środek powierzch
niowo czynny m.in. o wzorze ogólnym (I), w którym n 
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 18: m oznacza liczbę 
całkowitą od 0 do 17; a każdy z R , R2 i R3 oznacza 
niezależnie atom wodoru lub grupę C1-4 alkilową. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 319259 (22) 95 09 09 6(51) A61K 31/46 
A61L15/44 

(31) 94 4433004 (32) 94 09 16 (33) DE 
94 4438989 9410 31 DE 

(86) 95 09 09 PCT/EP95/03555 
(87) 96 03 21 WO96/08251 PCT Gazette nr 13/96 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH, Neuwied, DE 
(72) Müller Walter 
(54) Plaster zawierający skopolaminę 
(57) Opisano zawierający skopolaminę transdermalny sy

stem terapeutyczny w postaci plastra, którego warstwy zawiera
jące substancję czynną zawierają jako polimer podstawowy 
kopolimery pochodnych kwasu akrylowego lub kwasu metakry
lowego oraz skopolaminę w postaci zasady, w stężeniu odpo
wiadającym 50 -100% rozpuszczalności w stanie nasycenia, a 
korzystnie 60 - 100% rozpuszczalności w stanie nasycenia, w 
całym układzie nośnikowym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 318256 (22) 97 02 03 6(51) A61K 31/47 
(31) 96 96101553 (32) 96 02 03 (33) EP 
(71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Alanine Alexander, FR; Bourson Anne, FR; 

Büttelmann Bernd, DE; Fischer Günther, 
DE; Heitz Neidhart Marie-Paule, FR; Mutel 

Vincent, FR; Pinard Emmanuel, FR; Rover 
Stephan, DE; Trube Gerhard, DE; Wyler 
René, CH 

(54) Lek zawierający pochodne 
tetrahydroizochinoliny oraz nowe pochodne 
tetrahydroizochinoliny 

(57) Wynalazek dotyczy leku, zawierającego pochodne 
tetrahydroizochinoliny o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza 
aryl, R1 oznacza wodór, hydroksyl, niższy alki!, niższy aikoksyl, 
R-CO- lub R-COO-, gdzie R oznacza niższy alkil, R oznacza 
wodór, niższy alkil lub cykloalkil, R3-R7 oznaczają wodór, niższy 
alkii, niższy aikoksyl, hydroksyl albo R3 i R4 razem oznaczają 
-(CH2)n- lub R8 i R razem oznaczają -OCH2O-, a n oznacza 3 
lub 4, jak również ich dopuszczalne farmaceutycznie sole, do 
leczenia chorób, w których wskazaniem terapeutycznym jest 
stosowanie konkretnych blokerów podtypu receptora NMDA. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 319295 (22) 95 09 22 6(51) A61K 31/57 
(31)94 310950 (32)94 09 22 (33) US 
(86) 95 09 22 PCT/US95/12336 
(87) 96 04 04 WO96/09826 PCT Gazette nr 15/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Garfield Robert E., US; Chwalisz Kristof, DE 
(54) Połączenie prostacykliny z estrogenem lub 

progestinem dla zapobiegania i leczenia 
choroby miażdżycowej naczyń, w tym stanu 
przedrzucawkowego i leczenia nadciśnienia 
oraz terapii zastępowania hormonów 

(57) Chorobie sercowo-naczyniowej, w tym stanowi prze-
drzucawkowemu u kobiet w ciąży oraz nadciśnieniu u kobiet i 
mężczyzn, zapobiega się lub leczy się je podając prostacyklinę 
lub analog prostacykliny w połączeniu z jednym lub obydwoma 
spośród estrogenu i progestinu, która to kombinacja jest także 
korzystna do terapii zastępowania hormonów u kobiet w okolicy 
i po menopauzie. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 319480 (22)9510 04 6(51) A61K 31/165 
(31)94 319124 (32)9410 06 (33) US 
(86) 9510 04 PCT/US95/12944 
(87) 96 0418 WO96/11001 PCT Gazette nr 17/96 
(71) CEPHALON, ING, West Chester, US 
(72) Grebow Peter E., Corvari Vincent, Stong 

David 
(54) Modafínyl o określonych wymiarach cząstek 
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje zawierają

ce modafinyl w postaci cząstek o określonych wymiarach. 
Wymiary cząstek modafinylu mogą mieć znaczący wpływ 
na moc leku i jego profil bezpieczeństwa. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319279 (22)95 0919 6(51) A61K 31/505 
(31) 94 9411133 (32)94 0919 (33) FR 
(86) 95 0919 PCT/FR95/01197 
(87) 96 03 28 WO96/09048 PCT Gazette nr 14/96 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Mahe Yann, Breton Lionel, Galey 

Jean-Baptiste, Bernard Bruno 
(54) Zastosowanie 3-tlenku 

2,4-diaminopirymidyny lub jednej z jego soli 
w leczeniu zaburzeń dojrzewania i 
strukturalizacji kolagenu 

(57) Ujawniono zastosowanie 3-t!enku, 2,4-diaminopi
rymidyny lub jednej z jego soli fizjologicznie dopuszczal
nej jako substancji aktywnej do wytwarzania kompozycji 
terapeutycznej, która jest przeznaczona do leczenia zabu
rzeń dojrzewania i strukturalizacji kolagenu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319299 (22)95 09 22 6(51) A61K 31/565 
(31) 94 4435368 (32)94 09 22 (33) DE 
(86) 95 09 22 PCT/EP95/03733 
(87) 96 03 28 WO96/09057 PCT Gazette nr 14/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Radlmaier Albert, Habenicht 

Ursula-Friederikie, Neumann Friedmund 

(54) Stosowanie substancji hamujących 
aromatazę do wytwarzania środka 
leczniczego do leczenia względnego 
niedoboru androgenów u mężczyzny 

(57) Wynalazek opisuje stosowanie substancji hamują
cych aromatazę do wytwarzania środka leczniczego do 
leczenia względnego niedoboru androgenów u mężczy
zny. Korzystnie stosuje się selektywne substancje ha
mujące aromatazę, przykładowo substancje o nazwie 
Atamestan, Formestan, Pentrozol, Arimidex, Fadrozol, CGS 
20267 i/lub Vorozol. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319373 (22)95 0919 6(51) A61K 31/565 
(31) 94 94202728 (32) 94 09 22 (33) EP 
(86) 95 09 19 PCT/EP95/03692 
(87) 96 03 28 WO96/09056 PCT Gazette nr 14/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) De Haan Pieter, Zwinkels Jocominus 

Antonius Maria 
(54) Sposób wytwarzania dawek jednostkowych 

przez granulację na mokro 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania farma

ceutycznych dawek jednostkowych zawierających co najmniej 
desogestrel lub Org 30659 (17a-17-hydroksy-11-metyleno-19-nor-
pregna -4,15-dien-20-yn-3-on) w ilości około 0,005 do 1,0% wag. w 
każdej dawce jednostkowej, który charakteryzuje się tym, że śro
dek steroidowy i w razie potrzeby farmaceutycznie dopuszczalne 
substancje pomocnicze, miesza się z wodą i granuluje. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 318095 (22)97 0124 6(51) A61K 39/09 
(31) 96 96200171 (32) 96 01 25 (33) EP 
(71) THE PROVOST FELLOWS AND 

SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE 
HOLY UNDIVIDED TRINITY OF 
QUEEN ELISABETH NEAR DUBLIN, 
Dublin, IE 

(72) Hartford Orla Mary, IE; Foster Timothy 
James, IE; Jacobs Antonius Arnodus 
Christiaan, NL 

(54) Szczepionka Streptococcus equi 
(57) Wynalazek dotyczy żywego atenuowanego szczepu 

bakterii Streptococcus equi, patogenu wywołującego zołzy 
końskie u koni. 

Wynalazek dotyczy dalej szczepionki przeciwko zołzom 
końskim, sposobu wytwarzania takiej szczepionki i zastoso
wania szczepu do wytwarzania takiej szczepionki. Strep
tococcus equi szczepu TW 928 został zdeponowany pod 
numerem CBS 813.95 w Centraalburean voor Schimmelcul-
tures w Baarn, Holandia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319251 (22) 94 09 02 6(51) A61K 39/35 
(86) 94 09 02 PCT/US94/10262 
(87) 96 0314 WO96/07428 PCT Gazette nr 12/96 
(71) IMMULOGIC PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, Waltham, US 
(72) Gefter Malcolm L., Snaked Ze'ev, Morville 

Malcolm 
(54) Kompozycje peptydowe zdolne do 

regulowania swoistej antygenowo odpowiedzi 
odpornościowej 

(57) Wynalazek dostarcza kompozycji terapeutycz
nych i sposobów leczenia chorób u ludzi, związanych ze 
swoistą odpowiedzią odpornościową na antygen, taki jak 
antygen białkowy (tj. chorób alergicznych i autoagresyj-
nych). Kompozycje terapeutyczne są powtarzalnymi prepa
ratami odpowiednimi do leczenia ludzi. Kompozycje te 
obejmują przynajmniej jeden izolowany peptyd o określo
nej sekwencji reszt aminokwasowych i są zdolne do uje
mnego regulowania swoistej odpowiedzi odpornościowej 
na wnikający antygen w populacji ludzi. 

Kompozycje i sposoby mogą być zastosowane do 
leczenia wrażliowości na alergeny białkowe u ludzi, a także 
do leczenia chorób autoagresyjnych, takich jak reumatoidal
ne zapalenie stawów, cukrzyca, miastenia, zespół Graves'a, 
zespołu Good Pasture's, zapalenie tarczycy i stwardnienie 
rozsiane. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(21) 319370 (22) 95 09 22 6(51) A61K 41/00 
(31) 94 309509 (32) 94 09 22 (33) US 
(86) 95 09 22 PCT/CA95/00543 
(87) 96 03 28 WO96/09068 PCT Gazette nr 14/96 
(71) QUADRA LOGIC TECHNOLOGIES 

INC., Vancouver, CA; UNIVERSITY OF 
BRITISH COLUMBIA, Vancouver, CA 

(72) Leong Simon, How-Ching-Chan Agnes, 
Carey Hunt David William, Renke Martin, 
Levy Julia, North Janice 
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(54) Zastosowanie terapii fotodynamicznej do 
selektywnej inaktywacji komórek krwi oraz 
leczenie chorób związanych z zaburzeniami 
immunologicznymi 

(57) Sposób selektywnej redukcji populacji aktywo
wanych leukocytów w płynie zawierającym leukocyty u 
leczonego osobnika wymagającego takiej redukcji, zna
mienny tym, że obejmuje: a. leczenie płynu lub jego 
frakcji zawierającej aktywowane leukocyty przy użyciu 
skutecznej ilości związku fotoaktywnego oraz b. napro
mienianie leczonego płynu lub jego frakcji światłem za
wierającym co najmniej jedną długość fal absorbowaną 
przez związek fotoaktywny. 

(39 zastrzeżeń) 

A1(21) 319408 (22) 96 07 24 6(51) A61M 1/28 
(31)95 114768 (32)95 07 27 (33) IL 
(86) 96 07 24 PCT/IL96/00064 
(87) 97 0213 WO97/04820 PCT Gazette nr 08/97 
(75) Zicherman Yehuda, Bnei Brak, IL 

(54) Urządzenie wibracyjne szczególnie 
przydatne do dializy 

(57) Urządzenie do zwiększania szybkości usuwania 
rozczynów podczas zabiegu dializy otrzewnowej pacjen
ta, zawiera uchwyt nakładany na pacjenta i urządzenie 
wibracyjne, a korzystnie dwa takie urządzenia, przy
trzymywane przez ten uchwyt w położeniu umożliwiają
cym przyłączenie do przedniej strony brzucha pacjenta 
i przyłożenie do niego wibracji mechanicznych z częstot
liwością 1 - 15 Hz i o amplitudzie 1 - 20 mm, przy czym 
szczególnie zaskakujące rezultaty otrzymano przy czę
stotliwości 2 - 6 Hz i amplitudzie 5 - 1 0 mm. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 312486 (22)96 0126 6(51) A61M 5/20 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZORZA, Warszawa; 

POLFA TARCHOMIN S.A Tarchomińskie 
Zakłady Farmaceutyczne, Warszawa 

(72) Makowski Janusz, Olesiński Jerzy, 
Zawistowski Bogdan, Dzięgielewski 
Kazimierz, Matuski Ryszard, Dzięcioł 
Stanisław 

(54) Aplikator do wykonywania dawkowanych 
iniekcji insuliną 

(57) Aplikator do wykonywania dawkowanych inie
kcji insuliną charakteryzuje się tym, że zawiera tulejkę 
(1) z wewnętrznym lewym dwukrotnym gwintem w me
chanizmie dozującym, połączoną z popychaczem (2) 
prowadzonym w zębatej tulejce (3), stanowiącej część 
mechanizmu ustalającego dozę, posiadającego zespół 
zapadkowy zawierający na zewnętrznej czołowej po
wierzchni zębatej tulei (3) zagłębienia z osadzonymi 
kulkami (6) dociskanymi z gniazd obudowy (7) sprę
żynami (8). 

Zespół sprzęgłowy ograniczający maksymalną do
zę posiada współpracujący zaczepowy element (9) na tu
lejce (1) z zaczepowym elementem (10) zębatej tulei (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312523 (22) 96 01 29 6(51) A61N 5/06 
A61B 17/36 

(75) Pokora Ludwik, Pruszków 
(54) Laserowy skaner medyczny 
(57) Przedstawiony laserowy skaner medyczny charakte

ryzuje szereg zalet związanych z funkcjonalnością urządzenia, 
prostotą rozwiązania konstrukcyjnego oraz zwiększonym zakre
sem i skutecznością zastosowania. Istota rozwiązania polega na 
tym, że mechanizm skanujący (1) oraz aparat laserowy (3) 
zawarte są w odrębnych obudowach, zaś przynajmniej jedno 
źródło fali laserowej (7, 15), poddawanej skanowaniu, usytuo
wane jest w sondzie (5, 6), połączonej elektrycznie z aparatem 
laserowym. W bocznej ściance obudowy skanera znajduje się 
jedno lub więcej gniazd przyłączeniowych (11, 12), w których 
ustalane są rozłącznie sondy laserowe tak, że źródło promienio
wania jest usytuowane w torze optycznym skanera. W korzyst
nym wykonaniu skanera strumień fali laserowej poddanej 
skanowaniu składa się z dwóch lub trzech strumieni emitowa
nych z niezależnych źródeł promieniowania, przy czym jedno 
ze źródeł usytuowane jest w obudowie skanera, zaś strumień fali 
laserowej poddanej skanowaniu zawiera światło widzialne. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319401 (22)95 09 28 6(51) A63H 33/08 
(31)94 1120 (32)94 09 29 (33) DK 
(86) 95 09 28 PCT/DK95/00388 
(87) 96 04 04 WO96/09869 PCT Gazette nr 15/96 
(71) LEGO A/S, Billund, DK 
(72) Frederiksen Jesper Bo 
(54) System klocków do układania 
(57) System klocków do układania zawiera klocki (1) w 

kształcie pudełka, których górna strona jest wyposażona w 
jedną lub więcej główek sprzęgających (2), ułożonych w jedno
lity wzór z wzajemnie stałą modułową odległością i których 
dolna strona zawiera dopełniające środki sprzęgające tak, że 
klocki mogą być łączone ze sobą. Według wynalazku, główki 
sprzęgające (2) co najmniej częściowo tworzą obrotowo syme
tryczną powierzchnię, która ma na górze zaokrąglony lub 
stożkowy kształt, tworząc powierzchnie prowadzące dla dopeł
niających środków sprzęgających. Największy wymiar poprze
czny powierzchni klocka (1), zawierającego tylko jedną główkę 
sprzęgającą (2) jest mniejszy lub równy różnicy pomiędzy od
powiednią średnicą główek sprzęgających (2) i dwukrotną od
ległością modułową. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319402 (22) 95 09 28 6(51) A63H 33/08 
(31)94 1121 (32)94 09 29 (33) DK 
(86) 95 09 28 PCT/DK95/00389 

(87) 96 04 04 WO96/09870 PCT Gazette nr 15/96 
(71) LEGO A/S, Billund, DK 
(72) Frederiksen Jesper Bo 
(54) System klocków do układania 
(57) System klocków do układania zawiera kiocki (1, 9) po

siadające podstawę, która jest wyposażona na górnej powierz
chni w główki sprzęgające rozmieszczone w stałej względem 
siebie modułowej odległości i która zawiera skierowane w dół 
dopełniające środki sprzęgające, uzupełniające w stosunku do 
główek sprzęgających na górnej powierzchni, przystosowane 
do sprzęgania z tymi główkami sprzęgającymi. Klocki (1, 9) 
dodatkowo zawierają jeden lub więcej występów odległościo
wych skierowanych w dół, które są zaprojektowane w taki spo
sób, że kiedy dwa klocki są ułożone jeden na drugim, podstawy 
klocków są oddzielone od siebie wzdłuż całego obwodu pod
staw. To zapewnia brzeg chwytający lub szczelinę (10) pomię
dzy dwoma klockami (1, 9) układanymi jeden za drugim tak, że 
jest wyjątkowo łatwo uchwycie klocki (1, 9), kiedy konstrukcja 
zbudowana z takich klocków ma zostać rozdzielona. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

A1 (21) 312549 (22) 96 01 29 6(51) B01D 35/20 
(75) Błaszczyński Stanisław, Gliwice 
(54) Sposób i urządzenie do klasyfikacji 

ziarnowej i zagęszczania 
drobnouziarnionych ciał stałych 
zawieszonych w wodzie 

(57) Sposób klasyfikacji ziarnowej i zagęszczania drob
nouziarnionych zawiesin ciała stałego w wodzie, polega na 
tym, że prowadzi się separację z wodnej zawiesiny drob
nouziarnionych ciał stałych nadmiaru wody z określoną 
grupą ziarn o wielkości mniejszej od górnej granicy wielkości 
ziarn występujących w tej zawiesinie przy czym separację 
odbywa się na przegrodzie porowatej usytuowanej piono
wo lub pod kątem ograniczającej pewną przestrzeń wypeł-

nioną powietrzem a powstały zbiornik stanowiący komorę robo
czą zanurzoną w zawiesinie poddaje się wibracji natomiast 
przenikanie wody z ziarnami odbywa się pod wpływem siły 
naporu zawiesiny na przegrodę porowatą w kierunku z zewnątrz 
do wewnątrz komory roboczej a ziarna pozostające na zewnątrz 
sedymentują w kierunku wylotu ze zbiornika w którym ten pro
ces się odbywa. Urządzenie do klasyfikacji ziarnowej i zagęsz
czania drobnouziarnionych ciał stałych zawieszonych w wodzie, 
charakteryzuje się tym, że stanowi zbiornik (2) zaopatrzony w 
doprowadzenie nadawy (1) i odprowadzenia produktów (4,11), 
w którym znajduje się komora robocza (5) ograniczona ścian
ką porowatą stanowiąca drgający element umożliwiający 
wyseparowanie produktu rozrzedzonego zawierającego ziar
na znacznie mniejszej od wielkości porów. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 312547 (22) 96 01 29 6(51) B01D 53/60 
(71) Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A., 

Wrocław 
(72) Gostomczyk Adam, Pupka Józef, Jędrusik 

Jan, Ciasnocha Czesław, Starnawski Wacław 
(54) Sposób jednoczesnego usuwania tlenków 

azotu i tlenków siarki z gazów odlotowych i 
układ instalacji do jednoczesnego usuwania 
tlenków azotu i tlenków siarki z gazów 
odlotowych 

(57) Istota wynalazku polega na tym, że mierzy się w sposób 
ciągły zawartość tlenków azotu i zawartość tlenków siarki w 
gazach kierowanych do komina i sygnałami, proporcjonalnymi 
do zmierzonych wartości, steruje się automatycznie masowymi 
natężeniami przepływu związków trwale wiążących siarkę i 
związków redukujących tlenki azotu do azotu, stanowiących 
mieszaninę wprowadzaną do strefy spalania oczyszczanych 
gazów. Przedmiotem wynalazku jest również układ instalacji do 
jednoczesnego usuwania tlenków azotu i tlenków siarki z gazów 
odlotowych, w którym analizator (4) jest wyposażony w człon 
zadająco-porównujący, którego jedno wyjście jest połączone ze 
sterującym wejściem dozownika (5) związków trwale wiążących 
siarkę, a drugie wyjście - ze sterującym wejściem dozownika (8) 
związków redukujących tlenki azotu do azotu. Wyjścia dozow
ników (5, 8) są połączone ze zbiornikiem pośrednim (7), który 
poprzez dodatkowy dozownik (10) jest połączony z wnętrzem 
strefy spalania kotła (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A121) 319369 (22) 95 09 20 6(51) B01J 3/02 
B65G 53/46 

(31)94 944385 (32)94 09 22 (33) FI 
(86) 95 09 20 PCT/FI95/00515 
(87) 96 03 28 WO96/09113 PCT Gazette nr 14/96 
(71) IMATRAN VOIMA OY, Helsinki, FI 
(72) Huikkonen Seppo, Heinonen Olli 
(54) Sposób i urządzenie do podawania materiału 

stałego do obszaru ciśnieniowego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do podawa

nia paliwa stałego, takiego jak węgiel lub torf, do ciśnieniowego 
kotła, suszarki lub innej podobnej przestrzeni ciśnieniowej. W 
sposobie tym, używa się jako podajnika paliwa, obrotowy po
dajnik cylindryczno-tlokowy, złożony z dwóch cylindrów zasila
jących (3), w których znajduje się tłok (7). Cel wynalazku osiąga 
się, zmniejszając ciśnienie w cylindrze zasilającym (3) przed 
jego przemieszczeniem do położenia, odpowiadającego pozio
mowi ciśnienia poprzedzającego etap napełniania cylindra (3), 
a następnie utrzymuje się ciśnienie w cylindrze (3) na mniejszym 
poziomie, podczas etapu przemieszczania z etapu napełniania 
do etapu łączenia, w celu wyładowania do przestrzeni ciśnienio
wej i po etapie przemieszczania, na końcu podnosi się ciśnienie 
w cylindrze, bezpośrednio przed połączeniem, w celu wyłado
wania do przestrzeni ciśnieniowej. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319302 (22) 95 07 26 6(51) B04C 5/04 
(31) 94 4434038 (32) 94 09 23 (33) DE 
(86) 95 07 26 PCT/AT95/00154 
(87) 96 03 28 WO96/09120 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Keuschnigg Josef, Kirchberg, AT 
(54) Cyklonowy klasyfikator powietrzny 
(57) Cyklonowy klasyfikator powietrzny ma obudowę (1), 

która otacza, w przybliżeniu, obrotowo-symetryczną, komorę 
klasyfikacyjną (2) oraz urządzenie (3, 4) do doprowadzania 
powietrza i ewentualnie klasyfikowanego materiału do komory 
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klasyfikacyjnej (2), które wchodzi w przybliżeniu stycznie do 
komory klasyfikacyjnej (2). Cyklonowy klasyfikator powietrzny 
ma ponadto otwór wylotowy (19) dla grubego materiału i rurę 
nurkową (9) do odprowadzania powietrza z drobnym materia
łem. Urządzenie (3, 4) do doprowadzania powietrza jest 
utworzone z dwóch kanałów, skierowanych ukośnie do góry i 
uchodzących do komory klasyfikacyjnej (2). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319482 (22) 95 09 19 6(51) B05B 5/057 
A61M 15/00 

(31) 94 9419988 (32) 94 10 04 (33) GB 
94 9420511 941011 GB 
95 9511514 95 06 07 GB 

(86) 95 0919 PCT/GB95/02218 
(87) 96 04 11 WO96/10459 PCT Gazette nr 16/96 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Noakes Timothy James, Green Michael 

Leslie, Jefferies Andrew, Prendergast 
Maurice Joseph 

(54) Sposób i urządzenie do elektrostatycznego 
rozpylania cząstek materiału stałego 

(57) Sposób i urządzenie (20) do rozpylania cząstek mate
riału stałego, według wynalazku polegają na tym, że do masy 
tego materiału znajdującej się w komorze (36), przykłada się 
wysokie napięcie pochodzące ze źródła napięcia (16), powodu
jąc ulatywanie cząstek materiału. 

Powierzchnia masy materiału w komorze (36) jest odsło
nięta, a napięcie przewodzone jest przez masę materiału do 
cząstek na jego odsłoniętej powierzchni, powodując ulatywanie 
naładowanych cząstek w postaci rozpylonego strumienia, dzięki 
istnieniu pola elektrycznego, przy czym odbywa się to bez 
powstawania wyładowań koronowych. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 319305 (22) 95 09 08 6(51) B06B 1/14 
(31) 94 1076 (32) 94 0919 (33) DK 

95 192 95 02 22 DK 
(86) 95 09 08 PCT/DK95/00361 
(87) 96 03 28 WO96/09126 PCT Gazette nr 14/96 
(71) AKTIESELSKABET Valdemar Skak, 

Svendborg, DK 
(72) Skak Valdemar 
(54) Wyważony generator drgań oraz maszyna z 

takim generatorem 
(57) Wyważony generator drgań (1) do pracy ze wzmocnie

niem rezonansowym maszyny lub osprzętu (20), zawiera przy
najmniej jeden zestaw mas oscylujących w przeciwfazie (4, 
16, 20) zamocowanych na układzie sprężyn (3), w którym 
sprężyny rezonansowe są sprężynami śrubowymi, które pod
trzymują również te masy. Generator zawiera wbudowany wy
ważony układ napędowy (6, 7, 8). Generator jest zamocowany 
w elementach mocujących (10, 11), które zawierają specjalne 
nastawne elementy mocujące (9), które połączone są ze sprę
żynami rezonansowymi (3) oraz są rozmieszczone w taki spo
sób, że sprężyny rezonansowe, po ich obrocie względem osi 
podłużnych (14), umożliwiają zmianę długości sprężyn. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312447 (22) 96 01 22 6(51) B07B 13/04 
A01D 33/08 

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

(72) Skwarski Bogusław 
(54) Urządzenie do sortowania płodów rolnych, 

zwłaszcza do ziemniaków 
(57) Urządzenie do sortowania płodów rolnych, zwłaszcza 

do ziemniaków, składa się ze zbiornika z przesłoną, przenośni
ków zasilających, przenośników sortujących, nachylonych do 
poziomu oraz zsypów i zbiorników na rozsortowane frakcje 
płodów. Przenośniki sortujące (4, 5) urządzenia składają się z 
nieruchomych prętów, zamocowanych na stałe do taśm noś
nych oraz ruchomych prętów, zamocowanych obrotowo za po
mocą tulejek i zawias kątowych do nieruchomych prętów lub 
przemiennie bezpośrednio do taśm nośnych, przy czym kąt 
nachylenia (a) co najmniej jednego przenośnika prętowego (4, 
5) do poziomu jest większy niż kąt tarcia bulw po ich powierz-
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chni. Ruchome pręty ustawione są względem siebie pod kątem 
tak, że jedne pręty zamocowane są do dłuższego ramienia 
zawiasy i uzupełniają płaszczyzny przenośników prętowych (4, 
5), natomiast drugie zamocowane są na regulowanej wysokości 
do krótszego ramienia zawiasy i tworzą półki przenośników 
prętowych (4, 5), przy czym wysokość tych półek jest mniejsza 
niż położenie środków ciężkości największej frakcji materiału 
sortowanego. Kąt (a) ustawienia do poziomu przenośników 
prętowych (4,5) i ich prędkości robocze oraz kąty ustawienia (ß) 
i prędkości przenośników zasilających (3, 6) są regulowane. 
Prętowe przenośniki sortujące (4, 5), tworzące kaskady kolejne 
sortownika, są ustawione względem siebie równolegle lub ukoś
nie, a kierunek ich ruchu jest zgodny lub odbywa się w przeciw
ne strony. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312485 (22) 96 01 24 6(51) B09B 3/00 
(75) Wenzel Henryk, Bayswater, AU 
(54) Neutralizacja odpadów poprodukcyjnych 

nawozów sztucznych, zwłaszcza 
fosforo-gipsów 

(57) Sposób neutralizacji odpadów poprodukcyjnych nawo
zów sztucznych, zwłaszcza fosforo-gipsu, polega na tym, że 
fosforo-gips mieszaniny jestze sproszkowaną i zwapnioną skałą 
dolomitową i po dodaniu wody z katalizatorem uzyskana masa 
napełnia formy prasownicze. Po usunięciu nadmiaru wody, 
otrzymany materiał budowlany jest suszony i utwardzany przez 
leżakowanie na powietrzu. Do mieszaniny można dodawać jako 
wypełniacz także inne rozdrobnione materiały odpadowe, nie
organiczne i organiczne. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312589 (22) 96 Ol 30 6(51) B21B 31/24 
(72) Huta im.Tadeusza Sendzimira S.A., Kraków 
(72) Loster Andrzej, Grecki Józef, Listwan 

Tomasz 
(54) Mechanizm nastawczy klatki walców 

roboczych 
(57) Mechanizm nastawczy walców roboczych, a zwłasz

cza ciężkich walców roboczych zgniatacza, złożony z zespołu 
napędu obrotu śruby ustalania położenia walców, poduszek 
walców roboczych, łożysk stopowych osadzonych w podusz
kach, charakteryzuje się tym, że stopa kulowa (6) ma oporowy 
pierścień (17) ukształtowany kulową powierzchnią roboczą 
(19) i centrycznie ustalony dociskowy dysk kulowy (11) zaopa
trzony w elementy sprężynujące (13) zaciśnięte śrubami (14) 
o regulowanej sile docisku. Dysk kulowy (11) ma roboczą 
powierzchnię (20) stanowiącą czaszę kulistą (21) zaopatrzoną 
w otwarte kanały (26) rozprowadzania środka smarującego i 
jest złączony z płytą zaciskową (12) poprzez element spręży
nujący (13) wykonany z tworzywa sprężynująco - tłumiącego 

tworzącego sprężynicę. W odmianie wykonania element 
sprężynujący (13) stanowi sprężyna. Śruby (14) zacisku 
elementu sprężynującego (13) mają pierścienie osadcze i 
walcowy kanał (24) doprowadzania środka smarującego. 
Dysk kulowy (11) ma otwory (27) odprowadzania środka 
smarującego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 312537 (22) 96 01 29 6(51) B21B 39/16 
B21B 15/00 

(71) Huta OSTROWIEC S.A., Ostrowiec 
Świętokrzyski 

(72) Czarnecki Marceli, Czerwonka Stanisław, 
Gajda Ziemowit, Kamiński Jacek, Klusek 
Stanisław, Kornecki Andrzej, Majcher 
Ryszard, Michałowski Mirosław, Nawrot 
Leszek, Parkita Kazimierz, Ostrowski 
Stanisław, Popielarczyk Adam, Walczak 
Marcin, Wareliś Jerzy, Zapała Aleksy 

(54) Skrzynka do rozdzielania pasma 
wielokrotnego 

(57) Skrzynka do rozdzielania pasma wielokrotnego składa 
się z gniazda pazurów wlotowych, korpusu (2), układu rozdzie
lającego i przepustnicy podzielonych pasm (24). W gnieździe 
pazurów wlotowych umieszczony jest pazur wlotowy (9), blo
kowany śrubą dociskową (12). Korpus skrzynki składa się z 
podstawy, dwóch pionowych blach bocznych (4), połączonych 
trawersami (5, 6) oraz z płyty regulacyjnej (7), przykręcanej 
śrubami (8). Układ rozdzielający składa się z dwóch stożkowych 
rolek rozrywających dolnej (13) i górnej (14), założyskowanych 
na sworzniach, które z kolei osadzone są w regulowanych 
obsadach dolnych (16) i górnych (17), połączonych między 
sobą sprężynami (18), osadzonymi na prowadnikach, przy 
czym obsady rolki dolnej (16) połączone są śrubami regula
cyjnymi (20), zaś obsady rolki górnej (17) spoczywają na 
podkładkach dystansowych. Rolki (13,14) chłodzone są wodą 
za pomocą dysz. Skrzynka połączona jest z belką osprzętową 
śrubami (25). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 312483 (22) 96 01 24 6(51) B21D 9/14 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Sposób zaginania metalowych rur 
(57) Sposób zaginania metalowych rur o przekroju prosto

kątnym polega na tym, że w miejscu planowanego zagięcia 
dwie naprzeciwległe ściany rury zostają przecięte wzdłuż jej osi 
geometrycznej, przy czym krawędzie przecięcia zostają zagięte 
do wnętrza rury, a następnie na prasie, wyposażonej w zaginak, 
którego tak matryca jak i stempel stanowią powierzchnie walco
we, dokonuje się zaginania rury. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318052 (22) 97 01 21 6(51) B21D 51/26 
(31)96 589602 (32)96 0122 (33) US 
(71) BALL CORPORATION, Muncie, US 
(72) Nguyen Tuan A., Farley Todd W. 
(54) Sposób wytwarzania zagłębienia w członie 

końcowym korpusu pojemnika i urządzenie 
do wytwarzania zagłębienia w członie 
końcowym korpusu pojemnika 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
wytwarzania pierścieniowego rowka w końcowym członie kor
pusu pojemnika ze zmniejszonym promieniem (np. mniejszym 
niż około 0,03 cm), 

Zgodnie z wynalazkiem przekształca się człon końcowy 
(10) puszki, aby zwiększyć wytrzymałość tego członu przez 
zmniejszenie promienia pierścieniowego rowka (22) członu koń
cowego (10) puszki do drugiej wartości promienia przez wy
wieranie skierowanej do wewnątrz siły na przynajmniej część 
pierścieniowego rowka (22) i względem niego oraz składanie 
przynajmniej części pierścieniowego rowka (22) do wewnątrz 
względem pierścieniowego rowka. Urządzenie zastosowane do 
tego przerabiania zawiera wewnętrzną i zewnętrzną powierzch
nię matrycy (90, 110), przy czym przynajmniej jedna z nich 
sprzęga się z dolną częścią pierścieniowego rowka (22) oraz 
stempel (70) przeciwległy i osiowo ruchomy względem pierście
niowego rowka (22) i powierzchni matrycy, przeznaczony do 
sprzężenia z pierścieniowym rowkiem (22), by wywierać skiero
wane do wewnątrz siły na dolne jego części i składać te dolne 

części do wewnątrz w kierunku stempla (70). Zmniejszony 
promień można również uzyskać na stanowisku wykrywania i 
kształtowania, gdzie osiowo skierowana siła wywierana jest na 
kołnierz tak, że części wykroju zaginają się do sprzężenia z 
zasadniczo wklęsłą powierzchnią matrycy. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 312629 (22) 96 02 02 6(51) B22C 15/08 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Biedacha Roman, Przybylski Jacek, Tatara 

Mieczysław 
(54) Urządzenie do zagęszczania mas 

formierskich 
(57) Urządzenie do zagęszczania mas formierskich zbudo

wane jest z konstrukcji nośnej wykonanej w postaci kolumn (5) 
zamocowanych w korpusie dolnym (1) i korpusie górnym (2) 
za pomocą przegubów (9) odchylanej mechanizmem odchy
lania (8). Do górnego korpusu (2) zamocowany jest zespół 
zagęszczający masę (3) i zespół dozujący masę (4). Pomiędzy 
kolumnami (5) usytuowany jest ruchomy stół formierski (7) pod
noszony mechanizmem (6) do wysokości przenośnika krążniko-
wego (10). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319303 (22) 95 09 19 6(51) B22D 11/06 
(31) 94 310142 (32) 94 09 20 (33) US 
(86) 95 09 19 PCT/US95/12040 
(87) 96 03 28 WO96/09130 PCT Gazette nr 14/96 
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(71) ALUMINUM COMPANY OF AMERICA, 
Alcoa Center, US 

(72) Sartschev Adam J., Liu Joshua C. 
(54) Urządzenie i sposób do pionowego odlewania 

metalowego pręta 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest w zasadzie pionowe urzą

dzenie (10) przeznaczone do odlewania stopionego metalu w 
metalowy pręt. W skład urządzenia do odlewania wchodzi para 
ruchomych przeciwległych taśm (12,14), każda z powierzchnią 
odlewniczą (12a, 14a) oraz para ruchomych przeciwległych 
zespołów bloków zaporowych (30,32) z wielu blokami zaporo
wymi oraz jednym końcem osadzonym na obracającej się 
podporze (43, 44) i powierzchnią odlewniczą (34a, 36a) prze
ciwległą do osadzonego końca. Powierzchnie odlewnicze taśm 
oraz powierzchnie odlewnicze wspomnianych bloków zaporo
wych stanowią strefę odlewania pręta, gdzie stopiony metal 
krzepnie w metalowy pręt. W skład urządzenia do odlewania 
wchodzą również pręty chłodzące (70) służące do chłodzenia 
taśm podczas ich przechodzenia przez wspomnianą strefę od
lewania pręta. Ujawniono również odpowiedni sposób i metalo
wy pręt wykonany sposobem według wynalazku. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 319277 (22) 96 07 09 6(51) B23H 3/02 
(31)95 95112271 (32)95 0718 (33) RU 

96 96200881 96 0401 EP 
(86) 96 07 09 PCT/IB96/00661 
(87) 97 0206 WO97/03781 PCT Gazette nr 07/97 
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, 

NL 
(72) Gimaev Nasich Z., Zajcev Aleksandr N., 

Belogorskij Aleksandr L., Agafonov Igor L., 
Amirchanova Naila A., Kucenko Viktor N., 
Muchutdinov Rafail R. 

(54) Sposób elektrochemicznej obróbki za 
pomocą impulsów elektrycznych o zmiennej 
polaryzacji 

(57) Sposób stosowany jest do elektrochemicznej obróbki 
przewodzącego prąd przedmiotu obrabianego w elektrolicie, 
poprzez zastosowanie impulsów elektrycznych o zmiennej po

laryzacji. Impulsy przykłada się pomiędzy przedmiot obrabiany 
i przewodzącą elektrodę, przy czym jeden lub więcej impulsów 
prądowych o polaryzacji zgodnej występuje naprzemian z im
pulsami napięciowymi o polaryzacji przeciwnej. Amplitudę im
pulsów napięciowych ustala się pomiędzy dwoma określonymi 
wartościami, tak wyznaczonymi, aby uzyskać określoną jakość 
powierzchni przedmiotu obrabianego oraz osiągnąć określony 
stopień zużycia elektrody. Wyznaczenie tych napięć odbywa się 
w czasie przynajmniej jednego testu, poprzedzającego proces 
właściwej obróbki przedmiotu obrabianego. W trakcie przepro
wadzania testu amplitudę impulsów napięciowych stopniowo 
zwiększa się od określonej wartości początkowej do wartości 
końcowej. Natomiast dwa wspomniane napięcia wyznacza się 
w momentach, w których następuje zmiana znaku w ciągu 
kolejnych różnic wartości parametru, charakteryzującego wła
ściwości szczeliny pomiędzy elektrodą i przedmiotem obrabia
nym. Parametrem tym jest korzystnie amplituda globalnego 
minimum dla przebiegu napięcia panującego w szczelinie w 
czasie trwania impulsów prądowych, przy czym powstanie glo
balnego minimum wynika z ruchu oscylacyjnego, jaki wykonują 
przedmiot obrabiany i elektroda względem siebie. Parametrem 
tym może być również całka z prądu płynącego przez szczelinę 
w czasie trwania impulsów napięciowych, całka z napięcia pa
nującego w szczelinie w czasie trwania impulsów prądowych, 
rezystancja szczeliny lub też rozmiar szczeliny. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 312484 (22) 96 Ol 24 6(51) B23P 15/00 
(71) Wrocławskie Zakłady Materiałów 

Ogniotrwałych, Wrocław 
(72) Nowak Maria, Stachowiak Bogdan, 

Szumigała Mirosław, Wróbel Elżbieta 
(54) Kształtki izolacyjne i sposób wytwarzania 

kształtek izolacyjnych 
(57) Kształtki izolacyjne stanowią mieszaninę masy o skła

dzie 10 - 40% wagowych glinokrzemianowego surowca plasty
cznego o zawartości 35 - 42% Al2O3 i 2,6 - 0,5% Fe2 O3,90 - 30% 
wagowych mieszaniny kruszyw izolacyjnych przy gęstości na
sypowej 200 -1000 kg/m3 o uziarnieniu 0 -1,0 mm, zawartości 
25 - 60% A I 2O3 przy 0,1 - 5,5% Fe2Û3 oraz 0 - 50% wagowych 
kruszywa glinokrzemianowego lub korundowego o uziarnieniu 
0 - 3,0 mm przy gęstości nasypowej 1000 - 1400 kg/m3, przy 
uwzględnieniu nawilżenia spoiwem organicznym lub nieorgani
cznym z ewentualnym dodatkiem właściwych plastyfikatorów. 

Sposób polega na poddaniu dokładnie wymieszanej 
masy suchych składników, ciągle mieszając, nawilżaniu spoi
wem względnie jego roztworem wodnym, przy ewentualnym 
uwzględnieniu plastyfikatora, do wilgotności 6 - 15%, a nastę
pnie formowaniu z niej pod naciskiem nie przekraczającym 10 
MPa właściwych kształtek, które po wysuszeniu w temperaturze 
50 -150°C poddaje się wypalaniu w temperaturze 1100 -1500°C. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319452 (22) 95 09 28 6(51) B26B 21/22 
(31) 94 317036 (32) 94 10 03 (33) US 
(86) 95 09 28 PCT/US95/12997 
(87) 96 04 11 WO96/10473 PCT Gazette nr 16/96 
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US 
(72) Anderson Katherine, Maider Ralph 

Kenneth, Nowak Paul, Yen Tzu-Jun 
(54) Maszynka do golenia 
(57) Zespół maszynki do golenia z nożem ma środki nożowe 

(34), które mogą być sprężyście montowane i nachylone skoś
nie na zewnątrz od członu korpusu (2). Owijający wokół zacisk 
(50,51 ) jest dostarczony z każdej strony członu korpusu (2), przy 
czym zacisk (50, 51) ma swoje końce kończące się w powierz
chni dennej członu korpusu. Środki są dostarczone dla ograni-
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czenia ruchu końców zacisków w stosunku do powierzchni 
dennej pod wpływem obciążenia uderzeniowego zespołu ma
szynki do golenia z nożem, 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319350 (22)951010 6(51) B26B 21/52 
(31) 94 322433 (32) 941013 (33) US 
(86) 95 10 10 PCT/US95/14275 
(87) 96 04 25 W096/11778 PCT Gazette nr 18/96 
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, US 
(72) Apprille Domenie V.,Jr 
(54) Zespół rączki maszynki do golenia 
(57) Zespół rączki (10) dla bezpiecznej maszynki do golenia 

zawiera część uchwytową, tworzoną przez parę osłon (14, 16), 
zamontowanych na zasadniczo płaskim elemencie korpuso
wym (12). 

Elementy osłonowe (14,16) pokrywają jedynie obwód 
powierzchni górnej i dolnej elementu korpusowego (12), który 
zawiera element pierwszy, wykonany z zasadniczo elastycz
nego materiału elastomerowego oraz element drugi, wykona
ny z materiału bardziej sztywnego. 

Element drugi jest umieszczony pomiędzy powie
rzchniami górną i dolną elementu pierwszego albo osa
dzony wewnątrz elementu pierwszego za pomocą procesu 
formowania. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312592 (22) 96 01 30 6(51) B29C 67/20 
B29C 47/80 

(71) Instytut Naukowo-Techniczny, Lublin 
(72) Sikora Robert, Bieliński Marek 
(54) Sposób wytwarzania kształtowników 

konstrukcyjnych z polietylenu porowatego 
(57) Sposób wytwarzania kształtowników konstrukcyjnych z 

polietylenu porowatego zawierającego w swym składzie środek 
porujący, środek nukleidujący i środek poślizgowy, metodą 
wytłaczania, charakteryzuje się tym, że do tworzywa wytłacza
nego wprowadza się odpowiednio 0,05 : 1,5% wagowych 
mieszaniny kwasu cytrynowego i diamidu kwasu azomrówko-
wego, czyli azodikarbonamidu, połączonej z woskiem polietyle
nowym w ilości 15 : 45% wagowych, czyli o koncentracji 
poroforu 55 : 85% wagowych, 0,05 : 0,5% wagowych talku 
farmaceutycznego o rozmiarach ziarn mniejszych od 15 μm, 
zmieszanego z polietylenu w ilości 60 : 95% wagowych, czyli 
o koncentracji nukleantu 5 : 40% wagowych, 0,05 : 1,0% 
wagowych alkoholu tłuszczowego zmieszanego z polipropyle
nem w ilości 60 : 95%, czyli o koncentracji smaru zewnętrznego 
5 -5- 40%. Rozkład temperatury wzdłuż długości układu upla
styczniającego wytłaczarki powinien być taki, aby w drugiej 
połowie jego długości, licząc od zasobnika tworzywa, na odcin
ku równym co najmniej trzem średnicom ślimaka, temperatura 
wynosiła minimum 175°C. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 312595 (22) 96 01 30 6(51) B29C 70/50 
B29C 70/28 

(71) Instytut Włókien Naturalnych, Poznań 
(72) Kozłowski Ryszard, Mieleniak Bożena, 

Helwig Małgorzata, Przepiera Alojzy, 
Kubacki Andrzej, Czerwiński Bolesław, 
Awin Zygmunt, Ciemniecki Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania kompozytowych, 
niezapalnych i nietoksycznych płyt 
lignocelulozowych 

(57) Sposób wytwarzania kompozytowych, niezapalnych i 
nietoksycznych płyt l ignocelulozowych, zawierających 
wermikulit, charakteryzuje się tym, że wermikulit podda
je się grawitacyjnemu opadaniu w pionowym kanale przez 
strefę o temperaturze 750°C do 950°C, w czasie kilku do 
kilkunastu sekund. Po schłodzeniu uzyskane spęcznione i 
popękane cząstki wermikulitu miesza się ze środkiem wiążą
cym, po czym formuje się warstwę. Warstwę tę pokrywa się 
warstwą cząstek lignocelulozowych wymieszanych ze środ
kiem wiążącym i na niej formuje się warstwę wermikulitu 
wymieszanego ze środkiem wiążącym. Całość prasuje się 
znanym sposobem. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312452 (22)96 0122 6(51) B43L 9/00 
B43L 13/20 

(75) Gawrysiak Eugeniusz, Chodecz 
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(54) Przyrząd kreślarski 
(57) Przyrząd kreślarski charakteryzuje się tym, że stanowi 

transparentowy płaski element obrotowy (1) z przelotowym 
otworem (2), w którym umieszczony jest element osiowy (3) 
posiadający wieloostrzowy kołnierz. Element osiowy (3) zakoń
czony jest uchwytem. W płaskim elemencie obrotowym (1), w 
określonej odległości od otworu (2) umieszczone są spiralnie 
lub liniowo, przelotowe otwory (6, 7). Środek elementu osiowe
go (3) określają współrzędne linie środka (8), nacechowane na 
płaskim elemencie obrotowym (1) wokół przelotowego otworu 
(2). W innym rozwiązaniu element obrotowy (1) w miejscu otwo
rów (6,7) posiada prostoliniową szczelinę, w której umieszczony 
jest przesuwny element zaopatrzony w element zaciskowy (11). 
W przesuwnym elemencie umieszczone są dwa przelotowe 
otwory. W następnym rozwiązaniu rozwiązaniu element obroto
wy (1) w kształcie dysku posiada łożysko i umieszczony jest w 
korpusie dowolnego kształtu. Element obrotowy (1) posiada też 
spiralnie ułożone przelotowe otwory oraz promieniową szczeli
nę. Środek obrotu elementu obrotowego (1) oznaczony jest 
współrzędnymi liniami środka (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315368 (22) 96 07 19 6(51) B60R 25/06 
(23) 96 01 23 MTP SECUREX 96 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług 

DIPOL S p . z o.o., Wrocław 
(72) Gardyza Leszek, Piątkiewicz Marek, 

Chmiełecki Czesław, Piekutowski Marek 
(54) Urządzenie blokujące skrzynię biegów 

pojazdów samochodowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie blokujące 

skrzynię biegów pojazdów samochodowych poprzez mechani
czne unieruchomienie drążka zmiany biegów w celu zabezpie
czenia pojazdu przed kradzieżą. 

W skład urządzenia wchodzą wspornik (1) z tuleją zew
nętrzną (2) trwale połączony z konstrukcją samochodu oraz 
element blokujący w postaci trzpienia zawierający w swym 
wnętrzu zamek (4), który jest zamkiem dyskowym. We wnętrzu 
elementu blokującego znajduje się też zaczep (9) ze sprężyną 
zatrzaskową (13), który współpracuje z obwodowym rowkiem 
wewnątrz tulei zewnętrznej (2) połączonej ze wspornikiem (1). 
Wewnątrz tulei zewnętrznej (2) umieszczona jest sprężyna po
wrotna (14). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319457 (22)95 09 20 6(51) B60T 10/00 
B60T 8/34 

(31) 94 4436618 (32) 94 1013 (33) DE 
(86) 95 09 20 PCT/DE95/01291 
(87) 96 04 25 W096/11827 PCT Gazette nr 18/96 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Staib Helmut, Friedow Michael 
(54) Elektrohydrauliczne urządzenie do 

nastawiania ciśnienia, zwłaszcza do układu 
hamulcowego pojazdu, z regulacją poślizgu 

(57) Urządzenie (10) do nastawiania ciśnień zawiera umie
szczone szeregowo, uruchamiane elektromagnetycznie zawory 
(12), które są zespolone z blokiem zaworowym (11) i mają 
każdorazowo pokrywę zaworową (18), wystającą z powierzch
ni wsporczej (15) bloku zaworowego oraz ukierunkowywaną 
względem pokrywy zaworowej i nasadzaną na nią cewkę (14). 
Cewki (14) są osadzone w pokrywie (13), mocowanej na bloku 
zaworowym (11). Prócz tego blok zaworowy (11) jest zaopatrzo
ny w obejmujący pokrywy zaworowe (18) element sprężynowy 
(23) do bezluzowego osiowo ustalania położenia cewek (14) na 
pokrywach zaworowych. Przez nadanie odpowiedniego kształ
tu elementowi sprężynowemu (23) osiąga się to, że ten ostatni 
w stanie przed zmontowaniem współpracuje z naprężeniem 
wstępnym z zewnętrznymi rzędami pokryw zaworowych, jednak 
przy cewkach (14), nasadzonych na pokrywy zaworowe, jest 
odsunięty od tych cewek ku górze. W stanie przed zmonto
waniem uzyskuje się zatem niemożność zagubienia elementu 
sprężynowego (23). 

Elektrohydrauliczne urządzenie (10) do nastawiania ciś
nienia można zastosować do układów hamulcowych pojazdów 
z regulacją poślizgu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312602 (22) 96 01 31 6(51) B61G 9/06 
(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; 
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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, według wynalazku, posiada na 
zewnętrznej powierzchni amortyzatora elastomerowego (4) 
utworzone powierzchnie wspierające (13), służące do wsparcia 
z jednej strony wkładki dystansowej (14), a na korpusie (1) ma 
wykonane powierzchnie oporowe (12), służące do oparcia prze
ciwległej strony wkładki dystansowej (14). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 312455 (22) 96 01 24 6(51) B61G 11/00 
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX 

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

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

(54) Aparat pochłaniający, zwłaszcza do 
kolejowych sprzęgów automatycznych 

(57) Aparat pochłaniający posiada osadzone w płycie opo
rowej (7), łączniki (8), do których przytwierdzone są wspólne 
dla każdej pary łączników napinacze (12), które służą jako 
oparcie jednej strony wkładki dystansowej. Ponadto między 
płytą oporową, a napinaczem znajduje się element oporowy 
(17) utworzony na bocznej powierzchni tulei (2) korpusu (1), 
przy czym element oporowy służy jako oparcie drugiej strony 
wkładki dystansowej. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319371 (22) 95 09 25 6(51) B61L 3/12 
B61L 27/00 

(31) 94 1095 (32) 94 09 23 (33) DK 
(86) 95 09 25 PCT/DK95/00382 
(87) 9603 28 WO96/09199 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Pedersen Heine Ewi, Lyngby, DK; Herder 

John, Copenhaga, DK; Lohmann-Jensen 
Flemming, Chahrlottenlund, DK 

(54) System sterowania ruchem, zastosowanie go 
i sposób sterowania ruchem jednostki 
ruchomej 

(57) System sterowania ruchem dla jednostek (1) rucho
mych zawiera wiele nieruchomych jednostek (3) biernych mają
cych elektroniczną pojemność pamięciową oraz urządzenia 
nadawcze i odbiorcze. Pamięć jednostek biernych zawiera kod 
informacyjny, który jest unikalny dla jednostki (3) i jest związany 
z położeniem danej jednostki. Jednostka (1) ruchoma ma kom
puter (12) o odpowiedniej pojemności pamięciowej i urządzenia 
nadawcze i odbiorcze. Przy zapytaniu przez jednostkę (1) ru
chomą, jednostki (3) nieruchome dostarczają ich kod informa
cyjny umożliwiający jednostce (1) ruchomej obliczenie jej 
położenia. Pamięć jednostek (3) nieruchomych, w uzupełnieniu 
do kodów informacyjnych wymienionych jednostek, zawiera 
zapamiętane wiadomości ruchu, które są dostarczane wraz z 
kodem informacyjnym po zapytaniu z jednostki (1) ruchomej. 
Ruch jednostki (1) ruchomej może być regulowany według 
odbieranej informacji ruchu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319372 (22)95 0912 6(51) B65D 8/02 
B65D 43/06 

(31) 94 9414955 (32) 94 09 15 (33) DE 
94 9417442 941103 DE 

(86) 95 09 12 PCT/EP95/03586 
(87) 96 03 21 WO96/08416 PCT Gazette nr 13/96 
(71) MAUSER-WERKE GMBH, Brühl, DE 
(72) Przytulla Dietmar 
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(54) Beczka z pokrywą 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy cylindrycznej, formowanej 

przez rozdmuchiwanie, beczki (10) z szeroką szyjką, z pokrywą 
(12) i zamknięciem pierścieniem zaciskowym (14). Dzięki spe
cjalnemu ukształtowaniu pokrywy (12) i krawędzi (28) wylotu 
beczki oraz dzięki specjalnemu dopasowaniu poszczególnych 
elementów składowych do siebie, beczka (10), według wynalaz
ku, w stanie napełnionym umożliwia manipulowanie nią za 
pomocą takiego samego narzędzia do chwytania beczek (pa
puzi dziób), jakie jest stosowane w przypadku nowoczesnych, 
wykonanych z tworzywa sztucznego, beczek z czopem i z 
pierścieniem w kształcie litery L lub normalnych stalowych be
czek z czopem powszechnie używanych w przemyśle. Dzięki 
polepszeniu wytrzymałości przy upadku, beczka (10) nadaje się 
szczególnie dobrze również do substancji ciekłych, ponieważ 
pozostaje szczelna nawet przy upadku z większych wysokości. 

(21 zastrzeżeń) 

A3(21) 312487 (22) 96 01 26 6(51) B65D 39/08 

(61) 306972 

(75) Kruszewski Zdzisław, Warszawa 
(54) Nakrętka syfonowa 
(57) Nakrętka syfonowa jest szczelnym zamknięciem na

poju gazowanego (zwłaszcza pieniącego się) w typowej bu
telce, napełnianej i plombowanej na automacie rozlewniczym. 
Nakrętka jest przedłużona elastyczną tulejką (6) szczelnie 
obejmującą kołnierz butelki (7). Pomiędzy tulejką (6), a powie
rzchnią denka, zamykającą szyjkę butelki, nakrętka posiada 
boczny otwór (2) ze skośnym syfonem (3). Po nachyleniu 
butelki syfonem (3) w dół i lekkim odkręceniu nakrętki nastę
puje swobodny wypływ napoju przy denku nakrętki oraz przez 
kanaliki odgazowujące, przecinające gwint na szyjce butelki. 
Nakrętka syfonowa umożliwia wielokrotne nalewanie z poje
mnika bez tworzenia się zbędnej piany oraz zapewnia zacho
wanie optymalnego ciśnienia CO2 we wnętrzu pojemnika, aż 
do całkowitego jego opróżnienia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319258 (22) 95 09 22 6(51) B65D 41/04 
B65D 51/16 

(31) 94 4436150 (32) 94 1011 (33) DE 
(86) 95 09 22 PCT/EP95/03746 
(87) 96 04 18 W096/11148 PCT Gazette nr 06/11 
(71) SAFETY CAP SYSTEM AG, Steinhausen, 

CH 
(72) Breuer Hans-Werner, CH; Hertrampf 

Michael, DE 
(54) Zamknięcie do butelki iub podobnego 

pojemnika 
(57) Zamknięcie do butelki lub podobnego pojemnika ma 

część zamykającą w kształcie kapsla, posiada na swoim brzegu 
skierowany do wewnątrz występ do zahaczenia o, skierowany 
na zewnątrz, występ na szyjce butelki lub podobnego pojemni
ka i posiada w swoim wnętrzu, w obszarze krawędzi czołowej 
szyjki butelki, powierzchnię uszczelniającą do umieszczenia na 
powierzchni czołowej szyjki butelki. Powierzchnia uszczelniają
ca (5) posiada część powierzchni uszczelniającej (8), która jest 
wykonana na skierowanej promieniowo powierzchni wewnętrz
nej , odwróconej w kierunku osiowym do części zamykającej (1) 
występu, obejmującego od zewnątrz szyjkę butelki i pochylona 
przebiega promieniowo do wewnątrz i w kierunku osiowym 
przeciwnie do kierunku nakręcania. Skośna część powierzchni 
uszczelniającej (8) zapewnia środkowanie uszczelki (4), po
prawia uszczelnienie i przyczynia się do otwierania się tak 
wykonanego zaworu nadciśnieniowego, na którego ciśnienie 
otwierania można wpływać przez dobór wymiaru pochylenia 
części powierzchni uszczelniającej (8). 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319273 (22) 95 09 08 6(51) B65D 71/00 
(31) 94 943556 (32)94 09 23 (33) NO 

95 950961 95 0313 NO 
(86) 95 09 08 PCT/NO95/00156 
(87) 96 03 28 WO96/09220 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Osbakk Georg, Rognan, NO; Leerum 

Bjarne, Kaupanger, NO 
(54) Układ do przenoszenia i transportu butelek 
(57) Podstawka (2) przystosowana jest do opierania się na 

butelkach (3) i podtrzymuje je w gniazdach na górnej stronie 
podstawki (2), kilka podstawek (2) jest przystosowanych do 
układania w stos z zastosowaniem podstawki pośredniej (2), 
gdzie każde gniazdo zawiera centralny kołnierzowy pierścień 
(1), mający pionowy kołnierz, którego dolna krawędź jest 
przystosowana do opierania się na pierścieniu podtrzymują
cym (4) na butelce (3), stosującej na niższej podstawce (2) w 
taki sposób, że waga podstawki (2) powyżej, zawierającej 
butelki, jest przenoszona na butelki, stojące na niższej pod
stawce (2) i następnie na tę podstawkę (2) poprzez podtrzy
mujący pierścień (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319297 (22) 95 09 22 6(51) B65D 85/10 
(31) 94 9419304 (32) 94 09 24 (33) GB 
(86) 95 09 22 PCT/GB95/02250 
(87) 96 03 28 WO96/09230 PCT Gazette nr 14/96 
(71) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol, 

GB 
(72) James Anthony George, Taylor Rodney 

George, Luton Colin Dennis 
(54) Opakowanie na wyroby tytoniowe 
(57) Opakowanie na wyroby tytoniowe (10) zawiera zewnę

trzny karton (15), mający generalnie prostokątny przód, tył, 
wierzch, dno i boczne ścianki oraz wewnętrzny korpus (12). 
Zewnętrzny karton (15) ma górną część (16) i dolną (17), które 
są ze sobą połączone wzdłuż linii zawiasowej, usytuowanej na 
tylnej ściance zewnętrznego kartonu (15), równoległej do wierz
chołkowych i dennych krawędzi tylnej ścianki. Dolna krawędź 
(20) obszaru przedniej ścianki (19) górnej części (16) nie jest 
równoległa do linii zawiasowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312623 (22) % 02 01 6(51) B65D 90/10 
(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A, 

Pszczyna 
(72) Bartosik Jerzy, Szostok Ryszard, Danel 

Władysław 
(54) Zaniknięcie włazu, zwłaszcza blachownicy 

elektrofiltru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamknięcie włazu, zwłasz

cza blachownicy elektrofiltru, które charakteryzuje się tym, że 
składa się z pokrywy (4) włazu zasadniczego (1) oraz pokrywy 
zamykającej, zewnętrznej (11). 

Właz zasadniczy (1) zamknięty jest pokrywą (4), która 
wykonana jest w formie przestrzennej i wyłożona jest w środku 
tworzywem izolacyjnym (5), â na dolnej powierzchni pokrywy 
(4) utworzone jest gniazdo (6), w którym osadzona jest uszczel
ka (7). Pokrywa (4) osadzona jest na kołnierzu (3), do którego 
ściśle dolega uszczelka (7) i dociśnięta jest do kołnierza (3) 
poprzez ramię dociskowe (8). Ramię dociskowe (8) osadzone 
jest z jednej strony w zawiasie (9), a z drugiej, przeciwnej strony 
dociskane jest do górnej powierzchni pokrywy (4) śrubą doci
skową (10). Zawias (9) oraz śruba dociskowa (10) umocowane 
są do płaszcza blachownicy elektrofiltru (2). Pokrywa zamykają
ca zewnętrzna (11) osadzona jest na kołnierzu (12) i mocowana 
jest z jednej strony w zawiasie (13), a z drugiej, przeciwnej strony 
dociskana jest do kołnierza (12) śrubą dociskową (14). Zarówno 
zawias (13), jak i śruba dociskowa (14) mocowane są na kołnie
rzu (12), który mocowany jest do płaszcza blachownicy (2) 
elektrofiltru. Na dolnej powierzchni pokrywy (11), na całym 
obwodzie mocowany jest kołnierz (15), którego wnętrze wypeł
nione jest tworzywem izolacyjnym (16). 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312624 (22) 96 02 01 6(51) B65D 90/10 
(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., 

Pszczyna 
(72) Bartosik Jerzy, Szostok Ryszard, Danel 

Władysław 
(54) Zamknięcie włazu, zwłaszcza komory 

elektrofiltru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamknięcie włazu, zwła

szcza komory elektrofiltru, które charakteryzuje się tym, że 
pokrywa (3) osadzona jest i dociśnięta do kołnierza (1) ramio
nami dociskowymi (7), przy czym na długości każdego 
ramienia dociskowego (7) osadzona jest co najmniej jedna 
przelotowa śruba (8) dociskająca. Pokrywa (3) wykonana jest 
w formie przestrzennej i wypełniona jest w środku tworzywem 
izolacyjnym (4). Na wewnętrznej powierzchni pokrywy (3) 
utworzone jest gniazdo (5), w którym osadzona jest uszczelka 
(6), Ramię dociskowe (7) osadzone jest z jednej strony w 
zawiasie (9), a z drugiej, przeciwnej strony dociskane jest do 
zewnętrznej powierzchni pokrywy (3) śrubą dociskową (10). 
Zawiasy (9) oraz śruby dociskowe (10) są umocowane do 
ściany komory (2) elektrofiltru. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312625 (22) 96 02 01 6(51) B65D 90/10 
(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., 

Pszczyna 
(72) Bartosik Jerzy, Szostok Ryszard, Danel 

Władysław 
(54) Zamknięcie włazu, zwłaszcza leja zbiorczego 

elektrofiltru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamknięcie włazu, zwła

szcza leja zbiorczego elektrofiltru, które charakteryzuje się 
tym, że pokrywa włazu (5) posiada kształt czaszy kulistej, a jej 
krawędzie na całym obwodzie są zagięte, tworząc pierścień 
(6), który dolega do uszczelki (4), osadzonej w gnieździe (3), 
znajdującym sie w kołnierzu (1). Gniazdo (3) posiada w prze
kroju pionowym kształt trapezu. Pokrywa (5) jest wzmocniona 
przyspawaną do niej od spodu dolną częścią (7) w postaci 
płyty o średnicy mniejszej od średnicy otworu kołnierza (1), a 
utworzona przestrzeń jest wypełniona tworzywem izolacyjnym 
(8). W środkowej części górnej powierzchni pokrywy (5) znaj
duje się ucho (9), w którym mocowane jest ramię dociskowe 
(10). Ramię (10) z jednej skrajnej strony jest osadzone w 
zawiasie (11), a z drugiej, przeciwnej strony jest dociskane 
śrubą (12) dociskową. Zawias (11) oraz śruba (12) są moco
wane na ściance (2) leja. Na górnej powierzchni ramienia 
dociskowego (10) znajduje się uchwyt (13). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 318236 (22) 97 01 31 6(51) B65F1/14 
(31) 96 594153 (32) 96 01 31 (33) US 
(71) RUBBERMAID INCORPORATED, 

Wooster, US 
(72) Mast Rex, Rasmussen Trevor 
(54) Pojemnik na odpadki z chowanym zespołem 

kół 
(57) Pojemnik (10) posiada parę znajdujących się naprzeciw 

siebie ramion, przez które przechodzi rowek (30) w kształcie 
litery "J". Rowek ma wewnętrzny koniec, znajdujący się w pobli
żu pionowej osi symetrii pojemnika (10), a zewnętrzny koniec 
jest położony w dalszej odległości od tej osi. Pręt osiowy zespołu 
kół przechodzi przez rowek, a koła są zamocowane do przeciw
ległych końców pręta, który porusza się pomiędzy końcem 
wewnętrznym rowka, kiedy koła znajdują się w dolnej części 
ścian bocznych (12) pojemnika, a końcem zewnętrznym rowka, 
kiedy koła mieszczą się poza tylną ścianą pojemnika. Kiedy koła 
znajdują się w pozycji schowanej, pojemnik jest przystosowany 
do wpasowania go w podobnie ukształtowany drugi pojemnik, 
bez stykania się z kołami, a kiedy zespół kół znajduje się w 
pozycji wysuniętej, koła znajdują się w pozycji przystosowanej 
do zwiększenia stabilności pojemnika i dla lepszego podparcia 
pojemnika z ładunkiem. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 319252 (22) 95 09 20 6(51) B65G 15/64 
(31) 94 947265 (32) 94 09 20 (33) ZA 
(86) 95 09 20 PCT/AU95/00618 
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(87) 96 03 28 WO96/09237 PCT Gazette nr 14/96 
(71) ALUCAISINC,Tortola,VG 
(72) Cumberlege John Pear 
(54) Rolka luźna kierunkowa 
(57) Rolka luźna kierunkowa służy do prowadzenia rucho

mej taśmy przenośnika tak, aby taśma przebiegała centralnym 
torem. Rolka luźna kierunkowa zawiera podporę (14) przystoso
waną do montowania na ramie podtrzymującej przenośnika, 
rolkę kierującą (12), zamontowaną obrotowo na osi podtrzymu
jącej i ustawianą liniowo ogólnie poprzecznie względem taśmy 
przenośnika, która na niej przebiega oraz podparcie obrotowe, 
łączące rolkę ze środkami podtrzymującymi, przy czym podpar
cie obrotowe tworzy oś obrotu poziomego (24), dookoła której 
obraca się rolka kierująca. Rolka kierująca posiada zewnętrzną 
powierzchnię obwodową o kształcie ogólnie walca kołowego 
prostego i posiadającą rejon centralny i przeciwległe rejony 
krawędziowe (22), przy czym rejony krawędziowe posiadają 
obwód zewnętrzny, który jest większy albo mniejszy niż obwód 
zewnętrzny rejonu centralnego. Ukształtowanie jest takie, że 
podczas pracy, kiedy taśma przenośnika, poruszająca się na 
wspomnianej rolce kierującej, przemieszcza się w kierunku 
jednego albo drugiego rejonu krawędziowego, różnica w 
prędkościach obwodowych rejonu centralnego i tego rejonu 
krawędziowego będzie powodowała obrót poziomy rolki kieru
jącej dookoła osi obrotu i nakierowanie taśmy z powrotem na jej 
centralny tor. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 312422 (22)96 01 23 
(75) Żuralski Zenon, Słupsk 

6(51) B65G 17/30 

(54) Transporter hakowy 
(57) Transporter hakowy, według wynalazku, ma cztery słup

ki (1), połączone ze sobą trwale w pary poprzeczkami, ramę z 
nóżkami w narożnikach oraz łączniki (7), łączące pary słupków 
(1), wyposażone w zawiesia (9) z drążkami (10). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312476 (22) 96 01 23 6(51) B65G 19/04 
(75) Ciążyński Wojciech, Gliwice; Śliwa Jan, 

Rybnik; Frączek Sylwester, Wodzisław ŚL.; 
Gmur Bonifacy, Pszczyna 

(54) Górniczy przenośnik ścianowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest górniczy przenośnik ścia

nowy, stosowany w czasie eksploatacji pokładu węglowego 
nachylonego stromo, urabianego po wzniosie. Górniczy prze
nośnik ścianowy ma trasę poziomą na całej długości, a ślizgowe 
płyty, naprowadzające łańcuchowe cięgna (5) na bęben (6), ma 
umieszczone od strony spągu, a segment napędowy jest nie
symetryczny tak, że jego burta od strony calizny jest krótsza od 
przeciwległej burty. Przenośnik jest zaopatrzony w uchylne śliz
gowe płetwy (7), usytuowane wzdłuż segmentów (1) trasy. Jed
nocześnie przenośnik jest podparty kształtowymi żebrami o 
regulowanym poziomie ustawienia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318259 (22) 97 02 03 6(51) B65G 47/52 

(31)96 595799 (32)96 02 02 (33) US 

(71) JERVIS B.WEBB INTERNATIONAL 
COMPANY, Farmington Hills, US 

(72) Kierpaul Chester F., Meissner David K., 
Anderson Donald Lee, Brown Rickey Lee 

(54) Skrzynkowy system transportowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest automatycznie stero

wany skrzynkowy system przenośnikowy do zawracania 
skrzynek do punktu wykorzystania. System ten zawiera układ 
sterowania, łączniki, przenośniki, nośniki, podnośniki i stano
wiska przekazywania i działa w określonym kierunku zgodnie 

23 
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z gromadzeniem skrzynek. W szczególności wynalazek ten 
dotyczy urządzeń do manipulowania bagażem, takich jak 
urządzenia transportu i rozprowadzania bagażu w portach 
lotniczych przy zastosowaniu skrzynek, palet, pojemników 
i/lub kontenerów do transportowania bagażu na systemach 
przenośnikowych. Skrzynkowy system przenośnikowy zawie
ra kombinację przenośników (10,20, 30), w skład której wcho
dzi przenośnik pionowy (10) i przenośnik (20) zasadniczo 
poziomy ze środkami (42) do przekazywania skrzynek (12) 
pomiędzy tymi dwoma różnymi systemami. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319256 (22) 94 09 20 6(51) B66B 5/16 
(86) 94 09 20 PCT/FI94/00416 
(87) 96 03 28 WO96/09241 PCT Gazette nr 14/96 
(71) OY SCANINTER NOKIA LTD., Tampere, 

FI 
(72) Timari Jali 
(54) Zespół hamulcowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół hamulcowy, za po

mocą którego jest hamowany ruch obrotowy, a także ruch 
liniowy, to znaczy ruch wadliwy platform podnośnikowych, a 
zwłaszcza ich spadanie. Zespół zawiera przekładnię hamulcową 
(20, 21), umocowaną na osi (4), sprzęgło (25, 26) do przekazy
wania ruchu obrotowego i wyposażone w urządzenie blokujące 
(27), które jest zwalniane przez ustawioną wielkość siły odśrod
kowej, wytwarzanej przez ruch obrotowy i blokuje sprzęgło w 
celu przekazywania ruchu obrotowego pomiędzy osią i urządze
niem blokującym. Po zablokowaniu, urządzenie blokujące w 
sprzęgle jest przystosowane do przekazywania ruchu obrotowe
go także w kierunku przeciwnym do kierunku wytworzonego 
przez urządzenie blokujące, w celu otwarcia blokady poprzez 
obrót osi (4) w kierunku przeciwnym, przy czym sprzęgło posia
da ramię utrzymujące (50), służące do zapobiegania powrotowi 
urządzenia blokującego do położenia nie-blokowania natych
miast po otwarciu hamulca poprzez wspomniany obrót osi (4) 
w kierunku przeciwnym. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318424 (22) 97 02 12 6(51) B67C 3/06 
(71) Poznańska Fabryka Maszyn Pakujących 

POFAMIA SA, Poznań 
(72) Krawczak Ryszard 
(54) Rozlewak przeciwciśnieniowy do napełniania 

pojemników, zwłaszcza puszek 
(57) Rozlewak ma tulejowy korpus (1) z cieczowym kanałem 

(3), przyłączony do ciśnieniowego zbiornika (2) z zapasem cieczy. 
Dolna część korpusu (1) ma cylindryczny, zewnętrzny płaszcz 
(13), w którym znajduje się walcowy rdzeń (14), otaczający wylo
towy odcinek cieczowego kanału (3) ze stożkiem kierującym (15). 
Pomiędzy płaszczem (13) i rdzeniem (14) jest utworzona pierście
niowa komora gazowa (16). W komorze (16) znajduje się przesuw
ny, pierścieniowy tfok (17). Na jego czołowej powierzchni jest 
zamocowana pierścieniowa uszczelka (18), dopasowana do wlo
towego otworu (19) puszki (11). Na pograniczu tłoka (17) i rdzenia 
(14) znajduje się gazowy kanał (21 ), który łączy wnętrze puszki (11) 
z nadtłokową przestrzenią komory (16). Przestrzeń ta jest ponadto 
przyłączona do odprężającego zaworu (23), który łączy wnętrze 
puszki (11) z atmosferą otoczenia. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 312601 (22) 96 01 31 6(51) C02F1/16 
(71) Zakład Projektowania i Doradztwa 

Technicznego GORPROJEKT, Gliwice 
(72) Kubła Józef, Gojny Jan, Szneider Ernest, 

Bednorz Janusz, Materzok Jan 
(54) Sposób termicznego odsalania wód dołowych 

z wykorzystaniem nadmiaru mocy cieplnej 
kotłów grzewczych i urządzenie do 
termicznego odsalania wód dołowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wykorzystania 
nadmiaru mocy cieplnej kotłów grzewczych do termicznego 
zagęszczania zasolonych wód dołowych oraz urządzenie do 
jej termicznego zagęszczania. 

Sposób termicznego zagęszczania wód dołowych po
lega na odparowaniu wody zasolonej, na powierzchni płyty 
grzejnej zasilanej gorącą wodą z węzła rozdzielającego automa
tycznie ciepło wytworzone w kotłach (1) dla potrzeb grzewczych 
i dla potrzeb odsalania. Proces termicznego zagęszczania wód 
słonych odbywa się w urządzeniu składającym się z komory 
zraszania (4), w której na płytę grzejną (9) za pomocą dysz (8) 
natryskiwana jest zasolona woda wstępnie podgrzana w wy
mienniku spaliny-woda (5) i w wymienniku (6) zabudowanym na 
wylocie z komory zraszania oraz w wymienniku (7) zabudowa
nym na wlocie wody zasolonej do parownika. Woda odsolona 
o temp.50°C odzyskana ze skraplania pary w wymienniku (6), 
wykorzystywana jest jako woda kąpielowa dla załogi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318254 (22) 97 02 03 6(51) C02F 1/58 
(75) Koczko Bogdan, Warszawa; Mossakowska 

Anna, Warszawa; Pustelnik Agnieszka, 
Wieliszew 

(54) Usuwanie amoniaku z wody poprzez 
wcześniejsze inicjowanie i podtrzymywanie w 
sposób ciągły, procesu nitryfikacji w złożu 
filtracyjnym 

(57) Prowadzenie procesu nitryfikacji polega na wcześniej
szym stopniowym i stabilnym podawaniu amoniaku do wody 
natlenionej wpływającej na filtry, aż do zainicjowania procesu i 
jego utrzymanie w ciągu technologicznym, podającym wodę 
przewodem (1) poprzez mieszacz (2) i ciągły pomiar stężenia 
(3) do złoża filtracyjnego (4), a po przefiltrowaniu, przez drugi 
ciągły pomiar (6), wyniki z obydwu pomiarów są przekazywane 
do sterownika (7) który kontroluje stopień nitryfikacji i steruje 
podawaniem dawki amoniaku z dozownika (8) w okresach zbyt 
małej ilości amoniaku w wodzie dopływającej, dla utrzymania 
procesu nitryfikacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319183 (22)95 0912 6(51) C02F1/58 
(31)94 4432840 (32)94 0915 (33) DE 
(86) 95 09 12 PCT/EP95/03590 
(87) 96 03 21 WO96/08447 PCT Gazette nr 13/96 
(71) DYNAMIT NOBEL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Troisdorf, DE 
(72) Danzmann Erich, Trautmann 

Wilhelm-Heinrich, Muskulus Bernd, 
Neitzert Bernd, Zips Frank 

(54) Instalacja do odzyskiwania azotanów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu eliminacji nieorganicz

nych i/lub utlenialnych związków azotu w ściekach przemysło
wych z jednoczesnym wykorzystaniem zawartych w ściekach 
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związków azotu, jako przemysłowych surowców wtórnych, które 
można wprowadzić do procesu produkcyjnego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319301 (22) 95 09 22 6(51) C02F 1/66 
(31) 94 9400859 (32)94 09 22 (33) BE 
(86) 95 09 22 PCT/BE95/00087 
(87) 96 03 28 WO96/09251 PCT Gazette nr 14/96 
(71) LHOISf RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT S.A, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, BE 

(72) Langelin Henri René, Colombier Simon 
(54) Sposób przetwarzania kwaśnych ścieków 
(57) W sposobie oczyszczania ścieków zawierających 

H2SO4 stosuje się cząstki CaC03- MgC0 3 i/lub MgCO3 ewen
tualnie zmieszane z CaC0 3 o rozmiarze takim, że co najmniej 
95% cząstek CaC0 3 -MgC0 3 i/lub MgCO3 ma rozmiar poniżej 
75 μm, przy czym w wyniku tego procesu odzyskuje się 
siarczan magnezowy w postaci roztworu lub solanki. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 318071 (22) 97 01 22 6(51) C02F 3/30 
(31) 96 19602385 (32) 96 01 24 (33) DE 
(71) Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft, 

München, DE 
(72) Finsterwalder Klemens 
(54) Sposób i urządzenie do obróbki ścieków 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 

obróbki ścieków. Sposób obróbki ścieków, w drodze sekwen
cyjnego oczyszczania biologicznego (metoda SBR) za pomocą 
mikroorganizmów w zbiorniku reakcyjnym (1), zawiera fazę 
napełniania, napowietrzania i mieszania, przy czym w fazie 
napowietrzania wdmuchuje się do ścieków (3), za pomocą 
systemu napowietrzającego (6), powietrze z atmosfery, nastę
pnie zbiornik (1) zamyka się hermetycznie, a w następującej 
potem fazie mieszania zamknięte w zbiorniku reakcyjnym (1) 
powietrze prowadzi się w zamkniętym obiegu dla przemieszania 
ścieków (3) w warunkach anaerobowych. Po krótkim czasie, 
znajdujący się w powietrzu tlen zostaje wchłonięty przez mikro
organizmy w procesie oddychania; pozostaje gaz obojętny. W 
ten sposób zarówno w fazie napowietrzania, jak też w fazie 
mieszania można wykorzystać tę samą aparaturę. 

System nagazowujący (6) zawiera elementy do prze
łączania systemu zasysającego powietrze z atmosfery pod
czas fazy napowietrzania, dla prowadzenia strumienia gazu w 
obiegu otwartym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 318210 (22)97 0130 6(51) C03C 3/00 
(31) 96 9601780 (32) 96 01 30 (33) GB 
(71) PILKINGTON PLC,St.Helens,GB 
(72) Fyles Kenneth Melvin, Eaves Helen Louise, 

Cochrane Thomas Gordon 
(54) Sposób wytwarzania szkła oraz szkła 

wytwarzane tym sposobem 
(57) Sposób polega na tym, że kompozycję pierwszego 

szkła doprowadza się do pieca i określa się gęstość takiego 
szkła. Następnie kompozycję tę zmienia się, by wytworzyć 
drugie szkło, które ma zasadniczo właściwości inne niż pier
wsze szkło, przy czym zmiana kompozycji jest taka, że żądane 
właściwości uzyskuje się w drugim szkle przy równoczesnym 
utrzymywaniu gęstości drugiego szkła zasadniczo równej gę
stości pierwszego szkła. Korzystnie pierwsze szkło może być 
szkłem przezroczystym, podczas gdy drugie szkło może być 
szkłem barwionym. W takim przypadku szkło barwione może 
zawierać żelazo. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 319386 (22)95 09 25 6(51) C03C 17/30 
(31) 94 9400871 (32)94 09 27 (33) BE 
(86) 95 09 25 PCT/EP95/03785 
(87) 96 04 04 WO96/09993 PCT Gazette nr 15/96 
(71) METALLGESELLSCHAFT 

AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Couttenier Andre 
(54) Mieszanka do obróbki podłoży zawierających 

krzem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mieszanka do obróbki 

podłoży, które zawierają związki krzemu, zwłaszcza do obrób
ki szkła lub ceramiki, składająca się z następujących składni
ków: a) ze składnika A, utworzonego z co najmniej jednego 
polisiloksanu, który zawiera wiązania Si-H, b) ze składnika B 
utworzonego z co najmniej jednego bi-, tri- lub tetrafun-
kcyjnego silanu, przy czym reszta alkoksylowa lub reszta 
CH3COO działa jako grupa funkcyjna i c) ze składnika C, 
utworzonego z co najmniej jednego silnego bezwodnego 
kwasu organicznego lub nieorganicznego. 

Mieszankę można szczególnie korzystnie po rozcień
czeniu rozpuszczalnikiem nanosić na podłoża. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312538 (22) 96 01 30 6(51) C04B 7/26 
C04B 18/08 

(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Inwestycyjne 
Budownictwa i Energetyki 
ENERGOMAR-NORD Spółka z o.o., 
Warszawa 

(72) Zyrianov Vladimir 
(54) Sposób i urządzenie do otrzymywania 

materiałów wiążących z popiołów kotłów 
energetycznych, zwłaszcza z paleniskiem 
fluidalnym 

(57) Wynalazek pozwala wykorzystać materiał odpadowy, 
pochodzący ze spalania węgla w kotiach energetycznych, zwła
szcza z paleniskiem fluidalnym, w celu otrzymania budowla
nych materiałów wiążących. 

Sposób, według wynalazku, polega na poddawaniu 
cząstek popiołu, wprowadzonych do komory roboczej (4) zbior
nika (1), procesowi mechanicznej dezaglomeracji oraz proceso
wi aktywacji poprzez zderzenia, przy prędkości cząstek popiołu 
nie mniejszej niż 8 m/sek. 
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Urządzenie, według wynalazku, posiada komorę robo
czą (4), osadzoną na wspornikach (6) w zbiorniku (1), która jest 
zakończona z jedne] strony otwartym od góry ściętym stożkiem, 
a z drugiej strony dnem z otworem centralnym (7) i otworami 
obwodowymi (22). Komora robocza (4) jest wyposażona w 
wirnik (10), składający się z tarczy nośnej (11) z zespołami 
łopatek (12), wyposażonych na końcach w bijaki (13). Na obwo
dzie ścian wewnętrznych komory roboczej (4) są przymocowa
ne płyty udarowe (17) z prętami (18), posiadającymi otwory 
przelotowe. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319379 (22) 95 09 22 6(51) C04B 28/32 
(31)94 1799 (32)94 09 22 (33) AT 

94 1800 94 09 22 AT 
95 2257 95 08 04 CH 

(86) 95 09 22 PCT/IB95/00787 
(87) 96 03 28 WO96/09262 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Müller-Hartburg Johannes, 

Untertullnerbach, AT 
(54) Płyty wykładzin podłogowych, ściennych, 

sufitowych oraz meblowych okładzin lub 
komponentów, sposób wytwarzania takich 
płyt lub komponentów i elementy mocujące 
do takich płyt 

(57) Wynalazek dotyczy płyt, w szczególności wykładzin 
podłogowych ściennych lub okładzin meblowych lub kompo
nentów, wykonanych w szczególności z cementu Sorela o na
stępujących proporcjach mieszaniny: MgO do MgCfe około 
1:2,2 do 1:2,8, stosunek wypełniacza i spoiwa (MgO+MgCfe) 
około 1:0,8 do około 1:2,5 i korzystnie z ramą sposobu wytwa
rzania takich płyt lub komponentów oraz dodatkowo urządzenia 
do transportowania takich płyt w trakcie procesu wytwarzania 
oraz elementu mocującego. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 312550 (22) 96 01 29 6(51) C04B 35/12 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Licznerski Benedykt W., Golonka Leszek J., 

Nitsch Karol, Teterycz Helena 
(54) Kompozycja ceramiczna 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji ceramicznej, przezna

czonej do wytwarzania grubowarstwowych czujników wilgot
ności, zawierającej 0-5% wagowych pierwiastkowego krzemu, 
0-10% wagowych pierwiastkowego boru, 25-30% wagowych 

tlenku cynku, 45-55% wagowych tlenku chromu, 15-30% wago
wych tlenku tytanu oraz 0-1% wagowych tlenku litu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312411 (22) 96 01 22 6(51) C04B 35/50 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Kuźma Eugeniusz, Prujszczyk Marek 
(54) Sposób wytwarzania termistorów z 

kobaltanów ziem rzadkich 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania termi

storów z kobaltanów ziem rzadkich, wykorzystujący prasowanie 
kształtek. Przygotowane do prasowania tworzywo poddaje się 
procesowi uwodnienia, a po spieczeniu termistory poddaje się 
starzeniu w atmosferze nasyconej parą wodną. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312535 (22) 96 Ol 24 6(51) C04B 35/56 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Haberko Krzysztof, Pyda Waldemar, Pędzich 

Zbigniew, Turkiewicz Joanna 
(54) Zmodyfikowany kompozyt ziarnisty na bazie 

częściowo stabilizowanego ZrO 2 
(57) Zmodyfikowany kompozyt ziarnisty na bazie stabili

zowanego Zr02, składający się z osnowy ZrO2 z dodatkiem 
stabilizatorów Y2 O3 lub CaO lub MgO lub mieszanin YsO3-TiO2, 
Y2 O3-CaO, Y2O3-MgO lub koncentratu lantanowo-cerowego z 
wtrąceniami WC lub W2C lub TiC lub SiC względnie ich miesza
ninami, zawiera i/lub wtrącenia Or3C2 lub Cr4C lub C r 2 3 C 6 lub 
Cr7C3 lub ich mieszaniny w ilości 5-50% objętościowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319174 (22) 95 09 08 6(51) C04B 35/65 
(31) 94 4433047 (32) 94 09 16 (33) DE 
(86) 95 09 08 PCT/EP95/03532 
(87) 96 03 21 WO96/08452 PCT Gazette nr 13/96 
(71) FOSBEL GMBH, Euskirchen, DE 
(72) Harnacher Alfons, DE; Gamers Klaus, DE; 

Ismailov Marat B., KZ; Ksandopoulo 
Georgy I., KZ 

(54) Ogniotrwała zaprawa i jej stosowanie do 
spoinowania ogniotrwałych wyłożeń 
piecowych 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania reaktywnej ognio
trwałej zaprawy, która jest samogasnąca poza określoną głębo
kością wnikania. Zaprawa ta złożona jest z mieszaniny 11-17% 
wag. na sucho proszku aluminium, 18-31% wag. na sucho 
tlenku żelaza, 8-18% wag. na sucho siarczanu magnezu roz
puszczonego w wodzie oraz 44-60% wag. na sucho tlenku 
magnezu. Zaprawa ta jest używana do spoinowania ogniotrwa
łych wyłożeń piecowych złożonych z cegieł ogniotrwałych, zwła
szcza do obrotowych pieców rurowych. 

(4 zastrzeżenia) „ 

A1(21) 319275 (22) 95 09 21 6(51) C05D 9/00 
C05F5/00 

(31)94 9403225 (32)94 09 23 (33) SE 
(86) 95 09 21 PCT/SE95/01079 
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(87) 96 03 28 WO96/09268 PCT Gazette nr 14/96 
(71) RESAMCO HB, Ahus, SE 
(72) Fransman Bo, Göthe Klas 
(54) Granulki witalizujące zawierające popiół i 

gips i sposób wytwarzania tych granulek 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania granulowa

nego środka wrtalizującego z popiołu paliwa niekopalnego lub 
paliwa kopalnego. Popiół miesza się ze środkiem wiążącym i 
podczas mieszania mieszaniny popiołu ze środkiem wiążącym 
dodaje się środowisko wodne. Powstałą pastę formuje się w 
granulki, które można pakować bez dalszego suszenia. Ponad
to wynalazek dotyczy granulowanego środka wrtalizującego, 
który zawiera popiół z paliwa niekopalnego lub paliwa kopalne
go i środek wiążący. Środkiem wiążącym jest gips lub cement 
a środowiskiem wodnym jest woda odfiltrowana pod ciśnieniem 
lub osad z instalacji oczyszczania ścieków lub papierni lub 
woda ługująca z wysypisk odpadów. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312591 (22) 96 01 30 6(51) C05D 9/02 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Skowroński Bolesław, Dankiewicz Maria, Sas 

Józef, Malczewski Zbigniew, Czornik 
Franciszek 

(54) Sposób otrzymywania koncentratu 
nawozowego 

(57) Sposób otrzymywania koncentratu nawozowego cał
kowicie rozpuszczalnego w wodzie charakteryzuje się tym, 
że w środowisku wodnym, zawierającym sól sodową kwasu 
etylenodwuaminoczterooctowego w ilości 30% do 70% wago
wych zapotrzebowania stechiometrycznego, rozpuszcza się so
le żelaza, miedzi, manganu, cynku, kobaltu, boru, molibdenu w 
ilości odpowiadającej od 0,1% do 30% wagowych sumy pier
wiastków mikroelementowych w gotowym produkcie. Nastę
pnie w czasie reakcji kompleksowania lub po jej zakończeniu 
dodaje się ewentualnie dalsze składniki: fosforan potasowy i/lub 
amonowy i/lub sodowy w ilości odpowiadającej od 0% do 40% 
wagowych P2O5 w gotowym produkcie, mocznik w ilości odpo
wiadającej od 0% do 25% wagowych azotu w gotowym produ
kcie oraz saletrę potasową i/lub siarczan potasowy w ilości 
odpowiadającej od 0% do 40% wagowych K2O w gotowym 
produkcie i siarczan magnezowy w ilości od 0% do 15% wago
wych magnezu w gotowym produkcie oraz kwas cytrynowy w 
ilości od 0% do 70% wagowych zapotrzebowania stechiometry
cznego utrzymując temperaturę 30~90°C, a następnie rozpyla 
się roztwór w suszarce rozbryzgowej odparowując zawartą w 
nim wodę. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318211 (22) 97 01 30 6(51) C07C 15/00 
C07C5/03 
C07C7/04 

(31) 96 19603901 (32) 96 02 03 (33) DE 
(71) Krupp Uhde GmbH, Dortmund, DE 
(72) Emmrich Gerd, Schneider Hans-Christoph, 

Gehrke Helmut, Firnhaber Bernhard 
(54) Sposób i urządzenie do uzyskiwania czystych 

związków aromatycznych z benzyny 
reformowanej 

(57) W pierwszym etapie sposobu benzynę reformowaną 
uwodornia się selektywnie i tak ustala warunki uwodorniania, 
że uwodornia się w zasadzie związki niearomatyczne, zwłasz
cza oiefiny, diolefiny i triolefiny. Następnie, w drugim etapie 
sposobu, uwodornione selektywnie i zawierające związki aro
matyczne produkty pierwszego etapu rozdziela się za pomocą 

destylacji ekstrakcyjnej i/lub ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz 
na związki aromatyczne i niearomatyczne. 

Urządzenie do uzyskiwania czystych związków aroma
tycznych z benzyny reformowanej zawiera reaktor (1) do uwo
dorniania i umieszczone za nim urządzenie (2) do ekstrakcji, 
przy czym reaktor (1) do uwodorniania ma pierwszy przewód 
doprowadzający (3) cło doprowadzania benzyny reformowanej 
i drugi przewód doprowadzający (4) do doprowadzania wodo
ru, zaś urządzenie (2) do ekstrakcji jest poprzez przewód łączą
cy (5), dla ciekłych, uwodornionych selektywnie i zawierających 
związki aromatyczne produktów selektywnego uwodorniania, 
przyłączone do rekatora (1) do uwodorniania i zawiera urządze
nie doprowadzające (6) selektywny rozpuszczalnik, pierwszy 
przewód odciągający (7) dla ekstraktu z selektywnego rozpusz
czalnika i związków aromatycznych i drugi przewód odciągają
cy (8) dla rafinatu ze związkami niearomatycznymi. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 312517 (22) 96 Ol 26 6(51) C07C 41/06 
C07C 43/04 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Rafineryjnego, Płock 

(72) Grzeczkowski Stanisław, Choiecki Józef, 
Fraczek Kazimierz, Byczuk Sławomir, Ciok 
Jarosław, Mackiewicz Grzegorz, Sęp Karol, 
Markowski Leon, Jastrzębski Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania eterów 
alkilowo-trzeciorzędowych alkilowych 

(57) Sposób wywtarzania eterów na drodze eteryfikacji ole
fin trzeciorzędowych alkoholami pierwszorzędowymi w obecno
ści kwaśnych żywic jonowymiennych jako katalizatorów, polega 
na tym, że mieszaninę alkoholi i frakcji węglowodorowych za
wierających olefiny trzeciorzędowe kontaktuje się kolejno z trze
ma złożami katalitycznymi. Najpierw wprowadza się mieszaninę 
reagentów na złoże stałe ciągłe, pracujące w warunkach zbliżo
nych do adiabatycznych i prowadzi się wstępną eteryfikację. 
Następnie podaje się mieszaninę reakcyjną, bezpośrednio, bez 
wymiany ciepła, na złoże usytuowane w rurach reaktora płasz-
czowo-rurowego, gdzie zachodzi przemiana zasadniczej części 
surowców. Ciepło reakcji odbiera się z przestrzeni międzyruro-
wej. Eteryfikację finalizuje się na trzecim złożu, stałym i ciągłym, 
w którym temperaturę kontroluje się ewentualnie przez zawra
canie na złoże części schłodzonej mieszaniny poreakcyjnej. 
Proces przebiega przy korzystnym, łagodnym rozkładzie tem
peratur wzdłuż wszystkich złóż katalitycznych. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319178 (22) 96 07 18 6(51) CG7C 45/50 
B01J 38/74 

(31) 95 60001212 (32) 95 07 18 (33) US 
96 673983 96 07 01 US 
96 683593 96 0715 US 

(86) 96 0718 PCT/US96/11868 
(87) 97 02 06 WO97/03938 PCT Gazette nr 07/97 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, 

INC., Filadelfia, US 
(72) Silverman Gary Stephen, Mercando Paul 
(54) Ulepszony sposób hydroformylowania z 

separacją i recyklizacją aktywnego 
katalizatora rodowego 

(57) Aktywny katalizator rodowy i zanieczyszczenia od
dziela się ze strumienia procesu hydroformylowania, za
wierającego zarówno aktywny jak i nieaktywny katalizator 
rodoorganiczny, przez związanie aktywnego katalizatora i 
zanieczyszczeń na kwasowej żywicy jonowymiennej, za
wierającej grupę kwasową. 

Oczyszczony strumień hydroformylowania może 
być zawrócony do reaktora hydroformylowania. 

Całość lub część nieaktywnego rodu można re
aktywować przed recyklizacją oczyszczonego strumienia pro
cesu hydroformylowania do reaktora. 

Podczas regeneracji żywicy najpierw stosuje się rozpu
szczalnik obojętny, w colu usunięcia zanieczyszczeń, które od
rzuca się, po czym stosuje się rozpuszczalnik kwasowy, w celu 
usunięcia aktywnego katalizatora rodoorganicznego z żywicy. 

Taki aktywny katalizator może być nawodorowany i 
zawrócony do rekatora hydroformylowania. 

Może być wytworzona kompozycja zawierająca ży
wicę, mającą co najmniej jedną grupę kwasową, rozmiesz
czoną na szkielecie krzemionkowym oraz związny z żywicą 
aktywny kompleks rodu ze strumienia procesu hydroformy
lowania. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319438 (22) 95 09 28 6(51) C07C 45/58 
C07C 47/19 
C07C 31/20 

C07C 29/141 
C07C 45/80 

(31)94 316673 (32)94 09 30 (33) US 
94 316661 94 09 30 US 

(86) 95 09 28 PCT/EP95/03868 
(87) 96 04 11 WO96/10550 PCT Gazette nr 16/96 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B. V., The Hague, NL 
(72) Arhancet Juan Pedro, UY; Forschner 

Thomas Clayton, US; Powell Joseph Broun, 
US; Semple Thomas Carl, US; Slaugh Lynn 
Henry, US; Thomason Terry Blane, US; 
Weider Paul Richard, US 

(54) Sposób wytwarzania 1,3-aIkanodioli i 
3-hydroksyaldehydów 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania 1,3-alkanodioli i 3-
hydroksyaldehydów na drodze hydroformylowania tlenków 
wewnętrznych/epoksydów/ w reakcji z tlenkiem węgla i 
wodorem w obecności kataliaztora opartego na kobalcie i 
aktywatora stanowiącego lipofilową czwartorzędową sól 
pierwiastka V grupy. 

Sposób umożliwia uzyskiwanie 1,3-propanodiolu z wy
soką wydajnością i selektywnością. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 319439 (22) 95 09 28 6(51) C07C 45/58 
C07C 45/80 
C07C 47/19 
C07C 31/20 
C07C 29/141 

(31) 94 316660 (32) 94 09 30 (33) US 
94 316669 94 09 30 US 
94 316677 94 09 30 US 
94 316679 94 09 30 US 
94 316680 94 09 30 US 

(86) 95 09 28 PCT/EP95/03870 
(87) 96 04 11 WO96/10552 PCT Gazette nr 16/96 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., The Hague, NL 
(72) Allen Kevin Dale, US; Arhancet Juan Pedro, 

UY; Eubanks David Cleve, US; Fong 
Howard Lam-Ho, US; Forschner Thomas 
Clayton, US; Johnson David William, US; 
Lin Jiang Jen, US; Mullin Stephen Blake, 
US; Powell Joseph Broun, US; Semple 
Thomas Carl, US; Slaugh Lynn Henry, US; 
Thomason Terry Blane, US; Weider Paul 
Richard, US 

(54) Sposób wytwarzania 1,3-alkanodíoli i 
3-hydroksyaldehydów 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania 1,3-alkanodioli i 3-
hydroksyaldehydów na drodze hydroformylowania 
tlenków wewnętrznych (epol(sydów)w reakcji z tlenkiem 
węgla i wodorem, w obecności co najmniej jednego 
katalizatora hydroformylowania opartego na metalach 
grupy VIII, który może zawierać do 50% molowych kata
lizatora modyfikowanego fosfiną, w przeliczeniu na 
metal i w obecności rozpuszczalnika organicznego przy 
czym stężenie tlenku wewnętrznego/epoksydu/ na po
czątku reakcji jest mniejsze niż 15% wag. w przeliczeniu 
na masę całkowitą ciekłej mieszaniny reakcyjnej. Spo
sób umożliwia wytwarzanie propanodiolu-1,3 z wysoką 
wydajnością i selektywnością. 

(23 zastrzeżenia) 

A1 (21) 319409 (22)95 0918 6(51) C07C 51/235 
C07C 61/04 

C07C 69/608 
C07C 233/58 

(31)94 315462 (32)94 0930 (33) US 
(86) 950918 PCT/US95/11771 
(87) 96 0411 WO96/10554 PCT Gazette nr 16/96 
(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 

Kingsport, US 
(72) Liang Shaowo, Price Timothy Warren 

(54) Sposoby wytwarzania kwasu 
cyklopropanokarboksylowego i jego 
pochodnych 

(57) Ujawnia się sposób wytwarzania kwasu cyklo
propanokarboksylowego przez niekataliczne utlenianie 
aldehydu cyklopropanokarboksylowego z zastosowaniem 
tlenu cząsteczkowego jako utleniacza. 

Ujawnia się też sposoby wytwarzania amidu, estrów 
i chlorku kwasowego z kwasu cyklopropanokarbo
ksylowego. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312598 (22) 96 02 01 6(51) C07C 69/21 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Grickova Inessa, RU; Grzywa Edward; 

Gromakova Inna, RU; Kirsz Jurij, RU; 
Grzywa-Niksińska Irena 

(54) Sposób otrzymywania mikrosfer 
polimerowych wykorzystywanych jako 
nośnik białek w preparatach diagnostycznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy mikro
sfer polimerowych w procesie polimeryzacji monomerów 
hydrofobowych typu winylowego i dienowego wykorzysty
wanych następnie do immobilizacji białek w preparatach 
diagnostycznych. Polimeryzację monomeru prowadzi się w 
obecności nadsiarczanu potasowego jako inicjatora oraz z 
dodatkiem poli-N-winyloamidu jako stabilizatora zawierające
go grupę N-C=0. Stabilizator stosuje się w ilości 0,25-4% 
wagowych w stosunku do monomeru. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319348 (22)95 09 20 6(51) C07C 205/44 
(31) 94 9419274 (32) 94 09 23 (33) GB 
(86) 95 09 20 PCT/FI95/00513 
(87) 96 03 28 WO96/09274 PCT Gazette nr 14/96 
(71) ORION-YHTYMÄ OY, Espoo, FI 
(72) Bäckström Reijo Johannes 
(54) Nowy sposób wytwarzania 3,4 

-dihydroksy-5-nitrobenzaldehydu 
(57) Wynalazek dostarcza sposobu wytwarzania 3,4-dihy-

droksy -5-nitrobenzaldehydu przez reakcję 3-etoksy-4 -hydro-
ksybenzaldehydu z reagentem zawierającym chlorek cynku, 
wodę i chlorowodór. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312632 (22)96 02 02 6(51) C07C 237/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.Kazimierza 

Pułaskiego, Radom 
(72) Wirpsza Zygmunt, Marcuch Waldemar 
(54) Sposób wytwarzania mało lotnych, 

alifatycznych pierwszorzędowych amidoamin 

(57) Z 1/n Ma gramów aminy lub wieloaminy pierwszo- lub 

drugorzędowej o ciężarze cząsteczkowym Ma zawierającej n 
grup aminowych, gdzie n>1 i 113 n-m gramów e-kaprolakta-
mu, gdzie m jest liczbą naturalną całkowitą lub ułamkową, 
korzystnie w atmosferze obojętnej, w temperaturze >100°C, 
otrzymuje się mało lotne, alifatyczne lub alifatyczno-aromaty-
czne, pierwszorzędowe amidoaminy. Wyjściową alifatyczną 
aminą może być etylenodiamina. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319341 (22)95 09 22 6(51) C07C 237/46 
A61K 49/04 

(31)94 9419203 (32)94 09 23 (33) GB 
(86) 95 09 22 PCT/GB95/02265 
(87) 96 03 28 WO96/09282 PCT Gazette nr 14/96 
(71) NYCOMED IMAGING A/S, Oslo, NO 
(72) Almen Torsten, SE; Andersson Sven, SE; 

Wistrand Lars-Göran, SE; Golman Klaes, 
DK; Antonsen 0yvind, NO; Fossheim Rune, 

NO; Wiegen Unni Nordby, NO; Wikström 
Hakan, NL; Klingstedt Tomas, SE; 
Leunbach Ib, DK; Berg Arne, NO; Dugstad 
Harald, NO 

(54) Jodowane rentgenowskie środki kontrastowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są jodowane związki arylowe 

0 niskiej lepkości, użyteczne jako rentgenowskie środki kontra
stowe, przedstawione wzorem I, w którym n jest równe 0 lub 1, 
i w którym gdy n jest równe 1 każde z ugrupowań CeHs może 
być takie samo lub różne; każdy podstawnik R oznacza atom 
wodoru, atom jodu lub ugrupowanie hydrofilowe M lub Mi, przy 
czym dwa lub trzy nie sąsiadujące ze sobą podstawniki R w 
każdym ugrupowaniu CeHs oznaczają atomy jodu i co najmniej 
jeden, a korzystnie dwa trzy podstawniki R w każdym z ugrupo
wań CeHö oznaczają ugrupowania M lub Mi ;X oznacza wiązanie 
lub grupę stanowiącą łańcuch łączący dwie grupy CeHs, mającą 
1 do 7 atomów, albo gdy n jest równe 0, X oznacza podstawnik 
R; każde M niezależnie oznacza niejonowe ugrupowanie hydro
filowe, a każde Mi niezależnie oznacza grupę C1-4 alkilową, 
podstawioną co najmniej jedną grupą hydroksylową i ewen
tualnie połączoną z pierścieniem fenylowym poprzez grupę 
karbonylową, sulfonową lub sulfotlenkową, co najmniej jeden 
podstawnik R jest ugrupowaniem M i ; pod warunkiem że gdy n 
jest równe zero, to albo jest obecna co najmniej jedna grupa Mi 
inna niż hydroksymetyl lub 1,2-dihydroksyetyl, albo jeśli jest 
obecna jedna grup M1 hydroksymetylowa lub 1,2-dihydro-
ksyetylowa, to obecna jest także grupa M zawierająca co naj
mniej jeden hydroksylowany alkil przyłączony do azotu oraz ich 
izomery. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 312588 (22)96 0130 6(51) C07C 271/16 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Nowakowski Jerzy, Maciejewski Leszek 
(54) Dikarbaminiany z symetrycznym 

ugrupowaniem dialkilenoeterowym oraz 
sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe dikarbaminiany z 
symetrycznym ugrupowaniem dialkilenoeterowym o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza grupę benzylową, fenetylową, 
2,2,2-trifiuoroetylową, 2,2,2-trichloroetylową lub 2-chloroetylo-
wą, zaś n oznacza liczbę całkowitą od 2-4. 

Sposób wytwarzania dikarbaminianów z symetrycz
nym ugrupowaniem dialkilenoeterowym polega na tym, że 
alifatyczne diizocyjaniany z terminalnymi grupami izocyjania-
nowymi o ogólnym wzorze 2, w którym n oznacza liczbę 
całkowitą od 2-4, poddaje się reakcji z aromatyczno -alifatycz
nymi lub z chlorowcoalifatycznymi alkoholami, w tempera
turze wrzenia mieszaniny reakcyjnej, w atmosferze azotu, 
przy czym reakcję prowadzi się w środowisku alkoholu wła
ściwego do syntezy danego dikarbamintanu. 

Wytworzone tym sposobem nowe dikarbaminiany wy
kazują aktywność herbicydową w testach przeprowadzonych 
na podkiełkowanych nasionach gorczycy białej, słonecznika 
i pszenicy. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319367 (22)95 0922 6(51) C07C 275/42 
C07C 237/46 
C07C 235/16 
A61K 49/04 

(31) 94 9419206 (32) 94 09 23 (33) GB 
(86) 95 09 22 PCT/GB95/02264 
(87) 96 03 28 WO96/09285 PCT Gazette nr 14/96 
(71) NYCOMED IMAGING AS, Oslo, NO 
(72) Rydbeck Anna, SE; Almen Torsten, SE; 

Thaning Mikkel, SE; Andersson Sven, SE; 
Wistrand Lars-Göran, SE; Golman Klaes, 
DK 

(54) Jodowane rentgenowskie środki kontrastowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są jodowane związki bisfeno-

lowe, użyteczne jako rentgenowskie środki kontrastowe, przed
stawione wzorem I, w którym każde z ugrupowań CeHs może 
być takie samo lub różne; każdy podstawnik R oznacza atom 
wodoru, atom jodu lub grupę M, przy czym dwa lub trzy nie 
sąsiadujące ze sobą podstawniki R w każdej grupie CeHs ozna
czają atomy jodu i jeden, dwa lub trzy podstawniki R w każdym 
z ugrupowań CĎHO oznaczają grupy M; X oznacza grupę stano
wiącą 1-, 2- lub 3-atomowy łańcuch łączący dwie grupy CeHe, a 
każda grupa M oznacza niezależnie niejonowe ugrupowanie 
hydrofilowe. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 317844 (22) 97 01 08 6(51) C07C 279/10 
C07C 311/00 
C07D 207/00 
A61K 31/195 

(31) 96 19603425 (32) 96 01 31 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

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

Schwark Jan-Robert, Weichen Andreas, 

Lang Hans Jochen, Albus Udo, Scholz 
Wolfgang 

(54) Nowe podstawione 
di(diaminometylenoamino) pochodne 
kwasów diarylodikarhoksylowych, sposób ich 
wytwarzania, ich zastosowanie do 
wytwarzania środków farmaceutycznych 
oraz środek farmaceutyczny 

(57) Nowe p o d s t a w i o n e d i ( d i a m i n o m e t y l e n o a m i -
no)pochodne kwasów diarylodikarboksylowych o ogól
nym wzorze 1, a także ich farmaceutycznie dopuszczalne 
sole, mają działanie farmakologiczne m.in. jako leki prze-
ciwarytmiczne o działaniu chroniącym mięsień sercowy 
w profilaktyce przeciwzawałowej i leczeniu pozawało-
wym jak również w leczeniu dusznicy bolesnej, przy 
czym profilaktycznie hamują one lub znacznie osłabiają 
procesy patofizjologiczne odgrywające rolę w powsta
waniu uszkodzeń na skutek niedokrwienia, zwłaszcza 
występowanie arytmii serca na tle niedokrwienia. Ujaw
niono także sposób wytwarzania nowych związków i za
wierające je środki farmaceutyczne. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319385 (22)95 09 26 6(51) C07C 317/14 
C07C 311/15 
C07C 317/22 
C07C 317/24 
C07C 317/36 
C07D 213/52 
C07D 213/70 
C07D 215/12 
C07D 295/08 
C07D 333/18 
A61K 31/10 
A61K 31/18 
A61K 31/44 

(31) 94 314991 (32) 94 09 29 (33) US 
(86) 95 09 26 PCT/US95/12225 
(87) 9604 04 WO96/10012 PCT Gazette nr 15/96 
(71) THE DU PONT MERCK 

PHARMACEUTICAL COMPANY, 
Wilmington, US 

(72) Batt Douglas Guy, Pinto Donald Joseph 
Phillip, Orwat Michael James, Petraitis 
Joseph James, Pitts William John 

(54) Nowe inhibitory syntazy prostaglandyny 
(57) Przedmiotem wynalazku są podstawione w pozycji 

orto związki fenylowe jako inhibitory syntazy prostaglandyny, 
farmaceutyczne kompozycje zawierające takie związki i spo
soby stosowania takich związków jako środków przeciwzapal
nych i przeciwgorączkowych. 

Klasę związków przydatnych w tym sposobie lecze
nia reprezentuje wzór (I). 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319454 (22) 95 09 18 (51) C07D 207/08 
C07D 211/22 
C07D 223/08 
C07C 211/19 
A61K 31/13 
A61K 31/40 

(31) 94 309525 (32)94 09 20 (33) US 
(86) 95 0918 PCT/US95/12346 
(87) 96 03 28 WO96/09039 PCT Gazette nr 14/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Bryant Henry Uhlman, Cullinan George 

Joseph, Dodge Jeffrey Alan, Fahey Kennan 
Joseph, Jones Charles David, Lugar Charles 
Willis III, Muehl Brian Stephen 

(54) Związki naftylowe, związki pośrednie, 
sposoby, środki i metody 

(57) Wynalazek dostarcza w szczególności pewnych no
wych związków użytecznych w łagodzeniu objawów zespo
łu pomenopauzalnego, w tym osteoporozy, choroby układu 
sercowo -naczyniowego híperlipidemii i estrogenozależ-
nego raka, a także w hamowaniu mięśniaków macicy, 
endometriozy, proliferacji komórek mięśni gładkich aorty i 
restenozy. Dostarczono także m.in. sposoby wytwarzania 
takich związków. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(21) 319352 (22)96 0619 6(51) C07D 207/34 
(31) 95 9514993 (32)95 07 21 (33) GB 
(86) 96 0619 PCT/EP96/02659 
(87) 97 02 06 WO97/03957 PCT Gazette nr 07/97 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A, 

Mediolan, IT 
(72) Cozzi Paolo, Beria Italo, Capolongo Laura, 

Franzetti Cristina 

(54) Pochodne distamycyny podstawione grupą 
bis-(2-chlorowcoetylo) aminofenylową jako 
leki przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe 

(57) Ujawniono nowe leki przeciwnowotworowe i przeciw
wirusowe, stanowiące związki o wzorze 1, w którym n oznacza 
2, 3 lub 4, jeden z symboli R i Ri oznacza wodór, grupę 
Ci-C4-alkilową, CF3 lub grupę Ci-C4-alkoksylową, a drugi nie
zależnie oznacza CF3, grupę Ci-C4-alkilową lub grupę Ci-C4-al-
koksylową i X oznacza chlorowiec oraz ich sole. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319368 (22)95 09 22 6(51) C07D 211/60 
C07B 55/00 

(31) 94 94306962 (32) 94 09 23 (33) EP 
95 9504927 95 0310 GB 

(86) 95 09 22 PCT/GB95/02247 
(87) 96 03 28 WO96/09290 PCT Gazette nr 14/96 
(71) CHIROSCIENCE LIMITED, Cambridge, 

GB 
(72) Dyer Ulrich Conrad, Lock Christopher 

James, Woods Martin 
(54) Sposoby racemizacji i asymetrycznej 

transformacji, stosowane do wytwarzania 
lewobupiwakainy i jej analogów 

(57) Sposób racemizacji wzbogaconego optycznie 
związku piperydyno-2-karboksyanilidowego, polega na 
ogrzewaniu związku w obecności kwasu alkanowego lub 
akryloalkanowego. 

Sposób asymetrycznej transformacj i takiego 
związku polega na ogrzewaniu związku w obecności 
kwasu określonego powyżej, chiralnego środka rozdzie
lającego i obojętnego korozpuszczalnika. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319440 (22)95 0911 6(51) C07D 235/20 
A61K 31/415 

(31) 94 304006 (32) 94 09 09 (33) US 
(86)95 0911 PCT/US95/11366 
(87) 96 0314 WO96/07646 PCT Gazette nr 12/96 
(71) THE WELLCOME FOUNDATION 

LIMITED, Londyn, GB; THE REGENTS 
OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, 
Ann Arbor, US 

(72) Townsend Leroy B., Daluge Susan Mary 
(54) Analogi antywirusowych nukleozydów 

zawierające podstawione benzimidazole 
przyłączone do pierścienia karbocyklicznego 

(57) Antywirusowe analogi nukleozydów zawierają pierścień 
benzimidazolu przyłączony do pierścienia karbocyklicznego w 
miejsca reszty cukrowej. We wzorach (i) i (1-1) R oznacza H, 
CH3 lub CH2OH; R2 oznacza H lub OH; R3 oznacza H lub OH; 
lub R2 i R3 razem tworzą wiązanie; R4 oznacza grupę aminową, 
cyklopropyloaminową, cyklobutyloaminową, izopropyloamino-
wą, tetr-butyloaminową lub grupę -NR8R9, w której R8 R9 razem 
z atomem azotu, z którym są związane tworzą4,5 lub 6 członowy 
pierścień heterocykliczny, R5 oznacza^H; i R6 R7 oznaczają Cl, 
z wyłączeniem związku (+/-)-(1 R*, 2S*, 3S*. 5S*)-5 -[5,6-dichlo-
ro-2-(cyklopropyloamino)-1tí-benzimidazolo -1 -ilo]-3-(hydro-
ksymetylo)-1,2-cyklopentenodiolu, pod warunkiem, że co 
najmniej jeden z R1, R2 i R3 jest lub zawiera OH. 

Związki te są aktywne przeciw herpes wirusom, 
zwłaszcza przeciw zakażeniom cytomegalowirusem i wiru
sem hepatitis B. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319405 (22)95 09 08 6(51) C07D 241/44 
C07D 401/12 
C07D 403/12 
C07D 405/12 

(31) 94 9419318 (32)94 09 24 (33) GB 
(86) 95 09 08 PCT/EP95/03559 
(87) 96 03 28 WO96/09295 PCT Gazette nr 14/96 
(71) PFIZER RESEARCH AND 

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

(72) Fray Michael Jonathan, Mowbray Charles 
Eric, Stobie Alan 

(54) Pochodne chinoksaliny użyteczne w terapii 
(57) Związki o wzorze I, w którym A oznacza N lub CH, R1 i 

R niezależnie oznaczają C1-4 alkil, atom chlorowca lub CF3, R3 

oznacza C1-4 alkii ewentualnie podstawiony, C3.7 cykloalkil, CF3 
lub aryl, a R4 oznacza H, C3-7 cykloalkil lub Ci-e alkil ewentu
alnie podstawiony oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne 
sole są użyteczne w leczeniu, między innymi zaburzeń neuro-
degeneracyjnych. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319481 (22)95 09 25 6(51) C07D 263/10 
C07D 263/14 
C07C 323/09 
C07C 323/42 
C07C 323/47 
C07C 323/63 
C07D 319/08 
C07D 317/46 
AOÎN 43/76 

(31) 94 4435716 (32)9410 06 (33) DE 
95 19523388 9506 23 DE 

(86) 95 09 25 PCT/EP95/03787 

(87) 96 0418 WO96/11190 PCT Gazette nr 17/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Lantzsch Reinhard, Marhold Albrecht, 

Erdelen Christoph 
(54) Podstawione bifenylooksazoliny 
(57) Wynalazek dotyczy nowych podstawionych břfenylo-

oksazolin o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę C1-Ce-chlo-
rowcoalkilotio, a R2 oznacza atom wodoru, albo R1 i R2 wraz z 
atomami węgla, z którymi są związane, tworzą podstawiony 
chlorowcem 5- lub 6-członowy pierścień heterocykliczny, X oz
nacza atom wodoru, chlorowca, grupę Ci-Ce-alkMową albo 
C1-Ce-alkoksylową, a m oznacza 0, 1 lub 2, sposobu ich 
wytwarzania, nowych produktów pośrednich oraz zastosowa
nia podstawionych bifenylooksazolin do zwalczania szkodni
ków zwierzęcych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 319430 (22)95 09 25 6(51) C07D 401/04 
C07D 401/14 
C07D 409/14 
C07D 405/12 
A61K 31/495 

(31) 94 9419341 (32)94 09 26 (33) GB 
94 9425789 9412 21 GB 
95 9511051 95 06 01 GB 

(86) 95 09 25 PCT/GB95/02285 
(87) 9604 04 WO96/10022 PCT Gazette nr 15/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Fauli Alan Wellington, Mayo Colette Marie, 

Preston John, Stocker Andrew 
(54) Pochodne aminoheterocykliczne jako środki 

przeciwzakrzepowe lub przeciwkrzepliwe 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I, w którym 

każdy z symboli G1, G i G3 oznacza CH albo N; m oznacza 1 
albo 2; R1 obejmuje wodór, chlorowiec, grupę aminową, (1-
4C)alkoksyl i (1-4C)alkil; M1 oznacza grupę o wzorze NR2-L1 

-T1'R3, W którym R2 i R3 razem tworzą m.in. grupę (1-4C)aIkiie-
nową, L1 obejmuje m.in. grupę (1-4C)alkilenową, aT 1 oznacza 
CH lub N; A może oznaczać m.in. bezpośrednie wiązanie; M2 

oznacza grupę o wzorze (T2R4) -L 2 -R 3 , w którym r oznacza 0 
lub 1, każdy z symboli T2 i T3 oznacza CH lub N, każdy z symboli 
R4 i R5 oznacza wodór albo (1 -4C)alkil, albo R4 i R5 razem tworzą 
m.in. grupę (1-4C)alkilenową, a L2 obejmuje m.in (1-4C)alkilen; 
M3 może oznaczać m.in. bezpośrednie wiązanie do X; X obej
muje m.in. grupę sulfonylową, a Q obejmuje grupę m.in. 
naftylową i grupę heterocykliczną; albo ich farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli; sposobów ich wytwarzania, zawierających 
je kompozycji farmaceutycznych oraz ich zastosowania jako 
środków przeciwzakrzepowych lub przeciwkrzepliwych. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319485. (22) 95 10 05 6(51) C07D 473/18 
C07D 473/00 
A61K 31/52 

(31) 94 9420045 (32) 94 10 05 (33) GB 
94 9420093 9410 05 GB 
94 9420127 9410 05 GB 

(86) 9510 05 PCT/GB95/02363 
(87) 96 04 18 WO96/11200 PCT Gazette nr 17/96 
(71) CHIROSCIENCE LIMITED, Cambridge, 

GB 
(72) Beasley Steven Collin, Haughan Alan 

Findlay, Montana John, Watson Robert John 
(54) Związki purynowe i guaninowe jako 

inhibitory PNP 
(57) Związki o wzorze (I) są użyteczne w szczególności jako 

inhibitory fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP). 
(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 319175 (22)95 0912 6(51) C07D 487/04 
A61K 31/495 

(31) 94 1066 (32) 94 0916 (33) DK 
(86) 95 09 12 PCT/DK95/00365 
(87) 96 03 21 WO96/08493 PCT Gazette nr 13/96 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Nielsen Flemming Elmelund 
(54) Pochodne [1,2.4] triazolo [4,3-a] 

chinoksalinonu, ich wytwarzanie i 
zastosowanie 

(57) Ujawniono związki [1,2,4]triazolo[4,3-a]chinoksalino-
nowe o wzorze (I), w którym R1 oznacza grupę POX'X" lub alkil 
podstawiony grupą COX' lub POX'X", a X' i X" niezależnie od 
siebie oznaczają hydroksyl lub alkoskyl, Re, R7, R8 i R9 niezależ
nie od siebie oznaczają atom wodoru, alkil, atom chlorowca, 
NH2, NO2, CN, CF3, SO2NVY" lub grupę o wzorze COZ', w 
którym Z' oznacza NY'Y" lub alkil, aY' i Y' ' niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru lub alkil, triazolil, imidazolil ewentualnie 
podstawiony fenylem lub alkilem, które są użyteczne w leczeniu 
wskazań spowodowanych przez nadczynność pobudzających 
neuroprzekaźników. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319176 (22) 95 09 12 6(51) C07D 487/04 
A61K 31/495 

(31) 94 1065 (32) 94 0916 (33) DK 
(86) 95 09 12 PCT/DK95/00364 
(87) 96 03 21 WO96/08492 PCT Gazette nr 13/96 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Nielsen Flemming Elmelund 
(54) Pochodne [1,2,4] triazolo [4,3-a] 

chinoksalinonu, ich wytwarzanie i 
zastosowanie 

(57) Ujawniono związki [1,2,4]triazolo[4,3-a]chinoksalino-
nowe o ogólnym wzorze (I), w którym R1 oznacza grupę POX'X" 
lub alkil podstawiony grupą COX' lub POX'X", a X' i X" nieza
leżnie od siebie oznaczają hydroksyl lub alkoksyl, R6, R7, R8i R9 

niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, alkil, atom chlo
rowca, IMH2, NO2, CN, CF3, S Q Ï N Y ' Y " lub grupę o wzorze COZ', 
w którym Z' oznacza NY'Y" lub alkil, a Y' i Y" niezależnie od 
siebie oznaczają atom wodoru lub alkil, triazolil, imidazolil, 
grupę piperydynową, piperazynyl, grupę morfolinową lub tio-
morfolinową, przy czym wszystkie pierścienie są podstawione, 
które są użyteczne w leczeniu wskazań spowodowanych przez 
nadczynność pobudzających neuroprzekaźników. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319406 (22)95 0919 6(51) C07D 487/04 
A61K 31/495 

(31)94 4434941 (32)94 09 30 (33) DE 
95 19503825 95 02 06 DE 

(86) 95 0919 PCT/EP95/03686 
(87) 96 04 11 WO96/10572 PCT Gazette nr 16/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Treiber Hans-Jörg, Lubisch Wilfried, Behl 

Berthold, Hofmann Hans Peter 
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(54) Nowe heterocyklicznie podstawione 
imidazolochinoksalinony, ich wytwarzanie 
oraz ich zastosowanie 

(57) Opisano imidazolochinoksalinony o wzorze 1, w którym 
R oznacza atom wodoru, prostą lub rozgałęzioną grupę C1-C5-
alkiiową albo ewentualnie podstawioną przez 1-2 atomy chloru, 
grupę trifluorometylową, nitrową albo grupę metylenodioksy 
grupę fenylową, pirydylową albo tienylową, R2 oznacza atom 
wodoru, grupę Ci-Cs-alkilową albo C3-C8 -dialkiloaminoalkilo-
wą, R3 oznacza atom chloru albo bromu, grupę trifluorometylo
wą, cyjanową albo nitrową, A oznacza 5-członową, ewentualnie 
podstawioną przez R4 i R grupę heterocykliczną o 1 -4 atomach 
azotu albo o 1-2 atomach azotu i 1 atomie tlenu lub siarki, przy 
czym każdy z rodników R4 i R5, które ewentualnie są jednako
we albo różne, oznacza atom wodoru, grupę Ci-Cs-alkilową, 
C1-C5 -hydroksyetylową, fenylową, podstawioną przez atom 
chloru, grupę trifluorometylową albo przez grupę nitrową gru
pę fenylową, grupy jak -CHO, -COOH, -COO-Ci-Cs-alkilową, 
-CH2-NReR7, przy czym R6 oznacza atom wodoru lub grupę 
Ci-Cs-alkilową i R7 oznacza atom wodoru lub grupę Ci-Cs-alki
lową, dalej rodniki R4 i R5 oznaczają grupę-CH2-NH-CO-R8 albo 
grupę -CH2-NH-CO-NHR8, przy czym R8 oznacza grupę Ci-Cs-
alkilową, fenylową, ewentualnie podstawioną przez atom chlo
ru, grupę nitrową albo przez grupę trifluorometylową grupę 
fenylową albo heteroarylową, a B oznacza wiązanie albo łań
cuch Ci-C5-alkilenowy oraz ich tautomeryczne i izomeryczne 
odmiany jak też ich fizjologicznie tolerowane sole. 

Nowe substancje posiadają antagonistyczne działania 
wobec glutaminianu i nadają się m.in. do zwalczania neuro-
degeneracyjnych chorób. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 318051 (22) 97 01 21 6(51) C07G 1/00 
(31) 96 592270 (32) 96 01 26 (33) US 
(71) LIGNOTECH USA, INC., Rothschild, US 
(72) Detroit William J., Lebo Stuart E.,Jr, Bushar 

LoriL. 
(54) Sposób wytwarzania koncentratów 

sulfoalkilowanych kwasów huminowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwa

sów huminowych rozpuszczalnych w środowisku kwaśnym. W 
wyniku sulfoalkilowania w środowisku alkalicznym kopalin za
wierających kwasy huminowe wytwarza się z dobrą wydajnością 
koncentrat o wysokiej zawartości sulfoalkilowanych kwasów 
huminowych, rozpuszczalnych korzystnie w pH 0,5 lub niższym. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319455 (22) 95 09 27 6(51) C07H 15/248 
C07C 323/41 
A61K 31/645 
A61K 31/70 

(31) 94MI 2026 (32) 94 10 05 (33) IT 
(86) 95 09 27 PCT/EP95/03823 

(87) 96 0418 W096/11184 PCT Gazette nr 17/96 
(71) INDENAS.P.A., Mediolan, IT 
(72) Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno 
(54) Pochodne kolchicyny i ich terapeutyczne 

zastosowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne kolchicy

ny o wzorze 1, o działaniu przeciwproliferacyjnym, przeciwno-
wotworowym i przeciwzapalnym. Nowe związki wykazują 
porównywalną z kolchicyną cytotoksyczność wobec linii ludz
kich komórek nowotworowych lecz mniejszą toksyczność oraz 
działanie bardziej selektywne, zwłaszcza przeciwko komórkom 
opornym wobec zwykle stosowanych leków. Można je włączać 
w preparaty farmaceutyczne do podawania pozajelitowe, doust
nie lub miejscowo. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319384 (22)95 09 29 6(51) C07J 9/00 
A61K 31/575 

(31)94 314945 (32)94 09 29 (33) US 
(86) 95 09 29 PCT/CA95/00555 
(87) 96 04 04 WO96/10033 PCT Gazette nr 15/96 
(71) THE UNIVERSITY OF BRITISH 

COLUMBIA, Vancouver, CA 
(72) Novak Egon, Kutney James P., Jones Peter J. 
(54) Kompozycje sterolowe z masy mydlanej 
(57) Sposób wyodrębniania kompozycji fitosterolowych z 

masy mydlanej, obejmuje ekstrakcję z masy mydlanej śmie
tankowego osadu i oczyszczenie tego osadu, w celu wytwo
rzenia kompozycji. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319351 (22)96 06 28 6(51) C07J 73/00 
(31) 95MI 1587 (32)95 07 21 (33) IT 
(86) 96 06 28 PCT/EP96/02830 
(87) 97 02 06 WO97/04002 PCT Gazette nr 07/97 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., 

Mediolan, IT 
(72) Panzeri Achille, Nesi Marcella, Di Salle 

Enrico 
(54) Epimery 

(22RS)-N-(l,l,l-trifluoro-2-fenyloprop-2-yIo) 
-3-okso-4aza-5a -androst-l-eno-17/? 
-karboksyamidu 

(57) Wynalazek dotyczy epimerów: (22R)-N-(1,1,1 -trifluoro-2 
-fenyloprop-2-ylo)-3-okso-4-aza-5or-androst-1 -eno-17ß -karbo
ksyamidu i (22S)-N-(1,1,1-trifluoro-2-fenyloprop-2 -ylo)-3-okso-
4-aza-5a-androst-1 -eno-17/ß-karboksyamidu, użytecznych jako 
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inhibitory 5a reduktazy testosteronowej, sposobów wytwa
rzania tych epimerów i zawierających je kompozycji farma
ceutycznych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319380 (22) 95 09 21 6(51) C07K 5/078 
(31) 94MI 1955 (32)94 09 27 (33) IT 
(86) 95 09 21 PCT/EP95/03720 
(87) 96 04 04 WO96/10036 PCT Gazette nr 15/96 
(71) POLÎINDUSTRIACHIMICAS.P.A., 

Milano, IT 
(72) Poli Stefano, Magni Ambrogio, Bocchiola 

Gianettore 
(54) Sposób ilościowej syntezy kwasu 

3- (L-piroglutamy lo) -L-tiazolidyno-4-
karboksylowego i jego pochodnych 

(57) Kwas 3-(L-piroglutamylo)-L-tiazolidyno-4-karboksy!o-
wy i jego pochodne są wytwarzane z wydajnościami 
ilościowymi w procesie kondensacji między kwasem L-
piroglutaminowym lub produktami jego podstawienia w 
obecności rozpuszczalnika - węglowodoru alifatycznego 
lub aromatycznego, lub rozpuszczalników chlorowanych w 
obecności dicykloheksylokarbodiimidu lub podobnych środ
ków kondensujących, lub przez kondensację reaktywnych 
pochodnych kwasu L-piroglutaminowego z pochodnymi kwasu 
tiazolidyno-4-karboksylowego. Hydroliza grup zabezpiecza
jących kwasu tiazolidyno-4-karboksylowego jest przeprowa
dzana z wydajnościami ilościowymi przy użyciu katalizatorów 
przeniesienia międzyfazowego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319382 (22) 95 09 13 6(51) C07K 14/60 
C07K 5/027 
C07K 5/117 
C07K 5/103 
A61K 38/25 
A61K 38/07 
A61K 38/06 

(31) 94MI 1954 (32)94 09 27 (33) IT 
95MI 1293 95 0616 IT 

(86) 95 0913 PCT/EP95/03601 
(87) 96 04 04 WO96/10040 PCT Gazette nr 15/96 
(75) Deghenghi Romano, St.Cergue, CH 
(54) Związki poiipeptydowe zawierające 

D-2-alkilotryptofan zdolny do sprzyjania 
uwalnianiu hormonu wzrostu 

(57) Ujawniono peptyd o wzorze: A-D-Mrp-(Ala)n-B-C, w któ
rym A oznacza dowolny naturalny L-aminokwas lub jego D-izo-
mer, pod warunkiem, że A nie oznacza His, gdy B oznacza Trp, 
a C oznacza D-Phe-Lys-NH2; lub A oznacza imidazoloacetyl, 
izonipekotyi, 4-aminobutyryl, 4-(aminometylo)cykloheksa-
nokarbonyl, Glu-Tyr-Ala-His, Tyr-Ala-His, Tyr-His, D-Thr-His; D 
dotyczy izomeru dextro, Mrp oznacza 2-alkilotryptofan; n wy
nosi 0 lub 1 ; B oznacza L- lub D-Trp, Phe lub D-/?-naftylo-
alaninę; C oznacza NH2, D-Phe-LysNH2, D-Trp-LysNH2, 
Phe-LysNHa, D-Phe-Lys-ThrNH2, D-Phe-Lys-D-ThrNH2, OR, w 
którym R oznacza C1-C3 alkil i sole addycyjne z farmaceu
tycznie dopuszczalnymi organicznymi lub nieorganicznymi 
kwasami któregokolwiek ze wspomnianych polipeptydów; 
związki te są zdolne do sprzyjania uwalnianiu hormonu wzro
stu i są aktywne przy podawaniu drogą doustną. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319349 (22) 96 07 17 6(51) C08F 10/00 
C08F2/34 
C08F2/00 
B01J8/18 

(31) 95MI 1562 (32) 95 07 20 (33) IT 
(86)96 0717 PCT/EP96/03189 
(87) 97 02 06 WO97/04015 PCT Gazette nr 07/97 
(71) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY 

B.V., Hoofddorp, NL 
(72) Govoni Gabriele, Rinaldi Roberto, Covezzi 

Massimo, Galii Paolo 
(54) Sposób i urządzenie do polimeryzacji 

alfa-olefin w fazie gazowej 
(57) Sposób polega na prowadzeniu polimeryzacji w urzą

dzeniu o dwu połączonych strefach polimeryzacji, do którego 
wprowadza się jedną lub więcej a-olefin CH2=CHR, w obecno
ści katalizatora, w warunkach w jakich przebiega reakcja i skąd 
odbierany jest produkt w postaci polimeru. 

Sposób znamienny jest tym, że rosnące cząstki polime
ru przepływają przez pierwszą strefę poliemryzacji w warunkach 
szybkiej fluidyzacji, opuszczają tę pierwszą strefę polimeryzacji 
i wchodzą do drugiej strefy polimeryzacji, przez którą płyną w 
zagęszczonej postaci pod działaniem sił ciężkości, opuszczają 
tę drugą strefę i ponownie wprowadzane są do pierwszej strefy 
polimeryzacji, przez co ustala się cyrkulacja polimeru między 
tymi strefami. 

Sposób ten umożliwia polimeryzację olefin w fazie ga
zowej z wysoką wydajnością na jednostkę objętości reaktora 
bez wystąpienia niedogodności technologii pracy ze złożem 
fluidalnym ze znanego stanu techniki. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 319375 (22) 95 09 26 6(51) C08F10/00 
C08F2/34 

(31)94 316769 (32)9410 03 (33) US 
(86) 95 09 26 PCT/US95/12242 
(87) 96 04 11 WO96/10591 PCT Gazette nr 16/96 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Griffin John Robert, Dechellis Marc Louis, 

Mühle Michael Elroy 

(54) Sposób polimeryzacji monomerów w złożu 
fluidalnym 

(57) Wynalazek dotyczy w jednym z rozwiązań polimeryzacji 
lub kopolimeryzacji a-olefin, samych lub w kombinacji z jedną 
albo więcej innymi a-olefinami, w obecności metalocenowego 
katalizatora, w fazie gazowej w reaktorze ze złożem fluidalnym 
i czynnikiem fluidyzującym, w taki sposób, że czynnik fluidyzu-
jący wchodzący do reaktora zawiera fazę gazową i ciekłą. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 319376 (22) 95 09 26 6(51) C08F10/00 
C08F2/34 

(31) 94 317153 (32) 9410 03 (33) US 
(86) 95 09 26 PCT/US95/12241 
(87) 96 04 11 WO96/10590 PCT Gazette nr 16/96 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Griffin John Robert, Dechellis Marc Louis 
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(54) Sposób polimeryzacji monomerów w złożu 
fluidalnym 

(57) W jednym z rozwiązań sposób polimeryzacji a-olefin(y) 
w fazie gazowej w reaktorze ze złożem fluidalnym i czynnikiem 
fluidyzującym, zawierającym na wejściu do reaktora fazę gazo
wą i fazę ciekłą, znamienny tym, że: a) reguluje się zdolność 
chłodzenia czynnika fluidyzującego regulując stosunek fazy 
gazowej do fazy ciekłej; b) wylicza się granicę funkcji gęstości 
złoża; c) utrzymuje się lub śledzi funkcję gęstości złoża (Z); oraz 
d) nastawia się tak funkcję gęstości złoża (Z), aby utrzymać 
wielkość funkcji gęstości złoża (Z) wyższą lub równą wyliczonej 
granicy funkcji gęstości złoża. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312450 (22)96 0122 6(51) C08F 220/56 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM Spółka Akcyjna, Siemianowice 
Śląskie 

(72) Maciejewski Mariusz, Glados Stanisław, 
Pęcherczyk Anna, Bereś Janusz, Gajdzik 
Bożena 

(54) Sposób wytwarzania superabsorbentów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza

nia superabsorbentów charakteryzujących się bar
dzo dużą zdolnością pochłaniania wodnych roztworów 
soli, na drodze kopolimeryzacji roztworów akrylanu sodo
wego i N,N'-metyleno-bis-akryioamidu. Istotą tego sposo
bu jest to, że żele usieciowanego poli(akrylanu sodowego) 
ujednoradnia się z żelem usieciowanego poli(kwasu akry
lowego), najkorzystniej w takiej proporcji, aby zawartość 
poli(kwasu akrylowego) w produkcie końcowym wynosiła 
od 7 do 24% wagowych, po czym produkt ten suszy się i 
rozdrabnia w znany sposób. 

(7 zastrzeżenie) 

A1(21) 319300 (22) 95 09 21 6(51) C08G 65/20 
B01J 23/24 

(31) 94 4433606 (32)94 09 21 (33) DE 
(86) 95 09 21 PCT/EP95/03651 
(87) 96 03 28 WO96/09335 PCT Gazette nr 14/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Becker Rainer, Sigwart Christoph, Hesse 

Michael, Fischer Rolf, Eller Karsten, Heilen 
Gerd, Plitzko Klaus-Dieter 

(54) Sposób wytwarzania politetrahydrofuranu 
(57) Sposób wytwarzania poiitetrahydrofuranu albo 

estrów politetrahydrofuranu z kwasami Ci- do Cio-mono-
karboksylowymi, przez polimeryzację tetrahydrofuranu na 
niejednorodnym katalizatorze, w obecności jednego z telo-
genów, a mianowicie wody, 1,4-butanodiolu albo polite
trahydrofuranu o masie cząsteczkowej wynoszącej 200 do 
700 daltonów, kwasu Ci- do Cio-monokarboksylowego 
albo mieszanin tych telogenów, polega na tym, że jako 
katalizator stosuje się katalizator na nośniku, który na 
tlenkowym nośniku zawiera katalitycznie aktywną ilość za
wierającego tlen związku wolframu lub molibdenu albo 
mieszanin tych związków i który, po naniesieniu związków 
prekursorowych związków molibdenu i/albo wolframu za
wierających tlen na prekursor nośnika, praży się w tempe
raturze 500 do 1000°C. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318124 (22) 97 01 24 6(51) C08G 69/16 
C08J5/00 

(31) 96 19603303 (32) 96 01 25 (33) DE 
(71) EMS-INVENTA AG, Zürich, CH 
(72) Schmid Eduard, CH; Eder Roman, DE 
(54) Sposób aktywowanej anionowej 

polimeryzacji laktamu metodą ciągłą oraz 
ukształtowany wyrób wytworzony tym 
sposobem 

(57) Przedstawiono sposób aktywowanej anionowej polime
ryzacji laktamu metodą ciągłą, w którym zastosowano układ 
ciekły, zawierający jednocześnie aktywator oraz katalizator poli
meryzacji laktamu. Układ ten wprowadza się do bezwodnego 
stopu laktamu na dordze ciągłego dozowania. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 318123 (22) 97 01 24 6(51) C08G 69/18 
C08J5/00 

(31) 96 19603305 (32) 96 01 25 (33) DE 
(71) EMS-INVENTA AG, Zürich, CH 
(72) Schmid Eduard, CH; Eder Roman, DE 
(54) Ciekły układ wieloskładnikowy do 

prowadzenia anionowej polimeryzacji 
laktamu, kształtka wytworzona przy 
zastosowaniu tego układu oraz sposób jej 
wytwarzania 

(57) Ujawniono ciekły układ wieloskładnikowy do prowa
dzenia polimeryzacji laktamu, składający się co najmniej z 
podstawowej kompozycji zawierającej: a) 30 do 80 części 
wagowych co najmniej jednego ciekłego składnika solwatują-
cego, b) 5 do 40 części wagowych co najmniej jednego 
katalizatora, c) 5 do 40 części wagowych co najmniej jednego 
aktywatora, łącznie stanowiących 100 części wagowych oraz 
d) dodatkowo 0 do 50 części wagowych dodatków pożąda
nych ze względu na proces wytwarzania lub przyszłe zasto
sowanie polimeru, przy czym składnik a) jest alifatycznym, 
cykloalifatycznym lub aromatycznym związkiem węglowodo
rowym, z heteroatomami lub heterogrupami nie ulegającymi 
kondensacji, stanowiącymi soiwatujące elementy struktu
ralne, wybranym z grupy obejmującej amidy, laktamy, alki
lowano laktamy, N,N'-dwualkilowane moczniki - ewentualnie 
cykliczne, estry kwasów karboksylowych, estry polieterowe o 
masie cząsteczkowej (Mn) między 250 a 2000 z segmentami 
tlenku etylenu, tlenku propylenu i tlenku butylenu lub odpo
wiednie kopolimery lub blokowe kopolimery, fenole z za
wadami sferycznymi, estry fosforu, N-alkilowane aminy lub 
poliaminy, estry N-dwualkilowanego kwasu karbaminowego, 
dwumetylosulfotlenek i alkilo -oksazoliny. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 318128 (22) 97 01 27 6(51) C08G 71/02 
(31) 96 96200202 (32) 96 01 29 (33) EP 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B. V., Haga, NL 
(72) Breukel Bertus Jan, Van Elderen-Van 

Dusseldorp Els, Hitchings Gregory John, 
Martin Martinus Engelbert, Rutten 
Johannes Govert 

(54) Polimero-poliol i sposób wytwarzania 
polimero-polioli 

(57) Sposób wytwarzania stabilnego polimero-poliolu o 
wąskim rozkładzie wielkości cząstek polimeru polega na 
tym, że a) wytwarza się zaszczepiającą dysprsję polimeru, 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 16 (616) 1997 

w której ciekły ośrodek poliolowy zawiera co najmniej 30% 
wagowych sprzężonego poliolu, b) miesza się podstawowy 
poliol oraz jeden lub więcej etylenowo nienasyconych monome
rów, spośród których co najmniej 80% wagowych stanowi sty
ren, z co najmniej częścią zaszczepiającej dyspersji polimeru 
uzyskanej w etapie (a) w temperaturze niższej od temperatury 
polimeryzacji oraz c) ogrzewa się uzyskaną mieszaninę do 
temperatury, w której zachodzi polimeryzacja i prowadzi się 
polimeryzację aż do zakończenia uzyskując polimero-poiiol. 

Poiimero-poliol zawiera ciekłą fazę polioiową oraz trwa
le zdyspergowane w niej cząstki stałego polimeru w ilości 10-
55% wagowych wstosunku do całkowitej wagi polimero-poliolu, 
przy czym cząstki poiimeru stanowi zasadniczo polistyren, śred
nia wielkość cząstek wynosi od 0,5 do 2,5/ťm, a zakres wielkości 
cząstek wynosi co najwyżej 1,3. 

Powyższe polimero-poliole są bardzo przydatne do wy
twarzania wyrobów poliuretanowych, zwłaszcza pianek poliu
retanowych. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 318129 (22) 97 01 27 6(51) C08G 73/06 
C02F 1/56 

(31) 96 19603053 (32) 96 01 29 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Groth Torsten, Joentgen Winfried, Menzel 

Thomas, Pirkl Hans-Georg, Wagner Paul, 
Weinschenck Joergen 

(54) Sposób wytwarzania polimerów z 
powtarzalnymi jednostkami sukcynylowymi 
oraz sposób obróbki wody i dyspergowania 
za ich pomocą 

(57) Polimery o powtarzalnych jednostkach sukcynylowych 
wytwarza się w ulepszony sposób polegający na tym, że w 
pierwszym etapie procesu poddaje się reakcji związek A, będą
cy nienasyconym kwasem dikarboksyłowym o 4 atomach węgla 
albo jego pochodną, ze związkiem B, będącym źródłem azotu, 
co prowadzi do mieszaniny reakcyjnej zawierającej co najmniej 
jeden małocząsteczkowy produkt reakcji A z B i/lub prepolimer 
z A i B i na następnym ciągłym wprowadzaniu tej mieszaniny 
reakcyjnej do reaktora o działaniu ciągłym, ogrzewaniu jej w 
temperaturze 140-350°C, co powoduje w drugim etapie procesu 
otrzymywanie polimeru. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 319307 (22)95 0912 6(51) C08J 5/22 
B01D 61/44 

(31) 94MI 1905 (32) 94 09 20 (33) IT 
(86) 95 0912 PCT/EP95/03596 
(87) 96 03 28 WO96/09337 PCT Gazette nr 14/96 
(71) SOLVAY (SOCIETE ANONYME), 

Bruksela, BE 
(72) Posar Francesco 
(54) Sposób wytwarzania membrany 

dwubiegunowej i sposób wytwarzania 
wodnego roztworu wodorotlenku metalu 
alkalicznego przez elektrodializę 

(57) Sposób wytwarzania membrany dwubiegunowej, 
według którego łączy się membranę anionową i membranę 
kationową, które są najpierw poddawane oczyszczaniu wstę
pnemu, polega na tym, że oczyszczanie wstępne membrany 
anionowej obejmuje wprowadzenie jej w styk ze związkiem 
metalu wielowartościowego i z wodnym roztworem wodo
rotlenku metalu alkalicznego oraz oczyszczanie wstępne 
membrany kationowej polega zasadniczo na wprowadze
niu w styk wymienionej membrany kationowej z wodą, która 

jest zasadniczo pozbawiona metalu wielowartościowego i me
talu alkalicznego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319410 (22)95 09 29 6(51) C08J 9/10 
B29D 31/502 

(31)94 315446 (32)94 09 30 (33) US 
(86) 95 09 29 PCT/US95/12218 
(87) 96 0411 WO96/10600 PCT Gazette nr 16/96 
(75) Knaus Dennis A., Malvern, US 
(54) Nadające się do kształtowania ziarna pianki 

z termoplastycznego polimeru 
(57) Ujawniono ciągły proces wytwarzania nadających się 

do kształtowania ziaren piankowych, zawierających piankę z 
nieusieciowanego lub usieciowanego termoplastycznego poli
meru, przez mieszanie kompozycji zawierającej nie nadający się 
do sieciowania lub nadający się do sieciowania polimer termo
plastyczny lub polimer termoplastyczny ze środkiem sieciują
cym, dodanie w ceiu osiągnięcia specyficznych właściwości, 
środka rozdmuchującego, wytiaczanie tej mieszaniny pod ciś
nieniem, sieciowanie, kiedy jest to stosowane, tej mieszaniny 
pod ciśnieniem, modulowanie temperatury mieszaniny w celu 
osiągnięcia żądanych właściwości spieniania, a następnie roz
prężanie mieszaniny w strefie niskiego ciśnienia w celu utworze
nia piankowego ziarna, które może być kształtowane. 

(97 zastrzeżeń) 

A1(21) 312514 (22)96 0126 6(51) C08L 9/00 
H01B 3/30 

(71) Krakowska Fabryka Kabli S.A., Kraków 
(72) Semik Zygmunt, Kubaty Barbara 
(54) Sposób otrzymywania powłoki izolacyjnej żył 

kabli i przewodów 
(57) Sposób otrzymywania powłoki izolacyjnej żył kabli i 

przewodów przewodzących prąd elektryczny, odpornej na wy
sokie temperatury, charakteryzuje się tym, że kauczuk etyle-
nopropylenodienowy, będący jednym ze składników, stosuje 
się w ilości 03%-10% wagowych, dodaje produkt kondensacji 
pochodnych kwasów tłuszczowych i silikonu w ilości 0,05%-
0,5% wagowych, polikarbodwuimid w określonej ilości i barwnik 
dwuazowy. Całość miesza się i wtryskuje podgrzany olej para
finowy oraz silan. Proces kończy się w temperaturze 100°C i 
uzyskaną ciastowatą masą powleka w wytłaczarce mechanicz
nej żyły kabli i przewodów przewodzących prąd. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319306 (22) 95 09 08 6(51) C08L 77/00 
C08K 13/04 

(31) 94 1785 (32) 94 09 21 (33) AT 
(86) 95 09 08 PCT/EP95/03529 
(87) 96 03 28 WO96/09344 PCT Gazette nr 14/96 
(71) DSMMELAPURB.V.,Geleen,NL 
(72) Horacek Heinrich, Reichenberger Rudolf, 

Ritzberger Klaus, Prinz Christian 
(54) Niezapalna, włóknem szklanym wzmocniona 

masa z żywicy poliamidowej, zawierająca 
produkty reakcji melamina/kwas fosforowy 
lub melem/kwas fosforowy jako środek 
hamujący palenie się 

(57) Wynalazek dotyczy niezapalnej, włóknem szklanym 
wzmocnionej masy z żywicy poliamidowej, zawierającej 10-40% 
wagowych produktów reakcji melamina/kwas fosforowy lub me-
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lem/kwas fosforowy lub ich mieszanin jako środek hamują
cy palenie się i 10-60% wagowych włókna szklanego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312627 (22) 96 02 02 6(51) C09J 189/00 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyślu 
Bawełnianego, Łódź 

(72) Rybicki Edward, Urbaniak-Domagała 
Wiesława, Urbańczyk Grzegorz, Mielicka 
Barbara, Hankiewicz Jerzy, Barski Bogdan, 
Rymarz Mieczysław, Trejbsza Maria, Kluka 
Andrzej, Sikorski Krzysztof, Masajtis Józef 

(54) Środek do podklejania dywanów i wykładzin 
podłogowych 

(57) Środek do podklejania dywanów i wykładzin podło
gowych zawiera substancję o właściwościach adhezyjnych 
w postaci kazeiny modyfikowanej chemicznie przez szcze
pienie estrami kwasu akrylowego, metakrylowego bądź ich 
mieszaninami, korzystnie o stopniu szczepienia 1-150% w 
stosunku do masy kazeiny, w ilości 1-98 części wagowych, 
wodę w ilości 1-99 części wagowych, napełniacz nieorga
niczny, korzystnie w postaci kredy pławiowej lub talku w 
ilości 1-200% wagowych w stosunku do masy modyfikowa
nej kazeiny, żywicę akrylową lub poliuretanową w ilości 
1-99 części wagowych, środek sieciujący, korzystnie w 
postaci aldehydu glutarowego, w ilości 0,1-20% wagowych 
w stosunku do masy modyfikowanej kazeiny oraz pigmenty 
barwne w ilości 0,5-70 części wagowych i/lub substancję 
przewodzącą prąd elektryczny, taką jak sadza, grafit, spro
szkowane metale, w ilości 1-75 części wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312524 (22) 96 01 29 6(51) C09K 3/10 
F16J 15/20 

(75) Pieprzyk Marek, Łódź 
(54) Sposób wytwarzania szczeliw plecionych 
(57) Sposób wytwarzania szczeliw plecionych polega na 

kilkakrotnym zanurzaniu szczeliwa w impregnacie na bazie 
dyspersji czterofluoroetylenu o gęstości od 1 do 2 g/cm3, 
wyjęciu z impregnatu i suszeniu, a następnie formowaniu, 
przy czym stosunek masy impregnatu do masy szczeliwa jest 
większy od 0,5 korzystnie wynosi 19. 

Impregnat sporządza się mieszając dyspersję poli-
czterofluoroetylenu o stężeniu 54 do 56% w ilości 30 do 
80% wagowych z wodą w ilości 5 do 50% wagowych, 
płynnymi środkami smarującymi w ilości 1 do 20% wago
wych i emulgatorem w ilości 0,1 do 10% wagowych. 

W innej wersji impregnat sporządza się mieszając 
dyspersję policzterofluoroetylenu o stężeniu 54 do 56% w 
ilości 30 do 80% wagowych z wodą w ilości 5 do 50% wago
wych, stałymi środkami smarującymi w ilości 1 do 50% wago
wych, płynnymi środkami smarującymi w ilości 1 do 20% 
wagowych i emulgatorem w ilości 0,1 do 10% wagowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318207 (22) 97 01 30 6(51) C09K 17/00 
(31) 96 594725 (32) 96 01 31 (33) US 
(71) Vastar Resources, Inc., Houston, US 
(72) Riese Walter G, Bross Stephen V. 

(54) Sposób indukowanego chemicznie 
stymulowania wytwarzania szczelin w 
złożach węgla 

(57) Ujawniono w szczególności sposób indukowanego 
chemicznie stymulowania wytwarzania szczelin w zawierają
cym wodę podziemnym złożu węgla, penetrowanym przez co 
najmniej jedną studzienkę, w celu ułatwienia usuwania wody 
ze złoża i zwiększenia wydajności wytwarzania metanu ze 
złoża węgla. 

Sposób obejmuje wtłaczanie wodnego roztworu 
utleniacza do złoża węgla w celu polepszenia lub stymu
lowania tworzenia szczelin w złożu węgla i następnie 
wytwarzanie metanu ze złoża węgla ze zwiększoną wy
dajnością. Wodny roztwór utleniacza korzystnie obejmuje 
podchloryn, sole metali kwasu podchlorawego, nadtlenek 
wodoru, ozon, tlen i ich kombinacje. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319272 (22) 95 09 22 6(51) C09K 17/52 
(31)94 9401542 (32)94 09 22 (33) NL 
(86) 95 09 22 PCT/NL95/00315 
(87) 96 03 28 WO96/09355 PCT Gazette nr 14/96 
(71) Bastiaansen Antonius Johannes Maria, 

Hoeven, NL 
(72) Bastiaansen Antonius Johannes Maria, 

Hanzen Andries, De Wit Dick, Tournois 
Huibert 

(54) Materiał pokrywający do gleby rolniczej i 
ogrodniczej 

(57) Wynalazek zapewnmia materiał pokrywający do gleby 
rolniczej, zawierający jako środek wiążący skrobię, jej pochod
ną lub frakcję wraz z poprawiającą strukturę ilością kwasu i/iub 
oleju i zawierający drobno rozdrobniony napełniacz roślinny, 
taki jak np. słoma. Olejem jest np. olej palmowy lub olej lniany 
w ilości 1-25% wagowych. Kwasem jest korzystnie 0,2-4% wa
gowych kwasu fosforowego lub kwasu cytrynowego. Materiał 
może ponadto zawierać fungicydy, bentonit i/lub lateksy kau
czukowe. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312510 (22) 96 01 25 6(51) C10B 27/00 
(71) Huta im.Tadeusza Sendzimira S.A., Kraków 
(72) Karcz Aleksander, Cieślar Rudolf, Klepek 

Antoni, Lis Józef, Staniewski Jan, Balak 
Czesław, Kaszewski Wiesław, Lembas Jacek 

(54) Sposób odbioru i utylizacji gazu 
nadmiarowego z instalacji suchego 
chłodzenia koksu 

(57) Sposób odbioru i utylizacji gazu nadmiarowego z 
instalacji suchego chłodzenia koksu odznacza się tym, że 
nieoczyszczony gaz nadmiarowy kierowany jest do zbiornika 
stabilizacyjno -osadczego (4), w którym jest gromadzony pod 
stałym ciśnieniem, utrzymywanym przez przepustnicę zabudo
waną na przewodzie wylotowym i poddawany oczyszczaniu 
pierwszego stopnia, skąd po wstępnym oczyszczeniu i kontroli 
wilgotności zostaje poddany podciśnieniowemu oczyszczeniu 
drugiego stopnia, korzystnie w filtrze workowym (7). Wentylator 
ssący (8) wytwarzania podciśnienia w filtrze workowym (7), 
poprzez wbudowaną kierownicę podaje oczyszczony gaz 
nadmiarowy do stacji mieszalnikowej (9), skąd wentylatorem 
tłocznym (10) uzyskany substytut gazu niskokalorycznego dwu
stopniowo sprężony jest podawany do magistrali gazu nisko
kalorycznego (12). Dwustopniowe sprężanie jest realizowane za 
pomocą wentylatorów, gdzie pierwszy stopień sprężania jest 
realizowany przed mieszalnikiem, a drugi za mieszalnikiem. 
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Substytut gazu niskokalorycznego dwustopniowo sprężony jest 
podawany do miejscowej instalacji wywtarzania pary lub wody 
gorącej lub alternatywnie do miejscowej instalacji podgrzewa
nia i podsuszania wsadu węglowego dla baterii koksowniczej. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319381 (22) 95 09 26 6(51) C10F 5/04 
(31) 94 4434447 (32)94 09 27 (33) DE 
(86) 95 09 26 PCT/EP95/03814 
(87) 96 04 04 WO96/10064 PCT Gazette nr 15/96 
(75) Strauss Karl, Dortmund, DE 
(54) Sposób i urządzenie do redukcji zawartości 

wody w zawierającym wodę węglu brunatnym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób redukcji zawarto

ści wody w zawierającym wodę, ziarnistym węglu brunatnym 
pod działaniem energii cieplnej i nacisku na rozłożony płasko, 
w postaci złoża, materiał. Węgiel brunatny poddaje się, przykła
danemu mechanicznie, początkowemu naciskowi powierzch
niowemu, który leży poniżej maksymalnego, występującego w 
sposobie, nacisku powierzchniowego i doprowadza się do nie
go energię cieplną za pomocą pary wodnej, która ulega konde
nsacji i nagrzewa węgiel brunatny. Następnie, bez dalszego 
doprowadzania pary wodnej, zwiększa się nacisk powierzchnio
wy do co najmniej 2,0 MPa, wyciskając wodę, zawartą w nagrza
nym węglu brunatnym. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312518 (22) 96 01 26 6(51) C10G 1/00 
(71) Skóra Jacek, Kielce 
(72) Stanek Czesław, Sowiński Janusz, Pieszczek 

Jan 
(54) Sposób i urządzenie do dynamicznego 

sczerpywania produktów ropopochodnych 
pływających na powierzchni wód gruntowych 

(57) Sposób do dynamicznego sczerpywania produktów ro
popochodnych pływających na powierzchni wód gruntowych 

polega na zlokalizowaniu obszaru skażonego oraz określeniu 
niezbędnej ilości punktów poboru, w których gromadzące 
się produkty ropopochodne są sczerpywane w niewielkich 
ilościach, równocześnie ze wszystkich punktów poboru. 

Urządzenie do dynamicznego sczerpywania produktów 
ropopochodnych stanowi pompa segmentowa dozująca o zdol
ności płynnej regulacji wydajności zasysanej cieczy. Każdy 
segment ssący wyposażony jest w indywidualną głowicę (1) 
mocowaną na kolektorze (6) segmentu ssącego pompy. Na 
końcówkach zasysających (2) mocowane są elastyczne przewo
dy (3), których końcówki wyposażone w pływaki (4) zapuszcza
ne są do punktów poboru (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 318208 (22) 97 01 30 6(51) ClOG 1/00 
(31)96 594700 (32)96 0131 (33) US 
(71) Vastar Resources, Inc., Houston, US 
(72) Bross Stephen V., Dinh Vu P. 
(54) Sposób zwiększania wytwarzania metanu z 

podziemnego złoża węgla 
(57) Ujawniono sposób zwiększania wytwarzania metanu 

z podziemnego złoża węgla, penetrowanego przez co naj
mniej jedną studzienkę wtłaczającą i co najmniej jedną stu
dzienkę produkcyjną, przez wytwarzanie metanu ze złoża 
węgla, przepuszczanie co najmniej części metanu do strefy 
wytwarzania gazu syntezowego, w której co najmniej główną 
część metanu poddaje się reakcji z gazem zawierającym tlen 
z wytworzeniem mieszaniny tlenku węgla i wodoru, przepusz
czanie co najmniej części mieszaniny do strefy syntezy węglo
wodoru, w której tlenek węgla i wodór poddaje się reakcji 
wytworzenia cięższej mieszaniny węglowodorów, zawierają
cych więcej niż jeden atom węgla w cząsteczce i gazu resztko
wego obejmującego azot i dwutlenek węgla, oddzielanie co 
najmniej głównej części gazu resztkowego od co najmniej głów
nej części węglowodorów i odzyskanie węglowodorów jako 
strumienia produktu, sprężanie co najmniej części gazu resztko
wego do ciśnienia właściwego dla wtłaczania do złoża węgla i 
wtłaczanie co najmniej części gazu resztkowego do złoża węgla. 

Metan można też otrzymywać z pojedynczej studzienki 
lub wielu studzienek przystosowanych do wytwarzania metanu 
w procesie wtiaczania-wydmuchiwania. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319453 (22) 95 10 02 6(51) C10G 1/00 
(31)94 4435238 (32)9410 04 (33) DE 
(86) 9510 02 PCT/EP95/03901 
(87) 96 04 11 WO96/10619 PCT Gazette nr 16/96 
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(71) VEBA OEL AG, Gelsenkirchen, DE 
(72) Holighaus Rolf, Niemann Klaus, Strecker 

Claus 
(54) Sposób pozyskiwania surowców chemicznych 

i składników paliw ze starych łub 
odpadowych tworzyw sztucznych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu pozyskiwania surowców 
chemicznych i ciekłych składników paliw ze starych iub odpa
dowych tworzyw sztucznych według zgłoszenia patentowego P 
4311034.7. Przynajmniej częściowy strumień depoiimeryzatu 
wytworzonego tym sposobem poddaje się wraz z węglem ko
ksowaniu, doprowadza się do wykorzystania termicznego lub 
wprowadza się jako środek redukujący do procesu wielkopie
cowego. Ponadto depolimeryzat nadaje się do stosowania jako 
dodatek do bitumu i produktów zawierających bitum. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318053 (22) 97 01 21 6(51) C10G 49/00 
(31) 96 599456 (32) 96 01 22 (33) US 
(71) THE M.W. KELLOG COMPANY, 

Houston, US 
(72) Hunter Michael G., Goebel Kenneth 
(54) Sposób równoległego, dwuetapowego 

hydroprzetwarzania z szeregowym 
przepływem gazu powrotnego i instalacja 
hydroprzetwarzająca 

(57) Strumienie surowca węglowodorowego są hydroprze-
twarzane w równoległych reaktorach, natomiast wodór, prze
pływa szeregowo między reaktorami, 

W jednym z rozwiązań pierwszy strumień surowca 
węglowodorowego i strumień recyrkulującego gazu bogatego 
w wodór są wprowadzane do pierwszego reaktora, w którym 
wytwarzany jest pierwszy, reakcyjny strumień odciekowy i jest 
on dostarczany do pierwszego rozdzielacza, który rozdziela 
pierwszy reakcyjny strumień odciekowy na pierwszy strumień 
gazu bogatego w wodór i pierwszy strumień hydroprzetwo-
rzonego produktu. 

Pierwszy strumień gazu bogatego w wodór i drugi stru
mień surowca węglowodorowego są dostarczane do drugiego 
reaktora, w którym wytwarzany jest drugi odciekowy strumień 
reakcyjny i jest on kierowany do drugiego rozdzielacza, który 
rozdziela drugi odciekowy strumień reakcyjnego na drugi stru
mień gazu bogatego w wodór i drugi strumień hydroprzetwo-
rzonego produktu. 

Drugi strumień gazu bogatego w wodór jest sprężany. 
Uzupełniający strumień wodoru jest dodawany do 

drugiego strumienia gazu bogatego w wodór dla utworzenia 
strumienia gazu bogatego w wodór, który jest dostarczany do 
pierwszego reaktora. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 318186 (22) 97 01 29 6(51) C10L1/02 

(31) 96 594079 (32) 96 0130 (33) US 
(71) MORTON INTERNATIONAL, INC., 

Chicago, US 
(72) Barnes Michael William, Deppert Thomas 

Michael, Taylor Robert Don 
(54) Kompozycja generująca gaz, sposób 

wytwarzania kompozycji generującej gaz 
oraz mieszanka składników do wytwarzania 
kompozycji generującej gaz 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja generująca 
gaz pirotechniczny, zwłaszcza do napełniania samochodo
wych poduszek powietrznych, zawierająca paliwo i utleniacz, 
w której co najmniej około 10% wagowych tego paliwa stanowi 

kwas winowy oraz mieszanka składników do wytwarzania takiej 
kompozycji, charakteryzujące się tym, że jako kwas winowy 
zawierają kwas, d,1-winowy. 

Sposób wytwarzania kompozycji generującej gaz, po
legający na przeprowadzeniu paliwa i utleniacza w zawiesinę w 
wodzie, przy czym co najmniej około 10% wagowych tego 
paliwa stanowi kwas winowy, a nstępnie na wysuszeniu tej 
zawiesiny, charakteryzuje się tym, że jako kwas winowy stosuje 
się kwas d,1-winowy. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318335 (22)97 02 04 6(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im. Prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek 
(54) Olej antyadhezyjny 
(57) Olej antyadhezyjny zawiera 93+99,8% masowych 

frakcji naftowej o lepkości w temperaturze 20°C 2+8 mm/s, 
temperaturze zapłonu powyżej 70°C i zawartości siarki po
niżej 0,3%, 0,2+4% masowych dietanoloamidów nienasyco
nych kwasów tłuszczowych, korzystnie kwasu oleinowego oraz 
do 3% masowych znanych dodatków obniżających temperaturę 
krzepnięcia, inhibitorów korozji i dodatków przeciwpiennych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318336 (22)97 02 04 6(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im, Prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek 
(54) Olej antyadhezyjny 
(57) Olej antyadhezyjny zawiera 92:99,5% masowych fra

kcji naftowej o lepkości w temperaturze 20°C 2 : 8 mm/s, tem
peraturze zapłonu powyżej 70°C i zawartości siarki poniżej 
0,3%, 0,5:5% masowych alkoholi tłuszczowych nienasyconych 
o liczbie hydroksylowej 170:210 mg KOH/g i liczbie jodowej 
60+100 g J2/100g oraz do 3% masowych znanych dodatków 
obniżających temperaturę krzepnięcia, inhibitorów korozji i do
datków przeciwpiennych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319304 (22)95 0912 6(51) C10M 173/02 
(31) 94 309839 (32) 94 09 21 (33) US 
(86) 95 0912 PCT/US95/11049 
(87) 96 03 28 WO96/09363 PCT Gazette nr 14/96 
(71) HENKEL CORPORATION, Plymouth 

Meeting, US 
(72) Bershas James P., Kelly Timm L., Rochfort 

Gary L. 
(54) Wodny smar i uzdatniacz powierzchni dla 

uformowanych powierzchni metalowych 
(57) Współczynnik tarcia powierzchni puszek aluminio

wych po czyszczeniu alkalicznym i wysuszeniu można zna
cząco obniżyć dodając do alkalicznego środka czyszczącego 
dodatek poprawiający zdolność do przemieszczania, korzyst
nie powierzchniowo czynną czwartorzędową sól amoniową 
zawierającą podstawniki hydroksyetylowe przy czwartorzędo
wych atomach azotu. Uzyskuje się w ten sposób powierzchnię 
puszki umożliwiającą transport automatyczny oraz wysoką 
jakościowo przyczepność lakieru lub farby drukarskiej, w 
razie potrzeby bez wprowadzania jakichkolwiek znaczą
cych ilości fluorku w jakimkolwiek etapie obróbki. 

(20 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319431 (22) 95 08 24 6(51) CUD 3/39 
(31) 94SE 9400943 (32) 94 10 07 (33) WO 

94 9403778 941103 SE 
(86) 95 08 24 PCT/SE95/00960 
(87) 96 04 18 W096/11253 PCT Gazette nr 17/96 
(71) EKA CHEMICALS AB, Bohus, SE 
(72) Lagnerao Hans, Jigstam Monica 

(54) Środek bielący 
(57) Przedmiotem wynalazku są cząstki zawierające związek 

nadtlenowy zdolny do uwalniania nadtlenku wodoru lub kwa
sów nadtlenowych w wodnych roztworach i zawierające amino
kwas o wzorze (HOOC)2N-CnHmCOOH-R1, w którym R oznacza 
atom H, grupę CH2OH lub grupę CH3, n ma wartość 1, 2 lub 3 
i m ma wartość od 0 do 2n; lub jego sól. Przedmiotem wynalazku 
jest także zastosowanie cząstek i kompozycja zawierająca 
takie cząstki. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 319432 (22) 95 08 24 6(51) CUD 3/39 
(31) 94SE 9400943 (32)9410 07 (33) WO 

94SE 9400944 9410 07 WO 
94 9403778 941103 SE 

(86) 95 08 24 PCT/SE95/00959 
(87) 96 0418 W096/11252 PCT Gazette nr 17/96 
(71) EKA CHEMICALS AB, Bohus, SE 
(72) Lagnemo Hans, Jigstam Monica, Oddstig 

Cecilia 

(54) Środek bielący 
(57) Przedmiotem wynalazku są cząstki zawierające zwią

zek nadtlenowy zdolny do uwalniania nadtlenku wodoru lub 
kwasów nadtlenowych w wodnych roztworach i zawierające 
do 15% wagowych kwasu dikarboksylowego zawierającego 
od 5 do 10 atomów węgla lub jego soli. Przedmiotem wyna
lazku jest także zastosowanie cząstek i kompozycja zawiera
jąca takie cząstki. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 319310 (22) 95 09 12 6(51) C12M 1/26 
(31)94 4432599 (32)94 0913 (33) DE 
(86) 95 09 12 PCT/EP95/03587 
(87) 96 03 21 WO96/08556 PCT Gazette nr 13/96 
(71) DR.KARLTHOMAEGMBH,Biberach,DE 
(72) Schorn Peter, Voigt Hans, Noe Wolfgang 

(54) Nowy układ do pobierania próbek przy 
analizie bioprocesów 

(57) Wynalazek dotyczy przyrządu do pobierania próbek, w 
którym miejsce oddzielające od mikrobiologicznie obciążonego 
otoczenia utworzone jest jako sterylny strumień gazu według 
zasady "Laminar-Air-Flow-Prinzip", pod kołpakiem ochronnym 
(7), przy czym miejsce połączenia wewnętrznej rurki (11) z rurką 
(10) przeznaczoną na próbkę, jest wykonane tak, że zachodzi 
ono wewnątrz lub nawet nieco poniżej kołpaka obudowy (7), z 
zamocowaniem lub bez stałego połączenia, a przy pracy auto
matycznej, zachodzi tuż pod kołpakiem obudowy (7), bez stałe
go połączenia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319294 (22) 95 09 18 6(51) C12N 7/00 
C12P 21/02 

(31) 94 310468 (32) 94 09 22 (33) US 
(86) 95 0918 PCT/US95/11859 
(87) 96 03 28 WO96/09375 PCT Gazette nr 14/96 
(71) MERCK&CO.,ING,Rahway,US 
(72) Jansen Kathrin U., DE; Hofmann Kathryn J., 

US 
(54) DNA kodujący wirus ludzkiego brodawczaka 

typu 6 A 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności cząsteczek DNA 

kodujących oczyszczonego wirusa ludzkiego brodawczaka ty
pu 6a i pochodzących od nich związków. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319347 (22) 96 07 24 6(51) C12N 9/96 
(31) 95 95202066 (32) 95 07 28 (33) EP 
(86) 96 07 24 PCT/EP96/03286 
(87) 97 02 13 WO97/05245 PCT Gazette nr 08/97 
(71) GIST-BROCADES B.V., MA Delft, NL 
(72) Barendse Rudolf Carolus Maria, NL; Harz 

Hans Peter, DE; Betz Roland Jürgen, DE 
(54) Sposoby wytwarzania stabilizowanych solą 

enzymów 
(57) Wynalazek ujawnia sposoby poprawy trwałości przy 

przetwarzaniu i trwałości przy przechowywaniu suchych prepa
ratów enzymu. W tym celu jest rozpuszczana sól nieorganiczna, 
np. MgSO4, w zawierającym enzym roztworze, który następnie 
się suszy, np. stosując suszenie rozpryskowe. Dodanie soli nie 
tylko zwiększa wydajność suszenia lecz także trwałość przy 
przetwarzaniu i trwałość przy przechowywaniu, otrzymanej sta
łej kompozycji zawierającej enzym i sól nieorganiczną, są po
prawione z punktu widzenia aktywności enzymu. Wynalazek 
ponadto ujawnia stałe kompozycje zawierające enzymy i sole 
nieorganiczne. 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319374 (22) 95 01 12 6(51) C12N 15/12 
A61K 38/17 
G01N 33/68 

(31) 94 181492 (32) 94 01 13 (33) US 
(86) 95 01 12 PCT/US95/00408 
(87) 95 07 20 W095/19435 PCT Gazette nr 31/95 
(71) T CELL SCIENCESJNC, Needham, US 
(72) Markides Sawas G, Kung Patrick C. 

(54) Białka regionu V receptora antygenu 
komórki T i sposoby ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
rekombinacyjnych pełnej długości białek regionu V receptora 
antygenu komórki T. Wynalazek obejmuje sposoby ekspresji 
białek, jak też wektory ekspresji do ulepszonego wytwarzania 
pełnej długości białek regionu V receptora antygenu komórki T. 
Ponadto wynalazek obejmuje m.in. białko regionu Vß5.3. Białka 
według wynalazku mają zastosowanie do diagnozowania i le
czenia chorób i zaburzeń związanych z odpornością. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 319429 (22) 95 06 07 6(51) C12N 15/24 
A61K 38/20 

A61K 39/395 
(31) 94 800 (32)94 07 05 (33) DK 
(86) 95 06 07 PCT/DK95/00227 
(87) 96 0118 WO96/01318 PCT Gazette nr 04/96 
(71) STEENO RESEARCH GROUP A/S, 

Odense, DK 
(72) Gr0nh0j Larsen Christian, Gesser Borbala 

(54) Immunomodulatory 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy polipeptydu innego niż 

ludzka interleukina 10, który posiada jedną lub więcej poniż
szych właściwości: a) wywoływania zahamowania spontanicz
nego wytwarzania IL-8 przez ludzkie monocyty, b) wywoływania 
zahamowania powodowania przez IL-1/ß wytwarzania IL-8 przez 
ludzkie komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC), c) 
wywoływania wytwarzania białka antagonisty receptora interleu-
kiny 1 (IRAP) przez ludzkie monocyty, d) wywoływania migracji 
chemotaktycznej ludzkich limfocytów CD8+ in vitro, e) odczula
nia ludzkich limfocytów CD8+ powodującego brak aktywności 
wobec rhlL-10, f) hamowania odpowiedzi chemotaktycznej lu
dzkich limfocytów T CD4+ wobec IL-8. g) hamowania odpowie
dzi chemotaktycznej ludzkich monocytów wobec MCAF/MCP-1, 
h) nie hamowania ekspresji cząsteczki MHC klasy II na ludzkich 
monocytach, w przeciwieństwie do ludzkiej IL-10, i) wywoły
wania wytwarzania IL-4 przez hodowane normalne ludzkie 
limfocyty T CD4+, j) zmniejszania wytwarzania TNF-a w reakcji 
mieszanych ludzkich leukocytów. W szczególności, wynalazek 
dotyczy nonapeptydu Ala-Tyr-Met-Thr-Met-Lys-Ile-Arg-Asn i je
go analogów oraz odmian. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(21) 319441 (22) 95 09 29 6(51) C12N 15/31 
G01N 33/574 
A61K 39/106 

(31) 94 316397 (32)94 09 30 (33) US 
(86) 95 09 29 PCT/US95/12669 
(87) 96 04 11 WO96/10639 PCT Gazette nr 16/96 

(71) VANDERBILT UNIVERSITY, Nashville, 
US; ORAVAX INCORPORATED, 
Cambridge, US 

(72) Cover Timothy L., Blaser Martin J., 
Kleanthous Harry, Tummuru Murali K.R. 

(54) Gen tagA i metody wykrywania predyspozycji 
do owrzodzenia trawiennego i raka żołądka 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy wyizolowanego kwasu 
nukleinowego kodującego antygen Helicobacter pylori o ma
sie cząsteczkowej około 120-128 kilodaitonów lub jego 
antygenowego fragmentu, który to antygen jest związany z 
owrzodzeniem trawiennym. 

Niniejszy wynalazek również dotyczy metod wykry
wania obecności szczepu Helicobacter pylori posiadające
go antygen o masie cząsteczkowej 120-128 kilodaitonów u 
osobnika, które obejmują etapy zetknięcia zawierającej 
przeciwciała próbki z organizmu osobnika z wykrywalną 
ilością antygenu TagA lub antygenicznym polipeptydem 
według wynalazku i wykrywania wiązania antygenu lub 
fragmentu i przeciwciała. 

Wykrycie szczepu o ekspresji antygenu TagA jest 
wskazaniem na skłonność do owrzodzenia trawiennego i 
raka żołądka. Zapewnia się także mutant H.pylori nie wyka
zujący ekspresji funkcyjnego antygenu TagA. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 319344 (22)95 05 26 6(51) C12N 15/54 
C12N9/12 

(31) 94US 9410825 (32) 94 09 23 (33) WO 
(86) 95 05 26 PCT/US95/06743 
(87) 96 03 28 WO96/09374 PCT Gazette nr 14/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US; 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 
Filadelfia, US 

(72) Bergsma Derk Jon, Stambolian Dwight 
Edward 

(54) Gen ludzkiej galaktokinazy 
(57) Wynalazek dotyczy ludzkiej galaktokinazy i identy

fikacji mutacji galaktokinazy, missens lub nonsens, jak 
również kodujących ją izolowanych kwasów nukleinowych, 
zrekombinowanej cząsteczki gospodarza transformowanej 
DNA kodującym takie białka oraz użycie wyrażonych białek 
i sekwencji kwasu nukleinowego przy zastosowaniach tera
peutycznych i diagnostycznych. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319345 (22) 94 09 23 6(51) C12N 15/54 
C12N 15/63 
C12N9/12 

(86) 94 09 23 PCT/US94/10825 
(87) 96 03 28 WO96/09408 PCT Gazette nr 14/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US; 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 
Filadelfia, US 

(72) Bergsma Derk Jon, Stambolian Dwight 
Edward 

(54) Gen ludzkiej galaktokinazy 
(57) Wynalazek dotyczy ludzkiej galaktokinazy, m.in. kodu

jących ją wyizolowanych kwasów nukleinowych, zrekombino
wanej komórki gospodarza transformowanej DNA kodującym 
takie białko oraz użycia wyrażonego białka i sekwencji kwasu 
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nukleinowego przy zasłosowanich terapeutycznych i diag
nostycznych. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 319298 (22) 95 09 19 6(51) C12P 11/00 
C12R 1:05 

(31) 94 9411301 (32)94 09 22 (33) FR 
95 9502615 95 03 07 FR 

(86) 95 0919 PCT/FR95/01196 
(87) 96 03 28 WO96/09403 PCT Gazette nr 14/96 
(71) RHONE-POULENC NUTRITION 

ANIMALE, Antony, FR 
(72) Favre-Bulle Olivier, Bontoux Marie-Claude, 

Largeau Denis, Ariagno André 
(54) Hydroliza enzymatyczna 

4-metylotiobutyronitryIu 
(57) Wynalazek dotyczy nowego sposobu hydrolizy 

enzymatycznej racemicznego «-podstawionego 4-metylo-
tiobutyronitrylu do racemicznego a-podstawionego kwasu 
4-metylotiomasłowego za pomocą nitrylazy z Alcaligenes 
faecalis, Rhodococcus sp. HT 29-7 lub Gordona terrae. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319181 (22) 96 07 17 6(51) C13F 1/02 
(31)95 9508645 (32)95 0718 (33) FR 
(86) 96 0717 PCT/FR96/01117 
(87) 97 02 06 WO97/04135 PCT Gazette nr 07/97 
(71) ERIDANIABEGHIN-SAYS.A, 

Thumeries, FR 
(72) Baudot Maurice, Hochart Jean-Marie, Cegel 

Laurence 
(54) Sposób i urządzenie do krystalizacji ciągłej 

kompozycji zawierającej cukier w ostatnim 
rzucie krystalizacji 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu krystalizacji cukru z kom
pozycji zawierającej cukier i mającej taką zawartość nie cukru, 
że czystość kompozycji wynosi od około 80 do około 84, który 
charakteryzuje się tym, że obejmuje mieszanie ciągłe pod 
zmniejszonym ciśnieniem wymienionej kompozycji, przy użyciu 
mieszadła ciągłego próżniowego, w celu wykrystalizowania cu
kru zawartego w kompozycji. Czystość określa się jako zawar
tość procentową sacharozy w suchej masie. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319177 (22) 95 09 15 6(51) C21C 5/52 
(31)94 4434369 (32)94 0915 (33) DE 
(86) 95 0915 PCT/DE95/01311 
(87) 96 03 21 WO96/08584 PCT Gazette nr 13/96 
(71) MANNESMANN AG, Düsseldorf, DE 
(72) Meierling Peter, Falkenreck Udo, Lemke 

Stefan, Evers Udo 
(54) Sposób i urządzenie do jednostopniowego 

wytapiania płynnego żelaza za pomocą 
wytopu nieelektrycznego i elektrycznego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie sta
lownicze do obróbki metalurgicznej metali żelaznych, a szcze
gólnie do wytopu stali. Aby przeprowadzić energooszcządną, 
szanującą środowisko i korzystną pod względem kosztów meta
lurgiczną obróbkę metali żelaznych, proponuje się, zgodnie z 
wynalazkiem, przeprowadzenie całej obróbki metalurgicznej w 

jednym zbiorniku (11), przy czym zbiornik (11) ten raz spełniania 
funkcję konwertora, a następnie, bez przelewania produktu 
wytopu, funkcję pieca łukowego. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 318080 (22) 97 01 23 6(51) C22B 7/00 
(31) 96 19602486 (32) 96 01 24 (33) DE 
(71) Elkem ASA, Oslo, NO 
(72) Lutz Stephan 
(54) Granulat jako składnik przeznaczony do 

celów metalurgicznych, zawierający 
pozostałości, w których skład wchodzi krzem 
i sposób wytwarzania granulatu jako 
składnika przeznaczonego do celów 
metalurgicznych, zawierającego pozostałości, 
w których skład wchodzi krzem 

(57) Zawierające krzem pozostałości, które gromadzą się 
szczególnie w czasie syntezy organosilanów z metalicznego 
krzemu i w szczególności chlorku metylowego, są przetwarzane 
w granulat, który jest dodawany w celu ustalania jakości wytwa
rzanego żeliwa w piecu żeliwakowym, w celu uniknięcia ko
sztownej regeneracji dla odzyskania wartościowych składników 
lub całkowitego przeznaczenia na odpady wspomnianych za
wierających krzem pozostałości. Poza pozostałościami zawie
rającymi krzem granulat zawiera, licząc wagowo, 1-10% włókien 
kartonowych, 5-40% cementu hydraulicznego i 0-20% dodatko
wych składników mających wpływ na jakość żeliwa. Zawierający 
cement i włókna kartonowe granulat jest mechanicznie i termi
cznie wystarczająco stabilny dla operacji w piecu do topienia. 
Wydajność odzyskiwania krzemu o małych rozmiarach umiesz
czanego w żeliwie wynosi 85% i jest porównywalna z wydajno
ścią dla zbrylonego żelazokrzemu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 312548 (22)96 0129 6(51) C22C 38/04 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice 
(72) Bołd Tadeusz, Żak Artur, Garbarz Bogdan, 

Kuziak Roman, Ogrodnik Ryszard, Giemza 
Ryszard, Mańko Andrzej, Zapart Zdzisław, 
Ochab Kazimierz, Sąda Kazimierz, Bartos 
Henryk, Blaśnik Roman 

(54) Stal niskostopowa bezglinowa o 
podwyższonej wytrzymałości 

(57) Przedmiotem wynalazku jest stal uspokojona niskosto
powa o podwyższonej wytrzymałości zawierająca masowo 0,10 
do 0,20% węgla, 1,20 do 2,20% manganu, 0,25 do 0,55% 
krzemu, max 0,040% fosforu, max 0,040% siarki, 0,0070 do 
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0,0150% azotu, max 0,20% niklu, max 0,20% chromu, max 
0,30% miedzi, max 0,1 G% molibdenu, charakteryzująca się 
tym, że zawiera wanad w ilości 0,06 do 0,20% oraz ograni
czoną do 0,01% ilość giinu całkowitego. 

Stal jest szczególnie przydatna do odlewania metodą 
ciągłego odlewania stali, w szczególności odlewania odkry-

tym strumieniem. Stal przeznaczona jest na pręty, kształ
towniki i blachy w stanie po regulowanym walcowaniu na 
gorąco i w postaci tych wyrobów osiąga granicę plastycz
ności powyżej 500 MPa i wydłużenie A5 powyżej 25%. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A3(21) 312521 (22) 96 01 26 6(51) D02G 3/00 
(61) 306281 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Jóźwicki Ryszard, Dopierała Halina, Stasiak 

Wiesław, Radom Czesław 
(54) Urządzenie do wytwarzania przędzy 

staplowej i rdzeniowej 
(57) Urządzenie, według wynalazku, wyposażone jest w 

nieobrotową komorę przędzącą (1) z osiowym kanałem (2) 
do wyprowadzania przędzy, która ma jedną dyszę główną 
(7) i co najmniej jedną dyszę pomocniczą, styczne do 
wewnętrznej ścianki komory (1). Ponadto komora przędzą
ca (1 ) wyposażona jest we wkładkę (3), usytuowaną poniżej 
krawędzi wylotu dyszy głównej (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319456 (22) 95 10 04 6(51) D06F 59/02 
D06F 41/00 
D06F 17/04 

(31) 94 330 (32) 9410 04 (33) AT 
95 112 95 03 02 AT 

(86) 9510 04 PCT/AT95/00192 
(87) 96 04 11 WO96/10670 PCT Gazette nr 16/96 
(75) Jannach Helmut, Graz, AT 

(54) Urządzenie do suszenia, prania i/lub 
odkażania ubrań ochronnych 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do suszenia 
ubrań ochronnych, w którym ubranie jest nasadzone na skła
dające się z rur rusztowanie nośne, wchodzące we 
wszystkie zakamarki zewnętrzne ubrania ochronne
go, przy czym rury na swoich końcach zawierają otwo
ry wylotowe dla wdmuchiwanego gorącego powietrza. 

Rusztowanie nośne (101) jest utworzone z rurowych 
kabłąków (102,103,104,105), które w obszarze stóp albo rąk 
ubrania ochronnego posiadają zagięcia (106,107,108,109), 
w których są umieszczone otwory wylotowe (121) dla powie
trza suszącego, przy czym na wspólnej rurze rozdzielczej 
(118) jest przewidziany dodatkowy, wybiórczo zamykany kró-
ciec przyłączeniowy do doprowadzania środków piorących 
i/lub odkażających i przy czym korzystnie przewód powietrza 
suszącego jest zamykany wybiórczo przed króćcem przyłą
czeniowym przez zawór doprowadzania powietrza. 

(6 zastrzeżeń) 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 16 (616) 1997 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 315386 (22) 96 07 22 6(51) E03C1/01 
A47K3/23 
E03C 1/16 

(23) 96 0123 BUDMA96MTP 
(75) Hyrnik Krzysztof, Ustroń; Hyrnik Ilona, 

Ustroń 
(54) Wygrodzenie prysznica 
(57) Wynalazek dotyczy wynagrodzenia prysznica, zwłasz

cza w postaci natryskowej kabiny narożnej, kabiny wolnostoją
cej lub parawanu wannowego. 

Kabiny zawierają co najmniej dwie stałe ścianki (3) i 
dwie przesuwne ścianki (4), wyposażone w osłonowe płyty (6) 
zamocowane w prostokątnych ramach, zbudowanych z kształ
towników cienkościennych. Ramy mogą być połączone z sobą 
poprzez pionowe naroże, a od strony wejścia do komory (1) 
kabiny ramiaki poziome stałych ścianek (3), zarówno u góry i u 
dołu są połączone narożnymi kształtkami z tworzywa sztuczne
go. Stała ścianka (3) przymocowana jednym pionowym bokiem 
do ściany (2) ma ramę wykonaną z pionowego ramiaka (100), 
który jest osadzony na zatrzask w pionowej listwie (200), przy
mocowanej do ściany (2) komory (1) kabiny natryskowej i z 
pionowego ramiaka (300) oraz z dwóch jednakowych pozio
mych ramiaków w postaci kształtek (400), które współpracują z 
kształtką (500). inna stała ścianka (3) usytuowana pomiędzy 
stałą ścianą (2) i drugą ścianką (3) lub pomiędzy dwiema ścian
kami (3) z którymi jest połączona narożem, składa się z dwóch 
jednakowych pionowych ramiaków (100) oraz dwóch jedna
kowych poziomych ramiaków w postaci kształtek (400) i 
współpracujących z nimi kształtek (500). Stała ścianka (3) kabi
ny nastawnej, mającej możliwość regulacji szerokości boku 
kabiny, zawiera ramę składającą się z pionowego ramiaka (100) 
osadzonego zatrzaskowo w pionowej listwie (200) przymocowa
nej do ściany (2) komory (1) i z pionowego ramiaka (300) oraz 
z dwóch jednakowych poziomych ramiaków w postaci kształtek, 
które współpracują z osadzonymi suwliwie kształtkami (500). 
Rama ścianki przesuwnej (4) składa się z dwóch poziomych 
ramiaków (300), jednego pionowego ramiaka (300) i jednego 
przedniego pionowego ramiaka (600). 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 317299 (22) 96 12 02 6(51) E03C1/01 
E03C 1/20 

(31) 96 170 (32) 96 0123 (33) CH 
(71) Geberit Technik AG, Jona, CH 
(72) Schmucki Peter, Marti Silvio, Mahler Alfred 
(54) Stojak montażowy służący, zwłaszcza do 

mocowania urządzeń sanitarnych 
(57) Stojak montażowy jest wyposażony w co najmniej jeden 

wspornik pionowy (3), w którym jest teleskopowo osadzona 
podpora (4) połączona ze wspornikiem (3). Na podporze (4) jest 
przymocowany nierozbieralny zespół nastawczy (15) umożli
wiający wstępne, a następnie dokładne ustawienie wysokości 
podstawy. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319433 (22) 94 09 26 6(51) E03D 11/00 
B28B 1/26 

(86) 94 09 26 PCT/SE94/00891 
(87) 96 04 04 WO96/09923 PCT Gazette nr 15/96 
(75) Söderberg Birgit, Bromma, SE 
(54) Sposób i forma do wytwarzania muszli 

toaletowych 
(57) Sposób wytwarzania muszli toaletowych, w którym za

wiesina glinki porcelanowej i wody jest wlewana do formy (10) 
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o kształcie miskowym, wykonanej z materiału silnie pochłania
jącego płyn, a następnie utrzymywana w niej przez pewien czas 
tak, że woda powinna być wchłonięta przez ściany formy (10), 
podczas gdy glinka porcelanowa jest osadzona w warstwie (17) 
na powierzchni wewnętrznej formy (10). Do formowania prze
grody, pomiędzy przednią miską zbierającą (13) dla moczu i 
tylną miską zbierającą (14) dla bardziej stałego kału, zastosowa
ny jest rdzeń (11), który jest usuwalnie wkładany do formy (10), 
podczas gdy do formowania najwyższych fragmentów muszli 
toaletowej, takich jak obrzeża (16), a jeżeli jest to pożądane, 
także części przegrody (12), stosowane jest wieko (15), 
szczelnie przylegające do pozostałej części formy (10) i wy
konane z tego samego albo podobnego materiału, co materiał 
pozostałej części formy (10). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 318081 (22) 97 01 23 6(51) E04B 1/686 
(31) 96 19602982 (32) 96 01 27 (33) DE 
(71) MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 

Wüelfrath, DE 
(72) Beenders Torsten 
(54) Urządzenie uszczelniające dla szczeliny 

dylatacyjnej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie uszczelniają

ce (1) dla szczeliny dylatacyjnej (2) między dwiema bryłami 
(3, 4) budowli, składające się z dwóch, umieszczonych po 
przeciwległych stronach szczeliny dylatacyjnej (2) i połączo
nych z bryłami (3, 4) budowli, jednostek kotwiących (5) oraz 
z elastycznej jednostki mostkującej (6). Jednostka mostkująca 
(6) jest tak połączona na jej brzegach podłużnych z jednostka
mi kotwiącymi (5), że każde odchodzące w przybliżeniu pro
stopadle od bryły (3, 4) budowli ramię podłużne (7) jednostki 
kotwiącej (5) jest uchwycone w otwartym od strony przypo
rządkowanej mu bryły (3, 4) budowli, rowku podłużnym (7) w 
jednostce mostkującej (6). 

W celu uniknięcia w sposób pewny wystąpienia 
nieszczelności w wyniku błędów montażowych i zapewnie
nia łatwego montażu, jednostka mostkująca (6) na oby
dwóch brzegach podłużnych jest uformowana w kształcie 
litery W na, również odchodzącym prostopadle od bryły (3, 
4) budowli i znajdującym się po stronie ramienia podłużne
go (7), odwróconemu od szczeliny dylatacyjnej (2), ramie
niu zaciskowym (9) jednostki kotwiącej (5), do którego 
jednostka mostkująca (6) jest przymocowana za pomocą 
dopasowanej listwy zaciskowej (10). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319274 (22) 95 09 12 6(51) E04B 9/20 
(31)94 9403194 (32)94 09 22 (33) SE 
(86) 95 09 12 PCT/SE95/01025 
(87) 96 03 28 WO96/09449 PCT Gazette nr 14/96 
(71) WIKLUND INNOVATION AB, Boden, SE 
(72) Wiklund Per 
(54) Układ zawieszania pozornych sufitów 
(57) Elementy podwieszające do montażu pozornego sufitu, 

zawierają układ szyn sufitowych (1), przystosowanych do przy
kręcania do istniejącego sufitu lub łączenia z nim innym sposo
bem, pewną liczbę podwieszanych elementów wahadłowych 
(2), z których każdy zawiera górną część teleskopową (3) z 
elementami (17, 20) do montażu w szynie sufitowej (1) oraz 
dolną część teleskopową (4) z elementami do łączenia płyt 
pozornego sufitu (21, 22) ze wspomnianymi podwieszanymi 
elementami wahadłowymi (2), przy czym wspomniane obie 
teleskopowo-przesuwne części (3,4) każdego podwieszanego 
elementu wahadłowego (2) są sprężyste i mają w przekroju 
poprzecznym kształt zbliżony do ceownika oraz znajdują 
się na nich współpracujące blokujące elementy zatrzaskowe, 
umożliwiające łączenie wspomnianych części teleskopo
wych (3, 4) w dowolnych wzajemnych położeniach wysoko
ściowych. W górnej teleskopowej części (3) znajduje się 
pionowy szereg poziomych, podłużnych, przelotowych 
szczelin (13), a w dolnej teleskopowej części (4) znajduje się 
pionowy szereg skośnych, podłużnych szczelin przelotowych 
(14) albo na odwrót. Odstępy pomiędzy poszczególnymi szcze
linami dwóch szeregów szczelin (13,14) są różne tak, że zawsze 
istnieje i w każdym dokładnie wyregulowanym położeniu wyso
kościowym pomiędzy teleskopowymi częściami (3,4), przeloto
wy otwór komunikacyjny o ograniczonym polu, wspólny dla 
poziomo biegnącej szczeliny (13) i skośnie biegnącej szczeliny 
(14), który może służyć do mocowania teleskopowych części (3, 
4) względem siebie, polegającego na przekładaniu przez niego 
sworznia lub podobnego elementu. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318184 (22) 97 01 29 6(51) E04C 1/40 
(31) 96 29601827 (32) 96 02 03 (33) DE 
(75) Gebhart Siegfried, Aitrach, DE 
(54) Cegła, zwłaszcza cegła do szalowania lub w 

blokach 
(57) Przedmiotem wynalazku jest cegła, zwłaszcza cegła do 

szalowania lub w blokach, mająca dwie ścianki wzdłużne, które 
tworzą ściankę zewnętrzną (1) i ściankę wewnętrzną (2). Ścianki 
te są połączone ze sobą co najmniej jedną ścianką poprzeczną 
(3), rozciągającą się co najmniej na części wysokości cegły. 
Ścianka zewnętrzna (1) jest wykonana z materiału izolacyjnego 
i połączona ze ścianką wewnętrzną (2) za pomocą kształtowych 
elementów złącznych (4). Co najmniej jedna ścianka poprzecz
na (3) stanowi przy tym jedną część ze ścianką zewnętrzną (1). 

(10zastrzeżeń) 

A1(21) 318510 (22) 97 02 13 6(51) E04H 1/14 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe 

Elementów Aluminiowych dla Budownictwa 
AL WAS Sp. z o.o., Bielsko-Biała 

(72) Wąsik Wiesław, Mrozik Wacław 
(54) Półkabina telefoniczna 
(57) Półkabina telefoniczna przystosowana do zamocowa

nia różnego rodzaju aparatów telefonicznych oraz do mocowa
nia na ścianie lub słupie składa się z obudowy wykonanej z 
profili aluminiowych wypełnionych barwionym szkłem ogranicz-
nym i blachą aluminiową. Boczne ściany (1) wykonane są z 
giętych profili rurowych zaokrąglonych w kierunku podstawy, 
natomiast zadaszenie (3) wystające poza obrys połkabiny połą
czone jest rozłącznie z elementami usztywniającymi (4) ścian 
bocznych (1) i ścianą tylną (2), na której mocowana jest półka 
(5) oraz znajdują się wzmocnienia do mocowania połkabiny na 
ścianie, wkładki do mocowania połkabiny na słupie, otwór na 
przewody przyłączeniowe oraz specjalne, wymienne wkładki do 
mocowania aparatu telefonicznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312603 (22) 96 02 02 6(51) E04H 12/08 
(75) Hacia Jerzy, Warszawa 
(54) Pionowy element konstrukcyjny, zwłaszcza 

słup oświetleniowy 
(57) Słup oświetleniowy stanowi płaszcz (1), składający się 

z części zewnętrznej (2) i części wewnętrznej (3), połączonych 
wzdłuż krawędzi odpowiadających wierzchołkom podstawy. 
Części (2, 3) płaszcza (1) mają na krawędziach styku (4) 
wzdłużny zamek (5) na całej długości słupa. Zamek (5) ma w 
przekroju kształt zbliżony do trójkąta lub odcinka okręgu. Na 
wszystkich krawędziach (6), odpowiadających wierzchołkom 
podstawy, płaszcz (1) ma przemoczenia (7), których kształt jest 
analogiczny do kształtu zamka (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319255 (22) 96 07 19 6(51) E05D 1/06 
(31)95 9509171 (32)95 07 27 (33) FR 
(86) 96 0719 PCT/FR96/01134 
(87) 97 0213 WO97/05355 PCT Gazette nr 08/97 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Bureau Bernard, Huchet Gérard, Procureur 

Patrick 
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(54) Szyba osadzana przez zaskoczenie oraz 
montaż szyby w ramie otworu na szybę 

(57) Wynalazek dotyczy szyby (100) osadzonej przez zasko
czenie, otwieranej przez obrót w odpowiednich konfiguracjach 
lub nie otwieranej, gotowej do zamontowania w ramie otworu 
(1) na szybę, w zasadzie od zewnątrz. Szyba ta zawiera taflę (2) 
ze szkła i/iub z tworzywa sztucznego oraz co najmniej jeden 
element zawiasowy (3), który zawiera co najmniej jeden pręt 
sztywny, który może być połączony z elementem komplemen
tarnym, przymocowanym do ramy otworu na szybę, z jedno
czesnym zachowaniem co najmniej jednego stopnia swobody 
w ruchu obrotowym, w celu otwierania lub zamykania tafli, gdy 
szyba zawiera jeden lub kilka elementów zawiasowych (3), 
umieszczonych w zasadzie na tylko jednym z jej boków. 

A1 (21) 312599 (22) 96 02 01 6(51) E05G 1/12 
G08B 17/00 

(75) Müller Wolfgang, Pullach, DE; Dygacz 
Bernard, Gerestried, DE 

(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed 
kradzieżą 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz urządze
nie do zabezpieczenia przed kradzieżą w pomieszczeniach 
i obiektach. 

Po sforsowaniu stosowanych zabezpieczeń przez 
złodzieja, inicjowany jest proces wytworzenia gęstej mgły, 
wypełniającej przestrzeń chronionego pomieszczenia. 

Urządzenie zawierające blok grzewczy charakteryzuje 
się tym, że w bloku grzewczym jest panel (5) składający się z co 
najmniej kilku płyt (12), między którymi usytuowane są komory 
robocze (13), z otworami (14) w płytach (12) usytuowanymi na 
przemian z lewej strony w jednej płycie (12) i z prawej strony w 
kolejnej płycie (12). W pierwszej płycie (12) osadzony jest kole
ktor (9), natomiast w ostatniej płycie zamontowana jest dysza 
(10). Płyty (12) połączone są spoiną (15). Panel (5) osadzony 
jest w korpusie, który z kolei usytuowane jest w obudowie. 
Obudowa obłożona jest otuliną z materiału termoizolacyjnego. 
Między obudową, a panelem (5) osadzone są dwie grzałki 
elektryczne. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317087 (22)961120 6(51) E06B 1/70 
(31) 96 19603412 (32) 96 01 31 (33) DE 
(75) Willrich Peter, Blankenheim, DE 
(54) Dolne zakończenie drzwi lub okien 
(57) W obszarze zewnętrznej strony (6) kształtownika (2), 

tworzącego dolne zakończenie (1) drzwi lub okien, przewidzia
ne jest urządzenie zatrzaskowe (12,13), które umożliwia zatrza
skowe mocowanie tam końca folii (9). Dzięki temu unika się 
przykręcania lub klejenia na miejscu montażu i możliwe jest 
szybkie mocowanie folii (9). Ponadto kształtownik (2) ma urzą
dzenie zatrzaskowe (14), służące do umieszczania na nim prze
dłużenia (15) i specjalny ceownik na rozszerzalną taśmę. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317088 (22)961120 6(51) E06B 1/70 
(31) 96 19603413 (32) 96 01 31 (33) DE 
(75) Willrich Peter, Blankenheim, DE 
(54) Urządzenie przestawiania wysokości 
(57) W urządzeniu (1) przestawiania wysokości nakrętka (4), 

służąca do przestawiania wysokości, jest umieszczona pomię
dzy dolnym zakończeniem (11), a płytką podstawy (2), a gwin
towany sworzeń (3), na który jest nakręcona nakrętka (4), jest 
połączony z płytką podstawy (2). 

Urządzenie nadaje się do stosowania do dowolnych 
dolnych zakończeń drzwi lub okien (11), a nakrętka (4) jest łatwo 
dostępna przy stosowaniu rozszerzenia (15), umieszczonego 
pod dolnym zakończeniem (11). 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317986 (22) 97 01 16 6(51) E06B 7/23 
(31) 96 19602292 (32) 96 01 23 (33) DE 
(71) Deventer Profile GmbH & Co.KG, Berlin, 

DE 
(72) Förster Arthur 
(54) Sprężysta uszczelka pasmowa do okien i 

drzwi 
(57) Sprężysta pasmowa uszczelka ma główkowy obszar 

(1), utworzony jako wydrążony przekrój, który posiada profilowy 
grzbiet (2) ze stopką (3) uszczelki i z trzymającymi wargami (4, 
5). Główka uszczelki po swej stronie przeciwległej do profilowe
go grzbietu (2) ma uszczelniający mostek (6) w postaci trzech 
oddzielnych odcinków (6.1, 6.2, 6.3), który przy jednym swym 
końcu jest, poprzez wysklepiony łączący mostek (7), połączony 
z jednym końcem profilowego grzbietu (2), a przy drugim końcu 
przechodzi w poprzeczny mostek (8), który jest połączony z 
profilowym grzbietem (2) przez przechodzący w niego, przesta
wiony w pewnym odstępie od profilowego grzbietu (2), wspo-
rczy mostek (9), wstający ukośnie do profilowego grzbietu (2). 
Oddzielne odcinki (6.1,6.2,6.3) są przechylne względem siebie, 
przebiegają zasadniczo prostoliniowo i są odgięte względem 
siebie pod kątem ostrym. Odchodzący od poprzecznego mo
stka (8) oddzielny odcinek (6.3) jest przy sprzęganiu uszczelki 
przechylny aż do przylegania do wsporczego mostka (9). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 318054 (22) 97 01 21 6(51) E21C 27/34 
(31)96 19602236 (32)96 0123 (33) DE 

96 19619658 96 0515 DE 
(71) DBT Deutsche Bergbau - Technik GmbH, 

Essen, DE 
(72) Steinkuhl Bernd, Klabisch Adam, Hesse 

Norbert 

(54) Stacja napędowa do urządzeń strugowych 
(57) Wynalazek dotyczy stacji napędowej do urządzeń stru

gowych, z korpusem (18), umieszczonym zwłaszcza na ramie 
przenośnika zgrzebłowego łańcuchowego, w którym jest zabu
dowany napęd struga wraz z przekładnią (19), który przejmuje 
koło łańcuchowe połączone napędowo z wałem wyjściowym 
przekładni, dla napędu i zawracania łańcucha strugowego. Koło 
łańcuchowe (7) jest umieszczone na wale łożyskowym (12), 
ułożyskowanym w korpusie (8), który przez rozłączalne sprzęgło 
(21) jest połączony z wałem wyjściowym (22, 22') przekładni. 
Zestaw konstrukcyjny zawierający koło łańcuchowe (7) wraz z 
wałem łożyskowym (12) i łożyskami (18) i częścią sprzęgłową 
przy rozłączonym sprzęgle (21) jest poprzecznie do osi obrotu 
wału wyjściowego (22, 22') wyjmowany z korpusu (8) i wbudo
wywany. Korzystnie, wał łożyskowy (12) jest po obu stronach 
koła łańcuchowego (7) ułożyskowany w korpusie (8) w łoży
skach (18). 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 312512 (22) 96 01 26 6(51) E21C 31/12 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, 
Zabrze 

(72) Kawczyk Józef, Maciejczyk Jan, Masarczyk 
Jan, Pucka Joachim, Romanowicz Stanisław, 
Tarnawski Zbigniew, Winecki Józef 

(54) Sworzeń przegubu 
(57) Sworzeń przegubu ma czop (1) podzielony płaszczyzną 

(3) na dwa półwalce (5). Płaszczyzna (3) jest nachylona do osi 
(4) sworznia pod kątem (y), zapewniającym wzajemną samoha
mowność półwalców (5) wzdłuż płaszczyzny (3) w czasie dzia
łania sił poprzecznych do osi (4) sworznia. Czop (1) mogą 
obejmować półtuleje (2). 

(8 zastrzeżeń) 
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A3(21) 312410 (22) 96 01 22 6(51) E21C 37/22 
(61) 300838 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Konopko Władysław, Kabiesz Józef, Zehnal 

Jerzy, Gadek Piotr 
(54) Urządzenie do wykonywania radialnych 

szczelin zarodnikowych 
(57) Urządzenie, wyposażone w korpus (1), umieszczony w 

głowicy (2) z podłużnym wycięciem (3), stanowiącym prowad
nicę wysuwnych noży wycinających (4), które drugostronnie są 
połączone z korpusem (1) przegubowo sworzniem (5), umiesz
czonym w kolejnym podłużnym wycięciu (6) głowicy (2) dla jej 
łączenia z korpusem (1) przesuwnie wzdłuż osi urządzenia oraz 

w sprężynę powrotną (11), pomiędzy korpusem (1) i głowicą (2), 
dla utrzymywania ich skrajnego rozsuniętego położenia, ma 
dwustożkową końcówkę (12) ze stożkiem centrującym (13) na 
zewnątrz głowicy (2) i skierowanym przeciwnie stożkiem rozwie
rającym (14) we wnętrzu tej głowicy (2), pomiędzy wysuwnymł 
nożami wycinającymi (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312451 (22) 96 01 22 6(51) E21D 20/02 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHÉM Spółka Akcyjna, Siemianowice 
Śląskie 

(72) Maciejewski Mariusz, Glados Stanisław, 
Binko Andrzej, Gaj Bronisław, Rejdak 
Kazimierz, Romańczuk Grzegorz, Bratek 
Bolesław 

(54) Ładunek do mocowania prętów kotwiowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ładunek żywicy modyfiko

wanej przeznaczony do mocowania prętów kotwiowych w 
otworach wykonanych w caliźnie górotworu, w podziemnych 
wyrobiskach górniczych. Ładunek ten złożony jest z moczni
kowej żywicy modyfikowanej i katalizatora, umieszczonych w 
odrębnych, łatwo zniszczalnych pojemnikach, przy czym kata
lizator, będący roztworem kwasu fosforowego, stanowi w ładun
ku 1/4 objętości żywicy mocznikowej modyfikowanej kwaśnym 
węglanem sodowym, dobranym tak, aby pod wpływem katali
zatora nastąpiło spienienie od 2 do 3 razy, a czas żelowania 
wyniósł około 1 minuty. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312522 (22) 96 01 29 6(51) E21F 15/00 
(75) Krasiczyński Kazimierz, Wrocław, Lembas 

Stanisław, Lubin; Krasiczyński Jan, Lubin; 
Naporowski Zbigniew, Wrocław 

(54) Sposób sporządzania i lokowania mieszaniny 
podsadzkowej z odpadów poflotacyjnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób sporządzania i 
lokowania mieszaniny podsadzkowej z odpadów poflotacyj
nych, zwłaszcza w podziemnych kopalniach rud miedzi. 

Sposób polega na tym, że do odpadów poflotacyjnych 
rud miedzi dozuje się substancje wiążące zawartą w nich wodę, 
w instalacji składającej się między innymi z rurociągu odpadów, 
hydrocyklonów, rurociągu odpadów zagęszczonych, zbiorni
ków substancji wiążących wodę, dozowników tych substancji 
oraz dozownika przyspieszacza wiązania cementu na wylocie 
rurociągu podsadzkowego. Przynajmniej przystropową część 
otamowanej przestrzeni wypełnia się pęczniejącą mieszaniną, 
zawierającą cement i wapno w stosunku od 1 : 0 lub od 0 :1 do 
1 :1 w ilości 100 - 250 kg oraz sproszkowane aluminium w ilości 
od 4 do 25 kg na jedną tonę suchych odpadów poflotacyjnych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312596 (22) 96 01 30 6(51) E21F15/06 
(75) Kusz Franciszek, Zabrze; Gruszczyk Jerzy, 

Katowice; Danowski Jan, Katowice; 
Staniczek Franciszek, Tychy; Micor Antoni, 
Tychy 

(54) Kompleks do lokowania odpadów w 
korytarzowych wyrobiskach górniczych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompleks do lokowania 
odpadów w nieczynnych korytarzowych wyrobiskach górni
czych oraz do zabezpieczania wyżej leżących warstw przed 
osiadaniem lub niszczeniem struktury tych warstw. 
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Kompleks tworzy znane przesuwne, zasypowe, prze
nośnikowe urządzenie (1) z wychylnym i obrotowym wysięgni
kiem (2), za którym posobnie umiejscowiony jest podający 
przenośnik, którego wysypowy wysięgnik (4) umiejscowiony 
jest ponad zasypowym koszem (13) urządzenia (1), a jego 
przeciwległy koniec posadowiony jest na spągowej przesuwnej 
płycie (9), której przesuw jest technologicznie i funkcjonalnie 
sprzężony z przesuwem zasypowego urządzenia (1). 

W dalszej kolejności posobnie umiejscowiony jest 
transportowy przenośnik (7), korzystnie taśmowy podwieszo
ny, przy czym przenośniki, podający i transportowy (7) zacho
dzą na okrślonej długości zakładkowo jeden na drugi. 

Wsypowy wysięgnik (4) przenośnika podającego 
jest podwieszony na podstropowym torze (5), poprzez wóz
ki (6). Wzdłuż kompleksu biegnie podsadzkowy rurociąg 
(14), korzystnie podwieszony na podstropowym torze (5) i 
przesuwny wraz z przenośnikiem podającym lub zasypo
wym urządzeniem (1). Odpady dostarczane są dostaw
czym ciągiem (8) z różnych rejonów kopalna. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 312622 (22) 96 02 01 6(51) E21F 17/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Szczurek Andrzej, Miastkowska Barbara, 

Sendrowicz-Muzyka Zuzanna, Thiel Henryk 
(54) Sposób oświetlenia wyrobiska ścianowego 
(57) Sposób polega na tym, że wyrobisko ścianowe 

oświetla się strumieniami światła odbitego od powierz
chni stropnic zestawów obudowy, na które to stropnice 
kieruje się główny strumień świetlny opraw oświetlenio
wych mocowanych do zestawów obudowy. 

Oprawy mocuje się pomiędzy przednimi stojaka
mi zestawów obudowy poprzecznie do osi wzdłużnej 
stropnicy. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 319296 (22)95 08 31 6(51) F02B 47/02 
(31) 94 304128 (32) 94 0912 (33) US 
(86) 95 08 31 PCT/US95/11091 
(87) 96 03 21 WO96/08641 PCT Gazette nr 13/96 
(71) ENTHERMJNC, Lindale, US 
(72) Binion W.Sidney 

(54) Silnik z wtryskiem wody do wnętrza cylindra 
(57) Silnik z wtryskiem wody do wnętrza cylindra zna

mienny tym, że zawiera wewnętrzny silnik spalinowy, 
posiadający co najmniej jedną komorę spalania (12), co 
najmniej jedną głowicę cylindra (24), przymocowaną do 
komory (12) i co najmniej jeden tłok (22), znajdujący się 
wewnątrz komory spalania (12) oraz rozgałęziony prze
wód wlotowy (10) mieszaniny powietrza i paliwa płynnie 
połączony z komorą spalania (12) poprzez głowicę cylin
dra (24), co najmniej jeden układ wtrysku wody (17), 
połączony płynnie z komorą spalania (12) oraz stałe 
źródło wody pod ciśnieniem, połączone przewodem z 
układem wtrysku wody (17) oraz zawór, znajdujący się 
na tym przewodzie, otwierający się na sygnał elektroni
czny aby umożliwić przepływ wody do układu wtrysku 
podczas cyklu sprężania tłoka (22). 

(13 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 319254 (22) 96 07 10 6(51) F02D 21/08 

(31) 95 502968 (32) 95 07 17 (33) US 

(86) 96 0710 PCT/CA96/00458 
(87) 97 02 06 WO97/04229 PCT Gazette nr 07/97 
(71) ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS INC., 

Calgary, CA 
(72) Klopp Gerhard O. 
(54) Układ recyrkulacji spalin do silnika z 

zapłonem sprężeniowym oraz sposób 
sterowania recyrkulacji spalin w silnikach z 
zapłonem sprężeniowym 

(57) Sposób i urządzenie są dostosowane do sterowania 
recyrkulacją spalin w silnikach na paliwo dieslowskie i/lub 
silnikach wielopaliwowych (np. na paliwo dieslowskie i na gaz 
ziemny). Urządzenie zawiera pierwszy czujnik (38) ciśnienia 
do mierzenia bezwzględnego ciśnienia gazu w kolektorze 
wlotowym (22) silnika (20), drugi czujnik (40) ciśnienia do 
mierzenia bezwzględnego ciśnienia gazu w kolektorze wyde
chowym (24) silnika (20), czujnik (46) prędkości silnika do 
mierzenia prędkości obrotowej silnika (20), czujnik (44) natę
żenia dopływu paliwa do mierzenia ustawionego poleceniem 
natężenia dopływu paliwa do silnika (20), czujnik (38) tempe
ratury do mierzenia temperatury wlotowego powietrza w kole
ktorze wlotowym (22), przewód (30) do kierowania spalin z 
kolektora wydechowego (24) do kolektora wlotowego (22), 
elektronicznie poruszany mechaniczny zawór (28) w prze
wodzie do sterowania przepływem spalin oraz elektronicz
ny sterownik (26) do analizowania sygnałów z czujników i 
wyprowadzania sygnałów sterowania na elektryczny silnik 
krokowy (32), który steruje położeniem zaworu (28). 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 319182 (22) 95 09 05 6(51) F16B 2/08 
F16B 2/20 

(31) 94 9410805 (32)94 09 09 (33) FR 
(86) 95 09 05 PCT/FR95/01147 
(87) 96 03 14 WO96/07829 PCT Gazette nr 12/96 
(71) UNION MINIERE FRANCE S.A., 

Bagnolet, FR 
(72) Dubrac Claude, Delamarre Martial 
(54) Pierścień mocujący 
(57) Pierścień mocujący rurę do ściany zawiera cylindryczny 

króciec rurowy (1) mający wzdłużną szczelinę (3) i zagięcia (4, 
5) wzdłuż tej szczeliny, kotew (2) do mocowania w ścianie, 
mająca na swoich nierównoległych bokach zagięcia (8, 5) do 
współpracy z zagięciami (4, 5) króćca rurowego (1). Szczelina 
(3) króćca rurowego (1) i/lub kotwy (2) ma kształt trapezowy tak, 

źe gdy króciec rurowy osadzony jest wokół rury przez włożonie 
go od góry na kotew, następuje współpraca zagięć (4,5) króćca 
rurowego i zagięć (8, 9) kotwy, prowadząca do mocowania 
samoblokującego króćca rurowego (1) i rury. 

A1(21) 312454 (22) 96 01 24 6(51) F16F9/30 
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX 

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

Chmielewski Andrzej, Kędzior Józef, 
Popławski Wojciech, Milczarski Kazimierz 

(54) Elastomerowe urządzenie amortyzujące 
(57) Elastomerowe urządzenie amortyzujące posiada pro

wadnicę (7) połączoną ze ścianką pojemnika (1). Prowadnica 
dzieli pojemnik na komorę główną (9) i komorę pomocniczą 
(10), przy czym średnica (d) nurnika (8) jest mniejsza od śred
nicy (D) zewnętrznej części trzona (4). Ponadto komora główna 
ma postać bryły obrotowej o zróżnicowanej średnicy przy czym 
głowica (16) zawiera kanały przepływowe (17, 18), z zaworem 
zwrotnym (20), łączące przestrzenie, na które dzieli ona komorę 
główną. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319309 (22) 95 09 21 6(51) F16G 13/16 
(31) 94 4433678 (32) 94 09 21 (33) DE 
(86) 95 09 21 PCT/DE95/01297 
(87) 96 03 28 WO96/09481 PCT Gazette nr 14/96 
(71) IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE 

INDUSTRIE GMBH, Koeln, DE 
(72) Saîeh Rolf, Florian Dirk, Blase Frank 
(54) Łańcuch nośny do przewodów zasilających z 

elementami prowadzącymi 
(57) Poziomy łańcuch nośny (1 ) do przewodów zasilających 

został zabezpieczony przed odchyleniem od kierunku ruchu 
przez boczne elementy prowadzące (11). Elementy te są osa
dzone w sposób umożliwiający ograniczone przesunięcia w 
płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ruchu łańcucha (1), 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312508 (22) 96 01 25 6(51) F16J 10/04 
(75) Kostorz Michał, Ruda Śląska; Kostorz 

Norbert, Ruda Śląska 
(54) Sposób zabezpieczania powierzchni trących 

w siłownikach hydraulicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania i 

regeneracji powierzchni trących siłowników hydraulicznych sto
sowanych zwłaszcza w trudnych warunkach takich, jakie istnieją 
w podziemiach kopalń. Istota tego sposobu polega na tym, że 
zarówno cylinder jak i rdzennik siłownika zgrubnie obrabia się 
do średnicy maksymalnej (D2), a szczelinę (S) powstałą między 
tą średnicą a średnicą nominalną (Di) wypełnia się pod ciśnie
niem tworzywem o dużej odporności na ścieranie. Podobnie 
również postępuje się z siłownikiem regenerowanymi. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318094 (22) 97 01 24 6(51) F16K 5/06 
(31) 96 9600261 (32) 96 01 25 (33) SE 
(71) Aktiebolaget Somas Ventiler, Sàffle, SE 
(72) Nilsson Curt, Hubertson Folke 
(54) Kulowy zawór segmentowy i układ kulowego 

zaworu segmentowego 
(57) Kulowy zawór segmentowy obejmuje obudowę zawo

ru (23) z kołowym pierścieniowym gniazdem (28), zawieradło 
zaworowe (26) o kształcie wycinka powierzchni kulistej, 
obrotowe wokół osi (49), która przechodzi przez środek 
teoretycznej kuli, z której została wycięta powierzchnia kulista 
zawieradła zaworu (26) oraz wrzeciono obrotowe (41), prze
chodzące przez obudowę (23) i zamontowane z jednej jej 
strony i połączone również z czopem (43). 

Wrzeciono (41) i czop (43) połączone są za pomocą 
pałąka (42), tworząc jednolity element obrotowy (25). Czop 
(43) zamontowany jest w pokrywie, przykrywającej otwór (64), 
który ma taką wielkość, która pozwala na wprowadzenie do 
obudowy (23) elementu obrotowego (25). Pałąk (42) obejmuje 
dwa ramiona (46, 47), połączone z wrzecionem (41) i z czo
pem łożyskowym (43) oraz jarzmo (45), usytuowane w pewnej 
odległości od wrzeciona (41), na którym zamontowane jest 
zawieradło zaworu (26). 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312534 (22) 96 01 24 6(51) F16K 15/02 
F16K 17/04 

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych FAZOS Spółka Akcyjna, 
Tarnowskie Góry 

(72) Wołek Władysław, Nycz Paweł, Sośnica 
Joachim, Rymer Andrzej, Drewniak Adolf 

(54) Hydrauliczny zawór 
(57) Hydrauliczny zawór ma talerzyk (2) ze stożkowym 

wybraniem (8), a dno (7) tłoka (1) ma formę stożka i tkwi w 
wybraniu (8). Średnica podstawy wybrania (8) jest większa od 
średnicy rowka dla uszczelki (19) w cylindrze (10), uszczelnia
jącej tłok (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 317522 (22) 96 12 17 6(51) F16L 9/16 
(71) KOSS Sp. z o.o. Polsko-Amerykańskie 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 
Nadarzyn 

(72) Kaczorowski Walter 
(54) Sposób wytwarzania elastycznego przewodu 

rurowego i elastyczny przewód rurowy 
(57) Sposób, według wynalazku, polega na nawijaniu spiral

nym na głowicę dwóch taśm dolnej (3) i górnej (4) oraz znajdu
jącego się między nimi drutu stalowego (10), przy czym taśmy 
dolną (3) i górną (4) pokrywa się wcześniej jednostronnie war
stwą kleju, odwraca się taśmę górną (4) tak, aby obie taśmy 
dolna (3) i górna (4) były skierowane warstwami kleju do siebie 
i umiejscawia tak, aby taśma dolna (3) znajdowała się pod taśmą 
górną (4) oraz taśma górna (4) była przesunięta względem 
taśmy dolnej (3) w płaszczyźnie poziomej. Między tak usytuo
wane taśmy dolną (3) i górną (4) wprowadza się drut (10). 

Elastyczny przewód rurowy, według wynalazku, składa 
się z dwóch sklejonych ze sobą w monolit powłok zewnętrznej, 
utworzonej ze spiralnie nawiniętej taśmy górnej (4) z warstwą 
kleju na dolnej powierzchni i wewnętrznej, utworzonej ze 
spiralnie nawiniętej taśmy dolnej (3) z warstwą kleju na górnej 
powierzchni, przy czym pomiędzy obu powłokami znajduje się 
nawinięty spiralnie drut stalowy (10). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 312453 (22) 96 01 24 6(51) F17C 1/00 
(71) HUTA FERRUM S.A., Katowice 
(72) Klassek Maciej, Zając Stanisław, Leśniak 

Alojzy, Kopel Jan, Oboński Edward, 
Pawłowicz Adam, Bloch Andrzej, Głowniak 
Ireneusz, Bogacki Adam 

(54) Zbiornik, zwłaszcza do magazynowania paliw 
płynnych 

(57) Zbiornik o podwójnym płaszczu w kształcie walca po
siada metalową ściankę wewnętrzną (1), wykonaną z blachy 
stalowej, na którą nałożona jest ścianka zewnętrzna (2), wyko
nana z folii z polietylenu niskociśnieniowego o grubości 4,0 mm. 
Pomiędzy ścianką zewnętrzną (2), a ścianką wewnętrzną (1) 
umieszczona jest warstwa siatki plecionej (3) z polietylenu 
niskociśnieniowego. 

W miejscu wyprowadzenia króćca inspekcyjnego (8) 
w ściance zewnętrznej (2) wycięty jest otwór, a w metalowej 
ściance wewnętrznej (1) wykonany jest otwór, wzmocniony 
zewnętrznie gwintowanym kołnierzem stałym, na który nakrę
cony jest zewnętrzny pierścień gwintowany, wyposażony od 
dołu w uszczelkę. 

Ścianka zewnętrzna (2) włazu (4) zakończona jest 
zewnętrzną kryzą profilową, wyposażoną w dwie uszczelki 
pierścieniowe, umieszczone na prostopadłych do siebie po
wierzchniach kryzy profilowej. Ścianka wewnętrzna (1) włazu 
(4) posiada na górnej krawędzi zewnętrznie gwintowaną kry
zę, na którą nakręcany jest od dołu pierścień dociskowy, 
doszczelniający połączenie ścianki zewnętrznej (2) ze ścianką 
wewnętrzną (1). 

W miejscu mocowania uchwytów transportowych (17), 
do ścianki wewnętrznej (1) zbiornika przyspawane są gwinto
wane cokoliki, częściowo przykryte ścianką zewnętrzną (2) 
zbiornika, na które nakręcone są gwintowane uchwyty trans
portowe (17), wyposażone w uszczelnienie. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318070 (22) 97 01 22 6(51) F21V 21/00 
E04F19/00 

(31) 96 9600712 (32)96 0123 (33) FR 
(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND 

SNC, Limoges, FR 
(72) Geoffre Alain 
(54) Osłona, zwłaszcza dla zakładu leczniczego 
(57) Osłona (10) jest utworzona z elementów kształtowniko-

wych, wyznaczających przedział środkowy (16) oraz co najmniej 
jeden przedział boczny (17). 

Osłona (10) zawiera w połączeniu wzajemnym z jednej 
strony co najmniej jeden ciągły element kształtownikowy (18), 
który rozciąga się na całej jej długości i który stanowi element, 
tworzący przedział środkowy (16), z drugiej zaś strony oddzielne 
elementy kształtownikowe (20), które są osadzne z odstępem 
wzajemnym na ciągłym elemencie kształtownikowy m (18) i które 
stanowią elementy, tworzące przedział środkowy (16) lub prze
działy boczne (17). 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 312634 (22)96 02 02 6(51) F23J 15/00 
(71) Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe POLIN Sp.z o.o., Katowice 
(72) Grucza Ginter 
(54) Sposób i urządzenie do ograniczania emisji 

tlenków azotu w kotłach energetycznych 
różnych typów 

(57) Sposób polega na tym, że nad palnikami (1) z pozio
mych kolektorów powietrza zabudowanych na ścianach (2) 
komory paleniskowej (3), integralnie powiązanych z opance
rzeniem i izolacją (5) kotła, poprzez układ dysz, zabudowa
nych w kolektorach powietrza (4), wprowadzane jest gorące 
powietrze dodatkowe strumieniami rozchylonymi, odchylony
mi w pionie, wprowadzanymi współbieżnie lub przeciwbieżnie 
do wiru produktów spalania lub równolegle ukierunkowany
mi. Urządzenie, według wynalazku, nad palnikami (1) na 
ścianach (2) komory paleniskowej (3) posiada zabudowany 
co najmniej jeden kolektor powietrza (4), integralnie powiązany 
z opancerzeniem i izolacją (5) kotła, zasilany gorącym powie
trzem, zawierający zabudowany wewnątrz układ dysz powie
trza dodatkowego uchylnych w pionie, z regulacją przekroju 
wylotowego dysz za pomocą klap, sterowanych ze wspólnego 
drążka, napędzanego wspólnym siłownikiem, zawierających 
na wypływie element rozchylający. 

Sposób i urządzenie przeznaczone są do ograniczania 
emisji NOx w kotłach energetycznych różnych typów, z naroż
nikowym, frontowym i naściennym układem palników, z dysza
mi powietrza dodatkowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318127 (22) 97 Ol 27 6(51) F24D 19/02 
(31) 96 29601329 (32) 96 01 26 (33) DE 
(71) Sigarth AB, Hillerstorp, SE 
(72) Hageberg Thorleif 
(54) Przyrząd do mocowania na ścianie 

przedmiotów, zwłaszcza grzejników 
(57) Przyrząd do mocowania na ścianie przedmiotów, zwła

szcza grzejników, jest wyposażony w mocowany na ścianie 
element podporowy (4), służący do podparcia przedmiotu (1) 
lub zamocowanego na nim uchwytu (2) i we współdziałający z 
elementem podporowym (4) element blokujący (7). Przyrząd 
ustala przedmiot (1) lub uchwyt (2) w położeniu montażowym i 
zabezpiecza przedmiot (1) przed niezamierzonym wysunięciem 
z zamocowania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 312477 (22) 96 01 23 6(51) F24D 19/10 
G05D 23/00 

(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 
LUMEL, Zielona Góra 

(72) Łukowiak Rafał 
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(54) Sposób i układ do ograniczania temperatury 
wody powrotu w węźle cieplnym 

(57) W sposobie, po stwierdzeniu w wyniku porównania, 
że wartość temperatury wody powrotu jest większa od jej 
wartości zadanej zmniejsza się natężenie przepływu wody 
powrotu o uprzednio ustaloną wartość wynoszącą od 2% do 
25% maksymalnego natężenia przepływu wody powrotu, po 
czym po uprzednio ustalonym czasie, zależnym od wielkości 
węzła i wynoszącym od 2 min. do 300 min. ponownie porównuje 
się wartość temperatury wody powrotu z jej wartością zadaną i 
zmniejsza się natężenie przepływu wody o jego uprzednio usta
loną wartość, a czynności te powtarza się, aż do uzyskania 
temperatury wody powrotu nie większej od zadanej. Układ 
zawiera połączoną z mikrokontrolerem (MK) liniami sterującymi 
pamięć typu EEPROM (P2) z wprowadzonymi wartościami, z 
których jedna określa zadaną temperaturę wody powrotu, druga 
określa czas, po którym ponownie mierzy się temperaturę i 
zmniejsza się powierzchnię przekroju przepływowego zaworu, 
trzecia określa wartość, o którą zmniejsza się powierzchnię 
przekroju przepływowego zaworu w stosunku do jego powierz
chni maksymalnej, natomiast czwarta przy stosowaniu zaworu 
sterowanego sygnałem trójstawnym krokowym określa czas 
zamykania zaworu od stanu pełnego otwarcia do całkowitego 
zamknięcia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318185 (22) 97 Ol 29 6(51) F25B 25/00 
(31) 96 594100 (32) 96 01 30 (33) US 
(71) The BOC Group, Inc., New Providence, US 
(72) Sahm Michael IC 
(54) Sposób i urządzenie do chłodzenia 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie 

do chłodzenia, w którym następuje pośrednia wymiana 
ciepła między kriogenicznym czynnikiem chłodniczym i 
obciążeniem cieplnym, w wyniku czego obciążenie to jest 
ochładzane. Następnie obciążenie cieplne chłodzi się za 
pomocą czynnika chłodniczego przy wykorzystaniu po
średniej wymiany ciepła, przy czym czynnik chłodniczy 
chłodzi się dodatkowo w wymienniku ciepła (36) za pomo
cą kriogenicznego czynnika chłodniczego opuszczającego 
kriogeniczny wymiennik ciepła (20). Wymiennik ciepła (36) 
usytuowany jest między skraplaczem (34) i parownikiem 
(24) sprężarkowego układu chłodniczego (22). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 312449 (22)96 0122 6(51) F25B 31/00 
(75) Szweda Jerzy, Mysłowice; Polko Alfred, 

Sosnowiec; Stawiński Stanisław, Sosnowiec; 
Stachowiak Tadeusz, Mysłowice; Abramów 
Leszek, Siemianowice Śl. 

(54) Sprężarka śrubowa, zwłaszcza dla warunków 
zagrożenia wybuchem gazu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sprę
żarki śrubowej do stosowania w przodkach górniczych wyrobisk 
o zwartej konstrukcji i łatwej w transporcie dołowym. 
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Sprężarka posiada wydzieloną komorę (1) powietrzną, 
która do pionowej ścianki (1a) ma przymocowaną osłonę (2). 
Osłona (2) przysłania częściowo silnik napędowy zespołu śru
bowego (4) oraz wentylator (5), osadzony na wale silnika. W 
drzwiach obudowy wykonane są otwory, usytuowane korzystnie 
na wprost nieosłoniętej części silnika. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312479 (22) 96 01 25 6(51) F28D 1/047 
(75) Kroczek Henryk, Jastrzębie Zdrój 
(54) Grzejnik, w szczególności do instalacji 

centralnego ogrzewania 
(57) Grzejnik, w szczególności do instalacji centralnego 

ogrzewania zaopatrzony w przyłącza, stanowi zestaw usytuo
wanych obok siebie wężownic (1,2), utworzonych przez gięte 
po łuku rury, przy czym są one w górnej części zwieńczo
ne odpowietrzającym przyłączem (3) w postaci trójnika 

lub rozgałęzienia bezpośredniego, natomiast wejście i wyjście 
czynnika grzewczego w dolnej części grzejnika mają postać 
przyłączy (4, 5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 312480 (22) 96 01 25 6(51) F28D 1/047 
(75) Kroczek Henryk, Jastrzębie Zdrój 
(54) Grzejnik, w szczególności do instalacji 

centralnego ogrzewania 
(57) Grzejnik, w szczególności do instalacji ogrzewania, za

opatrzony w przyłącza, ma kształt odwróconej litery "U*, której 
ramiona (2,3), wykonane z jednego odcinka rury (1), połączone 
są czynnie z odcinkami rur (4), przy czym wejście i wyjście 
czynnika grzewczego w dolnej części grzejnika mają postać 
przyłączy (5, 6). 

(7 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1 (21) 312515 (22) 96 01 26 6(51) G01D 3/08 
(71) Politechnika Rzeszowska im.Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Gruszecki Jan, Chłedowski Michał, 

Grzybowski Józef, Wyrostek Andrzej, 
Pieniążek Jacek 

(54) Zestaw do rejestracji i odtwarzania 
parametrów eksploatacyjnych silników 
lotniczych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do rejestracji i 
odtwarzania parametrów eksploatacyjnych silników lotniczych, 
rozwiązujący kompleksowo problem rejestracji i odtwarzania 
danych o przebiegu eksploatacji silników na potrzeby użyt
kownika i producenta. 

Zestaw do rejestracji i odtwarzania parametrów eks
ploatacyjnych silników lotniczych zawiera moduł rejestratora 

eksploatacyjnego (1) montowanego na silniku (2) jako 
jego integralny zespół, przy czym moduł jest zbudowany 
na jednoukładowym mikroprocesorze z pamięcią o włas
nym zasilaniu, połączonym poprzez analogowe wzmacnia
cze standaryzujące z blokiem sygnalizacji sprawności i 
czujnikami rejestrowanych parametrów oraz wyposażonym 
na wyjściu w złącze szeregowe, do którego może być przy
łączony kolejny moduł zestawu - odtwarzania informacji 
(3), który również zbudowany na jednoukładowym mikro
procesorze posiadającym złącze szeregowe współdzia
łające z wymienionym już złączem szeregowym modułu 
rejestratora eksploatacyjnego (1) lub komputera (7) oraz 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny i klawiaturę. Do zestawu 
wchodzi również moduł rozszerzony odczytu informacji (3), 
przy czym posiada zmodyfikowaną strukturę programów w 
pamięci obsługujących procesor rozszerzonego modułu (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 312540 (22)96 0130 6(51) G01D 3/028 
G08C 19/16 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie Oddział Mazowiecki 
Okręgowy Zakład Gazownictwa 
GAZOWNIA WARSZAWSKA, Warszawa 

(72) Rzentarzewski Piotr, Dagil Stanisław, 
Kowalik Ryszard, Plewka Cezary, 
Stankiewicz Piotr 

(54) Układ pomiarowy i telemetrii stacji gazowej 
redukcyjno-pomiarowej 

(57) Układ pomiarowy i telemetrii stacji gazowej redukcyj
no-pomiarowej charakteryzuje się tym, że przeliczniki (1) typu 
RPS-1 połączone są łączami (2) standard RS 485 z systemem 
nadrzędnym (3) typu IBM PC, który połączony jest z kompu
terem telemetrii (4). Komputer telemetrii (4) połączony jest z 
radiomodemem (5) oraz przelicznikami sieciowymi (1) po
przez łącza RS 232 i centralą alarmową (6) oraz czujnikami 
stężenia metanu (DGW) i układem pomiarowym stężenia THT 
(10). System nadrzędny (3) połączony jest z chromatografem 
(7) oraz ze sterownikiem nawanialni (8), który połączony jest 
z nawanialnią (9). Wyjścia nawanialni (9) połączone są ze 
sterownikiem nawanialni (8). 

Sterownik nawanialni (8) połączony jest z wejściem 
jednego z przeliczników sieciowych (1). Pomiędzy systemem 
nadrzędnym (3), a sterownikiem nawanialni (8) układ zawiera 
optoizolator (11). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319487 (22) 95 10 03 6(51) G01F1/10 
(31) 94 9401632 (32) 94 10 04 (33) NL 
(86) 9510 03 PCT/NL95/00335 
(87) 96 04 11 WO96/10733 PCT Gazette nr 16/96 
(71) FANCOM B.V., Panningen, NL 
(72) Berckmans Daniel, BE; Vranken Erik, BE; 

Goedseels Victor, BE; Jansen Gijs, NL 
(54) Czujnik przepływu 
(57) Czujnik przepływu, w szczególności odpowiedni do 

pomiaru szybkości przepływu powietrza, zawiera wirnik (12), 
który jest zawieszony w sposób umożliwiający swobodne obra
canie się w odcinku rury (8) i który zawiera centralny rdzeń i 
pewną liczbę łopatek, wystających z rdzenia, przy czym przy
najmniej jedna łopatka rozciąga się od rdzenia do sąsiedztwa 
wewnętrznej ścianki odcinka rury (8). Zainstalowane są środki 
pomiarowe w celu pomiaru liczby obrotów wirnika (12) na jed
nostkę czasu, przy czym czujnik przepływu rejestruje przy po
mocy środków pomiarowych kalibracyjną prędkość obrotową 
wirnika, kiedy wymuszany jest przepływ o szybkości kalibracyj-
nej. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312536 (22) 96 01 29 6(51) G01K 7/18 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Kowalski Grzegorz 
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(54) Sposób linearyzacji układu pomiarowego 
platynowego termometru oporowego 

(57) Sposób linearyzacji układu pomiarowego platynowe
go termometru oporowego polega na tym, że w pierwszym 
takcie cyklu pomiarowego mierzy się opornik wzorcowy i 
ustala się poprawkę zależną od wpływu temperatury na układ 
pomiarowy. W drugim takcie przetwarza się wartość oporno
ści platynowego termometru oporowego na postać cyfrową i 
dokonuje się konwersji tej postaci liniowo zależnej od tempe
ratury za pomocą tablicy konwersji z uwzględnieniem popra
wki ustalonej w pierwszym takcie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312551 (22) 96 01 31 6(51) G01K 13/00 
A61D 13/00 

(71) Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe 
POLICRYST Sp. z o-o., Raszyn 

(72) Piotrowska Sylwia, Jeremek Henryk 
(54) Sposób mierzenia ciepłoty ciała psa przy 

pomocy ciekłokrystalicznego wskaźnika 
temperatury 

(57) Sposób mierzenia ciepłoty ciała psa charakteryzuje się 
tym, że jako miernik wykorzystuje się ciekłokrystaliczny konta
ktowy wskaźnik temperatury powierzchni oraz mierzy się tem
peraturę powierzchni opuszki łapy psa. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319378 (22) 95 09 21 6(51) G01L 3/12 
(31)94 943559 (32)94 09 26 (33) NO 
(86) 95 09 21 PCT/NO95/00170 
(87) 96 04 04 WO96/10167 PCT Gazette nr 15/96 
(75) Smith Frantz Karsten, Soreidgrend, NO; 

Storesund Marvin Sigmund, Nesttun, NO 
(54) Urządzenie i sposób do pomiaru momentu 

obrotowego na wirującym wale 
U(ź^zenie przeznaczone jest do pomiaru momentu obro
towego wirującego wału dla obliczenia mocy wału bez 
użycia czujników przymocowanych lub przyklejonych do 
wału. Dokładność, w długim okresie czasu, zwiększona 
jest przez zastosowanie tylko jednego pojedynczego op
tycznego czujnika elektronicznego w odbiorniku impul
sów. Światło jest przesyłane od źródła/nadajnika przez 
włókno optyczne. Wiązka światła jest modulowana impul
sowo w dwóch szczelinach powietrznych/za pomocą dys
ków kodujących/kół zębatych (16, 21) przymocowanych do 
wału w dogodnej odległości od siebie. 

Światło przesyłane jest przez optyczne włókna (24a, 
24b) od źródła/nadajnika (45) i poprzez optyczne elementy 
w kształcie U (39, 40), gdzie wiązki światła są modulowane 
impulsowo i dodawane w kolektorze światła. 

Przesunięcie czasowe pomiędzy łopatkami/zębami na 
dwóch dyskach/kołach zębatych jest miarą momentu obroto
wego wału, umożliwiającą obliczenie mocy wału za pomocą 
komputera (50). 

Aby zwiększyć dokładność w przypadku wibracji wału, 
impulsy o modulowanej szerokości są gromadzone i uśredniane 
dla dogodnej liczby obrotów wału. 

Dokładność jest zwiększana przez detekcję zarówno 
zboczy narastających, jak i zboczy opadających impulsów, dla 
podwojenia liczby impulsów podczas każdego obrotu wału. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 312594 (22)96 0130 6(51) G01L 9/06 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Werszko Mirosław, Werszko Radosław 
(54) Rezonatorowy przetwornik ciśnienia 
(57) Rezonatorowy przetwornik ciśnienia, jest wyposażony 

w trzpień (3), w którym znajduje się zamknięty na jednym końcu 
podłużny otwór (7) o osi (8) przesuniętej względem osi (9) 
trzpienia (3). 

Na najcieńszej ścianie trzpienia (3) znajduje się jedna 
para występów (10) rozmieszczonych wzdłuż tworzącej trzpie
nia (3), a po przeciwnej jego stronie tak samo rozmieszczona 
jest kolejna para występów (11). 

Do występów (10, 11) są przymocowane rezonatory 
kwarcowe (12, 13) połączone elektrycznymi przewodami (14) 
z układem (5) dwóch generatorów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312597 (22) 96 02 01 6(51) G01M 3/28 
C21B 7/24 

(75) Kodura Marian, Chrzanów; Marcowski 
Tomasz, Kraków; Buczek Andrzej, Kraków 

(54) Sposób określania wielkości strat strumienia 
medium gazowego procesu wielkopiecowego 
w układzie instalacji nagrzewnic pracujących 
w systemie rewersyjnym 

(57) Sposób określania wielkości strat strumienia medium 
gazowego procesu wielkopiecowego w układzie instalacji 
nagrzewnic pracujących w systemie rewersyjnym z zasto
sowaniem gorącego dmuchu podgrzewanego przemiennie 
i rozprowadzanego zbiorczym rurociągiem oraz okrężnicą, 
polega na tym, że wynikowy bilans emisji tlenku węgla do 
atmosfery ustalony metodą obliczeniową stanowiącą oblicza
ną sumę emisji, pomniejsza się o wielkość wynikającą ze strat 
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medium gazowego powstałą w układzie nieszczelności in
stalacji nagrzewnic przeliczoną na umowną średnicę ruro
ciągu obciążonego ciśnieniem roboczym i korzystnie o sumę 
strat powstającą podczas awaryjnego hamowania wielkiego 
pieca oraz operację oddzielania nagrzewnic. 

Pomiar nieszczelności w układzie instalacji nagrzew
nic prowadzi się cyklicznie, przy uwzględnieniu sumy 
nieszczelności zaworów odcinania nagrzewnic a jego wynik 
uwzględniany jest do czasu kolejnego pomiaru nieszczel
ności. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319403 (22)95 0911 6(51) G01M 17/04 
(31)94 4432286 (32)94 0910 (33) DE 
(86)95 0911 PCT/DE95/01234 
(87) 96 0314 WO96/07882 PCT Gazette nr 12/96 
(75) Müller Roland, Gersheim, DE 
(54) Urządzenie i sposób badania amortyzatorów 

pojazdów 
(57) Za pomocą urządzenia, według wynalazku, przez 

normowanie amplitudy rezonansu piasty koła eliminuje się 
w drodze regulacji oddziaływanie opon, co przynosi wyraźną 
poprawę dokładności wyniku pomiaru. 

Ponadto przed właściwym badaniem amortyzatora 
przewidziano określanie sztywności zawieszenia koła, dzięki 
czemu można wykryć uszkodzone sprężyny. 

Wreszcie można jeszcze określać drgania karoserii, co 
prowadzi do dalszego polepszenia dokładności. Po raz pier
wszy możliwe jest określanie charakterystyki amortyzatora bez 
konieczności jego wymontowania. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318258 (22) 97 02 03 6(51) GOIN 33/00 

(31)96 595719 (32)96 02 02 (33) US 

(71) Ortho Diagnostic Systems Inc., Raritan, US 
(72) Milchanoski Walter, Jorik Milan, Reis 

Kathleen J., Bechtold Diane E., Davis Linda, 
Setcavage Thomas M., Davies Donald M. 

(54) Naczynie do przeprowadzania testów 
aglutynacyjnych krwinek oraz wkładka 
zapobiegająca krzyżowemu zanieczyszczeniu 
odczynnikiem i kaseta 

(57) Naczynie do przeprowadzania testów aglutynacyj
nych krwinek zawiera komorę górną z otworem (1) do 
doprowadzania płynnych substratów reakcji, komorę dolną 
do odbierania płynu z komory górnej i zawierającą matrycę 
do oddzielania agłutynatów oraz barierę, oddzielającą ko
morę górną od komory dolnej, mającą środki do utrzymy
wania cieczy w komorze górnej przy normalnej grawitacji i 
warunkach atmosferycznych, a równocześnie umożliwiającą 
przepływ cieczy z komory górnej do komory dolnej pod 
ciśnieniem większym od ciśnienia atmosferycznego, 
przy czym bariera ta ma konfigurację spiralną. 

Wkładka, zapobiegająca krzyżowemu zanieczysz
czeniu odczynnikiem lub roztworem z jednej kolumny 
kasety do testów aglutynacyjnych innej kolumny wspo
mnianej kasety, zawiera korpus oraz co najmniej jeden 
wychodzący z niego stożkowy człon, mający otwór w 
jego zwiężonym wierzchołku, przy czym wspomniany 
stożkowy człon ma środki uszczelniające usytuowane w 
miejscu, znajdującym się w pewnej odległości od zwę
żonego wierzchołka. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 319280 (22) 95 09 19 6(51) G01N 33/52 
(31)94 9411349 (32)94 0919 (33) FR 
(86) 95 0919 PCT/FR95/01199 
(87) 96 03 28 WO96/09544 PCT Gazette nr 13/96 
(75) Chaffringeon Bernard, Saint-Sulpice, CH 
(54) Jednorazowe urządzenie do analizy cieczy 

fizjologicznej 
(57) Jednorazowe urządzenie (1) do analizy cieczy fizjologi

cznej, obecnej w wydłużonej wnęce wewnątrz ciała, zawiera: 
element przewodzący (2), posiadający przy swych końcach, 
odpowiednio, szyjkę (2a) i spód (2b), z natury odpowiednio 
twardy lub sztywny tak, by mógł być popychany, poprzez na
pieranie na spód (2b) i wprowadzany do wnęki wewnątrz ciała; 
zespół przenoszący (3) ciecz fizjologiczną, zamocowany przy
najmniej w części wewnątrz elementu przewodzącego (2), roz
ciągający się od strefy (3a) pobierania cieczy fizjologicznej na 
zewnątrz szyjki (2a), do punktu osiowego gromadzenia (3b) 
wspomnianej cieczy fizjologicznej, umieszczonego wewnątrz 
elementu przewodzącego (2), przy jego spodzie (2b). Strefa 
pobierania (3a) zespołu przenoszącego (3) składa się z brze
gowego zwieńczenia, zamocowanego w wylocie szyjki (2a) 
elementu przewodzącego (2), wystającego promieniowo i na 
zewnątrz ze wspomnianej szyjki, zapewniającego przejście po
między wnęką wewnątrz ciała i wnętrzem elementu przewodzą
cego oraz zespół odczynników, który jest zamocowany lub 
umieszczony na elemencie przewodzącym (2) tak, że jest wido
czny dla użytkownika, będąc we wzajemnej relacji z punktem 
osiowego gromadzenia (3b) tak, by przyjmować przynajmniej 
część zgromadzonej cieczy fizjologicznej oraz zawiera przynaj
mniej jeden odczynnik zdolny do reagowania z przynajmniej 
jednym składnikiem cieczy fizjologicznej tak, by powstał pro
dukt reakcji o wyraźnym kolorze, pozwalający na stwierdzenie 
obecności wspomnianego składnika, w sposób bezpośrednio 
widoczny przez użytkownika. 

(13 zastrzeżeń) 



62 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 16 (616) 1997 

A1(21) 319308 (22) 95 09 06 6(51) G01N 33/52 
(31)94 4433750 (32)94 09 22 (33) DE 
(86) 95 09 06 PCT/DE95/01211 
(87) 96 03 28 WO96/09575 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Bail Günther, Grainau, DE 
(54) System kierujący dla samojezdnego pojazdu 

z oddzielnym, ruchomym urządzeniem 
nadawczym i sposób sterowania pojazdem 

(57) Wynalazek dotyczy wózka golfowego i ruchomego 
urządzenia nadawczego, które jest noszone przez gracza. Wó
zek i nadajnik składają się z odbiornika i jednostki analizującej 
zaopatrzonej w komputer do kontrolowanego satelitarnie syste
mu pozycjonowania. Oba urządzenia, odbiornik i jednostka 
analizująca, obliczają pozycję, zarówno gracza, jak i wózka z 
sygnałów otrzymywanych cyklicznie z systemu satelitarnego. 
Ruchome urządzenie nadawcze jest zaopatrzone w podręczny 
nadajnik wielkiej częstotliwości, za pomocą którego pozycja 
gracza może być podobnie cyklicznie transmitowana do wózka. 
W każdym przypadku komputer wózka oblicza kierunek i odle
głość od gracza i przechowuje te dane, aż w odpowiedzi na 
sygnał, wózek przebędzie drogę odpowiadającą zapamiętanej 
ścieżce. Wózek pozostaje na ustalonym z góry dystansie od 
gracza. Jeżeli stacjonarny nadajnik odniesienia, który koryguje 
dane pozycji gracza i wózka, otrzymywane z systemu satelitar
nego, jest również używany, dany obszar pola golfowego może 
być zablokowany jako obszar, po którym wózek nie może się 
poruszać. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319346 (22) 95 09 22 6(51) G01N 33/52 
(31) 94 9411547 (32)94 09 22 (33) FR 

94 9414249 941121 FR 
(86) 95 09 22 PCT/FR95/01224 
(87) 96 03 28 WO96/09545 PCT Gazette nr 14/96 
(75) Chaffringeon Bernard, Saint-Sulpice, CH 
(54) Jednorazowe urządzenie do wykrywania lub 

analizy płynu ustrojowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie (1) jednorazo

wego użytku do analizowania lub wykrywania płynu ustrojowe

go obecnego w jamie ciała, które zawiera podłużny element (2), 
pobierający próbkę przystosowany do wprowadzania i przy
trzymywania przez zwykły skurcz jamy ciała, ze środkami (3) 
pobierającymi płyn ustrojowy, rozmieszczonymi na zewnątrz 
podłużnego elementu. Nasadka (7), dopełniająca do podłużne
go elementu (2) i odłączał na od niego, zawiera środki reakcyjne 
(8) rozmieszczone na nasadce (7) i reagujące w widzialny lub 
dostrzegalny przez użytkownika sposób z przynajmniej jednym 
komponentem płynu ustrojowego, przy czym kształt i rozmiar 
nasadki jest dobrany dla kontaktowania środków (3) pobierają
cych próbkę ze środkami reakcyjnymi (8). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319353 (22) 95 09 22 6(51) GOIN 33/76 
(31)94 9419264 (32)94 09 23 (33) GB 

94 9419382 94 09 26 GB 
95 9501863 95 0131 GB 

(86) 95 09 22 PCT/EP95/03747 
(87) 96 03 28 WO96/09553 PCT Gazette nr 14/96 
(71) UNIPATH LIMITED, Basingstoke, GB 
(72) Catt Michael, Cunningham Carole 

Robinson, Mundill Paul Henry Charles, 
Prior Michael Evans, Wilson Stewart John, 
Zhang Zhi Gang 

(54) Sposoby monitorowania i urządzenia 
przeznaczone do stosowania w tych 
sposobach 

(57) Sposoby, urządzenia i zestawy testujące do monitoro
wania cyklu owulacyjnego obejmują testowanie płynu ustrojo
wego, np. moczu, pod względem stężenia dwóch lub więcej 
analitów. Korzystnie mierzony jest estrono-3-glukuronid i hor
mon luteinizujący i jest ustanawiane stężenie bazowe przy około 
6 dniu bieżącego cyklu. Korzystnie są stosowane jednorazowe 
urządzenia testujące, w połączeniu ze stosunkowo trwałym czyt
nikiem elektronicznym/monitorem. Uzyskuje się możliwość 
zminimalizowania liczby codziennych testów potrzebnych w 
ciągu 1 miesiąca. 

(42 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319354 (22)95 09 21 6(51) G01N 33/543 
(31) 94 4433980 (32)94 09 23 (33) DE 
(86) 95 09 21 PCT/EP95/03731 
(87) 96 03 28 WO96/09547 PCT Gazette nr 14/96 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am 
Rhein, DE 

(72) Steinlein Peter, Zauner Wolfgang, 
Habermann Bianca 

(54) Sposób badania wzajemnego oddziaływania 
cząsteczek biologicznych przy użyciu 
powierzchniowego rezonansu plazmowego 

(57) Ujawniono w szczególności sposób badania wzajemne
go oddziaływania (poli)peptydu ze składnikiem reakcji, za po
mocą jednostki biosensora, w którym oznacza się wywołany 
przez wzajemne oddziaływanie powierzchniowy rezonans pla
zmowy w metalicznej warstwie na granicy faz dwu przepuszczal
nych dla elektromagnetycznego promieniowania środowisk o 
różnym bezwzględnym współczynniku refrakcji, przy czym śro
dowisko o mniejszym bezwzględnym współczynniku refrakcji 
stanowi środowisko wodne, w którym (poli)peptyd występuje w 
postaci unieruchomionej i z którym styka się składnik reakcji, 
znamienny tym, że (poli) peptyd jest unieruchomiony przez kom
pleks chelatowy. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312478 (22) 96 01 23 6(51) G05D 23/00 
F24D 19/10 

(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 
LUMEL, Zielona Góra 

(72) Łukowiak Rafał, Chmielnik Elżbieta, Czajor 
Henryka, Paszkudzki Piotr 

(54) Sposób i układ do ograniczania temperatury 
wody powrotu w systemie ciepłowniczym 

(57) Sposób polega na tym, że po stwierdzeniu w wyniku 
porównania, że wartość temperatury wody powrotu jest większa 
od jej wartości zadanej zmniejsza się wartość zadaną tempera
tury wody zasilania o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy 
wartością temperatury wody powrotu, a jej zadaną wartością i 
reguluje się temperaturę wody zasilania, po czym cyklicznie w 
uprzednio ustalonych odstępach czasu zależnych od wielkości 
systemu i wynoszących od 2 do 300 min. aż do uzyskania 

wartości temperatury wody powrotu nie większej od jej wartości 
zadanej, porównuje się temperaturę wody powrotu z jej zadaną 
wartością i zmniejsza się zadaną wartość temperatury wody 
zasilania o nową wartość różnicy temperatur i reguluje się tem
peraturę wody zasilania w znany sposób. 

Układ zawiera połączoną z mikrokontrolerem (MK) linia
mi sterującymi pamięć typu EEPROM (P2) z wprowadzonymi 
trzema wartościami, z których jedna określa zadanątemperaturę 
wody powrotu, druga zadaną temperaturę wody zasialania, 
natomiast trzecia określa wartość czasu, po upływie którego 
powtarza się zmniejszanie zadanej temperatury wody zasilania 
o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy wartością temperatury 
wody powrotu, a jej zadaną wartością. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 312631 (22) 96 02 02 6(51) G05F 1/10 
B60M 5/00 
H02M 1/16 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.Kazimierza 
Pułaskiego, Radom 

(72) Goryca Zbigniew, Kacprzak Jan 
(54) Trakcyjny układ zasilania 
(57) Trakcyjny układ zasilania z kompensacją składowej 

zmiennej prądu prostownika trójfazowego posiada dwie sze
regowo połączone ze sobą prądnice (P1, P2) włączone 
równolegle z odbiornikiem (O). Przez uzwojenie wzbudzenia 
(PIW) jednej z prądnic płynie prąd proporcjonalny do składo
wej zmiennej prądu obciążenia i dzięki temu składowa zmien
na prądu prostownika kompensowana jest przez pracę tej 
prądnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318093 (22) 97 01 24 6(51) G11B 15/28 
(31) 96 19602743 (32) 96 01 26 (33) DE 
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, 

NL 
(72) Kunze Norbert, Koch Stefan 
(54) Urządzenie przełączające w mechanizmie 

przesuwu taśmy z autorewersem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przełączające 

w mechanizmie przesuwu taśmy z autorewersem w urządzeniu 
kasetowym z taśmą magnetyczną. W urządzeniu tym pierwszy 
wałek dociskowy (24), zamontowany na dźwigni (20) tego wałka 
(24) dla pierszego kierunku przesuwu taśny można przyłożyć do 
pierwszego wałka napędowego (36) w pierwszym położeniu 
roboczym urządzenia przełączającego. Drugi wałek dociskowy 
(25), zamontowany na dźwigni (21 ) tego wałka (25) dla drugiego 
kierunku przesuwu taśmy można przyłożyć do drugiego wałka 
napędowego (37) w drugim położeniu roboczym urządzenia 
przełączającego. W urządzeniu tym głowica magnetyczna może 
być umieszczona na elemencie nośnym (2), zamontowanym na 
płytce (1) mechanizmu i jest ruchoma w różnych położeniach 
względem toru przesuwu taśmy magnetycznej. 

Urządzenie tego rodzaju charakteryzuje się tym, że 
dźwignia uruchamiająca (5), zamontowana w sposób obrotowy 
i/lub przesuwny na elemencie nośnym (2), jest sprzężona z 
pierwszą (20) i drugą (21) dźwignią wałka dociskowego (24,25). 
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Dźwignia uruchamiająca (5) jest przestawna z jednego poło
żenia roboczego do drugiego przy zmianie kierunku przesu
wu taśmy. Dźwignie (20, 21) wałków dociskowych (24, 25) 
są przesuwne z jednego położenia roboczego do drugiego 
przy zmianie kierunku przesuwu taśmy za pomocą dźwigni 
uruchamiającej (5). Położenie dwóch dźwigni (20, 21) wał
ków dociskowych (24, 25) jest wyznaczone przez położenie 
dźwigni uruchamiającej (5) w pierwszym i w drugim kierunku 
przesuwu taśmy. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319484 (22) 95 10 05 6(51) G11B 17/02 
G11B 25/04 

(31) 94 322716 (32) 94 1012 (33) US 
(86) 95 10 05 PCT/EP95/03933 
(87) 96 04 25 W096/12278 PCT Gazette nr 18/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Boutaghou Zine-Eddine 
(54) Zintegrowana piasta i zacisk dysku 

urządzenia napędu dyskowego pamięci 
(57) Napęd dyskowy zawiera ukształtowaną jako zintegro

waną, jednoczęściową piastę, zacisk i obudowę wirnika, która 
jest korzystnie wykonana z plastiku metodą formowania wtry
skowego. W zalecanym wykonaniu piasta zawiera wydrążoną 
część cylindryczną (201) dla otaczania zespołu łożysk (504), 
zamocowanych na wale centralnym oraz część kołnierzową 
(202), wystającą ze środka cylindra i podpierającą pojedynczy 
dysk (101). Podatne palce zaciskowe (203) na górnej powierz
chni kołnierza mocują dysk (101) poprzez centralny otwór. Palce 
są lekko wychylone na zewnątrz i zawierają zapadkę na końcu 
każdego palca. Podczas montażu, dysk (101) jest dociskany 
wzdłuż zapadek do momentu, aż zaczepią one dysk (101). Palce 
(203), które są lekko elastyczne, odkształcają się, pozwalając 
dyskowi (101) na ześlizgnięcie się po zapadkach, po czym 
wracają dla zablokowania dysku (101) w jego położeniu. Palce 
(203) automatycznie centrują dysk (101) wokół osi piasty, bez 
potrzeby stosowania narzędzi centrujących. Piasta służy rów
nież jako obudowa wirnika silnika wrzeciona, który obraca dysk 
(101). Pierścień jarzma i magnesy stałe są przymocowane do 

dolnej strony kołnierza (202) na jego zewnętrznej krawędzi, 
tworząc wirnik. Zespół elektromagnetycznego stojana otacza oś 
dysku (101) w pierścieniowej przestrzni, wyznaczonej przez 
kołnierz (202), magnesy stałe i jarzmo na zewnętrznej krawę
dzi oraz część cylindryczną piasty na wewnętrznej krawędzi. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319407 (22) 95 02 01 6(51) G11B 20/14 
H03M5/14 
H03M7/20 

(31) 94 94200387 (32) 94 02 15 (33) EP 
(86) 95 02 01 PCT/IB95/00070 
(87) 95 08 24 WO95/22802 PCT Gazette nr 36/95 
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, 

NL 
(72) Schouhamer Immink kornelis Antonie 
(54) Sposób przekształcania szeregu m-bitowych 

słów informacji na sygnał modulowany, 
sposób wytwarzania nośnika do zapisu, 
urządzenie kodujące, urządzenie 
dekodujące, urządzenie zapisujące, 
urządzenie odczytujące, sygnał, jak również 
nośnik do zapisu 

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu przekształcania szeregu 
m-bitowych słów informacji na sygnał modulowany. Dla każde
go słowa informacji z szeregu dostarcza się n-biłowe słowo 
kodowe. Dostarczone słowa kodowe przekształca się na sygnał 
modulowany. Słowa kodowe są rozprowadzane na przynaj
mniej jedną grupę pierwszego typu i przynajmniej jedną grupę 
drugiego typu. Dla dostarczenia każdego ze słów kodowych 
należących do grupy pierwszego typu, odnośna grupa wprowa
dza stan kodowania pierwszego typu. Gdy dostarczane jest 
każde ze słów kodowych należących do grupy drugiego typu, 
wprowadzany jest stan kodowania drugiego typu, wyznaczany 
przez słowo informacji należące do dostarczonego słowa ko
dowego. Gdy jedno ze słów kodowych przypisuje się do 
otrzymanego słowa informacji, to słowo kodowe jest wybierane 
z zestawu słów kodowych, który zależy od stanów kodowania. 
Zestawy słów kodowych należące do stanów kodowania drugie
go typu są rozłączne. W tym sposobie kodowania liczba unikal
nych kombinacji bitowych, które mogą być utworzone przez 
słowa kodowe w szeregu jest zwiększona. Otrzymany tak sygnał 
modulowany można ponownie przekształcić na słowa informa
cji, przekształcając najpierw zmodulowany sygnał na szereg 
słów kodowych, a potem przypisując słowo informacji każdemu 
ze słów kodowych z szeregu w zależności od słowa kodowego 
do przekształcenia, a także w zależności od wartości logicznych 
bitów łańcucha bitowego, które są umieszczone na ustalonych 
wcześniej pozycjach względem słowa kodowego. Ponadto 
ujawnione są urządzenie dekodujące i urządzenie odczytujące. 

(38 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 312474 (22) 96 01 23 6(51) H01B 9/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabii S.A., Kraków 
(72) Uryga Bolesław, Boroń Winicjusz, Rabsztyn 

Jerzy, Wnuk Antoni, Wójtowicz Antoni, 
Kania Zofia, Nawrocki Janusz, Semik 
Zygmunt, Szlachetka Jan 

(54) Wielożyłowy przewód oponowy górniczy 
(57) Wielożyłowy przewód oponowy górniczy ekranowany 

lub nieekranowany na napięcie 0,6/1 kv składający się z żył (1) 
roboczych, żył (4) pomocniczych oraz żyły ochronnej charak
teryzuje się tym, że posiada dwuwarstwową powłokę izolacyj
ną żył (1,4) wykonaną w jednej operacji wytłoczenia, składającą 
się z warstwy (2, 5) wewnętrznej ciepłoodpornej z gumy na 
bazie kauczuku etylenowopropylenowodienowego stanowiącą 
od 50% do 80% i warstwy (3, 6) zewnętrznej ognioodpornej z 
gumy na bazie kopolimeru etylenowowinylooctanowego stano
wiącej od 20% do 50% grubości powłoki izolacyjnej żył (1, 4) 
roboczych i pomocniczych przewodu. Zewnętrzna warstwa (3,6) 
powłoki izolacyjnej zawiera pigmenty koloryzujące. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318092 (22) 97 01 24 6(51) H01H 13/14 
(31) 96 19603135 (32) 96 01 29 (33) DE 
(71) TRW Fahrzeugelektrik GmbH und Co. KG., 

Radolfzell, DE 
(72) Jacob Hans-Ullrich 
(54) Samonastawny łącznik popychaczowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest samonastawny łącznik po

pychaczowy z obudową (3) do zamocowania co najmniej jed
nego zestyku włączającego (7,19), z prowadzonym przesuwnie 
w obudowie elementem włączającym (5, 27) do włączania co 
najmniej jednego zestyku (7,19), który jest utrzymywany przez 
element sprężynujący (11) w wysuniętym z obudowy położeniu 
spoczynkowym i który obejmuje prowadzony w obudowie su
wak (5) oraz połączony z nim przesuwnie w kierunku włączania 
popychacz (27), przy czym popychacz (27) posiada pierwsze 
elementy blokujące, które z położenia kątowego (pozycji prze
suwania) umożliwiającego przesuwanie między popychaczem 
(27) i suwakiem (5) mogą być przemieszczane przez ruch obro
towy popychacza (27) wokół jego osi podłużnej o z góry okre
ślony kąt w stan zazębienia (pozycję zablokowania) z drugimi 
elementami blokującymi suwaka, przez co jest osiągalna bloka
da pozycji między popychaczem (27) i suwakiem (5). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319436 (22) 95 09 28 6(51) H01Q 1/32 
H01Q9/28 
H05B3/86 

(31)94 9419491 (32)94 09 28 (33) GB 
95 9501268 95 0123 GB 

(86) 95 09 28 PCT/GB95/02308 
(87) 96 04 04 WO96/10275 PCT Gazette nr 15/96 
(71) BSH INDUSTRIES LIMITED, Swinton, GB 
(72) Twort Keith Jeremy, Davies John 
(54) Antena 
(57) Antena stosowana jest szczególnie do odbioru sygna-

łów radiowych VHF w pojeździe. Antena jest wykonana w posta
ci układu przewodników, które mogą tworzyć układ grzejny 
szyby. Układ ten posiada strefę odbiorczą, która jest odizolowa
na od otoczenia za pomocą rezonansowych stref izolujących. 
Można je realizować dzięki połączeniu przylegających elemen
tów grzejnych, które rozmieszcza się w odległości 0.25A długo
ści fali (lub jej wielokrotności") sygnału, który ma być odbierany 
za pośrednictwem połączenia o rzeczywistej lub urojonej niskiej 
impedancji, z konstrukcją pojazdu. 

(37 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319434 (22)95 09 26 6(51) H01R 17/12 
H04N 7/10 
H03H7/48 

(31) 94 9419891 (32) 94 10 03 (33) GB 
(86) 95 09 26 PCT/GB95/02302 
(87) 96 04 11 WO96/10852 PCT Gazette nr 16/96 
(71) WALTER ROSE GMBH & CO. KG, 

Hagen, DE 
(72) Tournel Wiliy, DE; Kohlhaas Martin, DE; 

Pinyan James Alexander, US 
(54) Rozgałęziacz do sieci kablowej, zwłaszcza do 

telewizji kablowej 
(57) Rozgałęziacz (1) do sieci kablowej, zwłaszcza do tele

wizji kablowej, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w 
gniazdo (3, 4) wejściowe, do detekcji sygnału, w gniazdo (5, 6) 
przelotowe, do przepuszczenia sygnału, w gniazdo (7) wyjścio
we, w rozłącznie umieszczony obwód elektroniczny do wydzie
lenia części sygnału wejściowego i skierowaniu go do gniazda 
(7) wyjściowego, oraz do przepuszczenia pozostałej części syg
nału z gniazda wejściowe do przepustowego, oraz w układ 
przełączający, łączący elektrycznie gniazdo wejściowe z gniaz
dem przepustowym, za pomocą obwodu elektronicznego. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319260 (22)95 0919 6(51) H02G 15/013 
H02G 15/117 
H02G 15/007 

(31) 94 9419033 (32) 94 09 21 (33) GB 
(86) 95 09 19 PCT/GB95/02229 
(87) 96 03 28 WO96/09672 PCT Gazette nr 13/96 
(71) N.V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE 
(72) Damm Jesper, DK; Laeremans Etiennen, BE 
(54) Taśma ustalająca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest taśma ustalająca do 

nawijania na wydłużony obiekt. Nawinięta taśma może w 
procesie jej stosowania skracać swoją długość w rezultacie 
zaciśnięcia tej taśmy wokół obiektu, czego wynikiem jest 
jej obkurczenie się na tym obiekcie. Taśma w korzystnym 
wykonaniu jest wyposażona w jeden lub korzystnie w wię
kszą liczbę zapadających się elementów (1) i może zmniej
szać swoją długość wskutek zapadania się jednego lub 
większej liczby zapadających się elementów (1). 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319278 (22)95 0919 6(51) H02G 15/013 
H02G 15/117 
H02G 15/007 
H02G 15/113 

(31)94 9419033 (32)94 09 21 (33) GB 
95 9504451 95 03 06 GB 

(86) 95 09 19 PCT/GB95/02227 
(87) 96 03 28 WO96/09670 PCT Gazette nr 14/96 
(71) N.V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE 
(72) Wambeke Alain, Damm Jesper R., 

Laeremans Etienne 
(54) Oprawa złącza kablowego 
(57) Oprawa złącza kablowego, wyposażona w zamykaną 

wokół złącza (21 ) osłonę (29) oraz przynajmniej w jeden element 
zaciskowy, stanowiący taśmę (25) owijaną wokół przynajmiej 
jednego kabla (23) umieszczonego w osłonie (29). Zamykanie 
osłony (29) wokół złącza powoduje automatyczne zaciśnięcie 
taśmy (25) wokół kabla (23) oraz jego ściśnięcie. Taśma zaci
skowa (25) zmniejsza swoją długość, kiedy jest owinięta wokół 
kabla (23) i ściskana, przy czym zmniejszenie długości taśmy 
(25) powoduje jej skurczenie i zaciśnięcie wokół kabla (23). 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 312525 (22) 96 01 29 6(51) H02H 3/027 
H03K 17/296 

(71) INSTAL AMC ENGINEERING Spółka z o.o., Warszawa 

(72) Michniewicz Janusz 
(54) Układ elektroniczny czasowo 

zabezpieczający do przenośnej zapalarki 
wysokoenergetycznej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny czaso
wo zabezpieczający do przenośnej zapalarki wysokoenerge-
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tycznej służącej do rozpalania palników spalających gaz i pali
wa płynne w instalacji rozpałkowej kotiów parowych i wodnych. 
Wynalazek polega na zastosowaniu do przenośnej zapalarki 
wysokoenergetycznej układu (10) elektronicznego czasowo 
zabezpieczającego, który połączony jest po pierwotnej stronie 
transformatora (1) poprzez rezystory (8, 9). Układ czasowo 
zabezpieczający (10) połączony jest ze stykami załączająco 
rozłączającymi (18), przy czym układ czasowo zabezpieczający 
(10) posiada zasilacz stabilizowany połączony z układem formu
jącym, który poprzez liczniki połączony jest z układami logicz
nymi połączonymi z przerzutnikiem, który poprzez przekaźnik 
połączony jest ze stykami (18). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 312633 (22) 96 02 02 6(51) H02H 7/08 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.Kazimierza 

Pułaskiego, Radom 
(72) Goryca Zbigniew 
(54) Łącznik do silnika prądu stałego 
(57) Łącznik do silnika prądu stałego zbudowany jest z 

bloku logicznego (BL), przełącznika mocy (PM) i układu za
bezpieczenia prądowego (UZP). Blok logiczny (BL) steruje 
pracą łącznika i chroni go przed skutkami niewłaściwej 
obsługi. Układ zabezpieczenia prądowego (UZP) posiada 
blok czasowy (BCZ) i układ kontroli prądu (UKP). Blok czaso
wy (BCZ) blokuje pracę układu zabezpieczenia prądowego 
(UZP) na czas rozruchu. Układ kontroli prądu (UKP) wyłącza 
silnik, gdy podczas normalnej pracy przekroczona zostaje 
znaminowana wartość prądu silnika. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312630 (22)96 02 02 6(51) H02J 7/00 
(71) Wyższa Szkoła inżynierska im.Kazimierza 

Pułaskiego, Radom 
(72) Goryca Zbigniew 
(54) Układ ładowania akumulatora 
(57) Układ ładowania akumulatora uwzględniający zmiany 

jego temperatury zbudowany jest z połączonych ze sobą nastę
pujących elementów: czujnika temperatury (CZT), przetwornika 
analogowo - cyfrowego (PAC), pamięci (PAM), przetwornika 
cyfrowo - analogowego (PAC) i zasilacza impulsowego (Zl) 
ładującego akumulator (AK). Dostarcza od do akumulatora na
pięcie, którego wartość jest zależna od temperatury. Układ 
posiada klucze (KL) umożliwiające wybranie charakterystyki 
zmian napięcia w funkcji temperatury zależnie od typu i poje
mności akumulatora. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318085 (22) 97 01 22 6(51) H02K 7/10 
H02K 51/00 
F16H 49/00 

(31) 96 9600909 (32) 96 01 23 (33) FR 
(71) SAIT MINING Société Anonyme, Saverne, 

FR 
(72) Ohlmann Léon 
(54) Zespół motoreduktora elektrycznego dużej 

mocy o zwartej budowie 
(57) Motoreduktor składa się z pewnej liczby silników ele

ktrycznych (23, 24) rozmieszczonych wokół jedynego koła zę
batego (27), z którym zazębia się koło atakujące (30) każdego 
z silników. Zespół jest umieszczony w korpusie (34) przedzielo
nym przegrodą (40). Centralna wewnętrzna wolna przestrzeń 
ograniczona przez wieniec utworzony przez silniki (23, 24) jest 
używana do umieszczenia modułu sterującego (38) silników. 

Wynalazek jest przydatny dla konstruktorów motoredu
ktorów w szczególności dużej mocy a także konstruktorów in
stalacji wymagających silników dużej mocy. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312593 (22) 96 01 30 6(51) H03H 9/40 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Czarczyński Wojciech, Sobański Janusz 
(54) Linia opóźniająca 
(57) Linia opóźniająca pierścieniowo-pętlowa osadzona na 

wspornikach znamienna tym, że do każdego pierścienia (2) jest 
przymocowana co najmniej jedna nakładka (3) w postaci krążka 
!ub jego fragmentu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319266 (22) 95 09 19 6(51) H04M 15/28 
H04Q 7/32 

(31) 94 944363 (32) 94 09 20 (33) FI 
(86) 95 0919 PCT/FI95/00511 
(87) 96 03 28 WO96/09734 PCT Gazette nr 14/96 
(71) NE-PRODUCTS OY, Oulu, FI 
(72) Berg Jukka, Savolainen Kimmo 
(54) Urządzenie końcowe 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia końcowego 

w komórkowym systemie radiowym. Wymienione urządzenie 
zawiera komórkowy nadajnik-odbiornik radiowy (31). W celu 
uzyskania prostej i korzystnej struktury, urządzenie końcowe 

zawiera jednostkę sterującą (33) do sterowania operacjami 
gromadzenia. (Wymieniona jednostka sterująca jest dołączona 
bezpośrednio do komórkowego nadajnika-odbiornika radiowe
go bez połączenia dwuprzewodowego) oraz elementy groma
dzące (34) dołączone do jednostki sterującej. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319435 (22) 96 07 22 6(51) H04N 5/74 
H04N3/23 

G03B 21/00 
(31) 95 9522008 (32) 95 07 25 (33) KR 
(86) 96 07 22 PCT/KR96/00112 
(87) 97 0213 WO97/04634 PCT Gazette nr 08/97 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seoul, KR 
(72) Woo Seong Jae 
(54) Sposób i urządzenie do kompensacji 

asymetrii obrazu w systemie projekcyjnym 
wyświetlającym obrazy 

(57) Urządzenie oraz sposób wykorzystywany w proje
ktorze, umożliwia wyświetlenie prawidłowego obrazu bez 
zniekształcenia trapezowego, dzięki zastosowaniu kompensa
cji obrazu. W urządzeniu i sposobie kompensacji asymetrii 
obrazu, jeśli obiektyw projekcyjny projektora jest nachylony w 
górę lub w dół, następuje kompensacja zniekształcenia trape
zowego wyświetlanego obrazu, w odpowiedzi na sygnał kąta 
projekcji pochodzący z zespołu wyznaczania kąta projekcji. W 
efekcie wyświetlany na ekranie obraz ma prawidłowy kształt 
prostokąta. Dzięki zastosowaniu odpowiednio oprogramowa
nych układów elektronicznych zostaje zwiększona elastyczność 
doboru odpowiedniej budowy projektora i polepszona jakość 
jego działania. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 318474 (22) 97 02 12 6(51) H05K 1/18 
B60Q 11/00 

(75) Skrobotowicz Piotr, Opole 
(54) Elektryczny zespół kontrolny dla samochodu 
(57) Elektroniczny zespół kontrolny dla samochodu, zwła

szcza dla kontroli świateł jest utworzony z płytki (1) z obwo
dem drukowanym połączonej z podstawą (2) z wtykami (3,4), 
przy czym płytka (1) z obwodem drukowanym jest usytuowa
na poprzecznie do podstawy (2) z wtykami (3, 4). Zespół 
charakteryzuje się tym, że na płytce (1) z obwodem druko-



Nr 16 (616) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 69 

wanym zamocowane są dwa przekaźniki (7), nastomiast za 
przekaźnikami (7) zamocowane są rezystory (9), a podstawa (2) 
z wtykami (3, 4) ma dziewięć wtyków (3, 4) usytuowanych w 
kwadracie, zaś jeden z wtyków (3) jest połączony prętem (5) z 
obwodem drukowanym. Przekaźniki (7) są usytuowane na czę
ści płytki (1) przy podstawie (2). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319257 (22) 95 11 02 6(51) H05K 7/18 
(31)94 4439551 (32)941105 (33) DE 
(86) 951102 PCT/EP95/04289 
(87) 96 0517 W096/14731 PCT Gazette nr 22/96 
(71) RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & 

CO. KG, Herbom, DE 
(72) Nicolai Walter, Strackbeln Heinrich, Münch 

Udo, Pawłowski Adam, Besserer Horst, 
Schüler Matthias, Neuhof Markus 

(54) Człon ramy do stojaka ramowego szafy 
rozdzielczej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest człon ramy do stojaka ra
mowego szafy rozdzielczej, która ma dwa ustawione prostopad
le względem siebie boki profilu, tworzące zewnętrzne strony 
stojaka ramowego, i który jest ukształtowany jako otwarty do 
wewnątrz odcinek wydrążonego profilu. Przez kombinację kilku, 
znanych jako takie, oraz nowych cech znamiennych, zostają za 
pomocą łatwego do wytwarzania członu ramy, rozwiązane w 
prosty sposób, wszystkie wymagania stawiane w odniesieniu do 
stojaka ramowego szafy rozdzielczej. 

(9 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 104085 (22)96 0123 6(51) A23K 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału 

zagranicznego POL-STRAUTMANN 
Sp. z o.o., Lwówek 
(72) Adamczak Bogdan, Klemczak Marian, Knop 

Andrzej, Woźniak Franciszek 
(54) Wycinak szczękowy bloków kiszonki 
(57) Wycinak szczękowy bloków kiszonki jest stosowany w 

gospodarstwach rolniczych prowadzących hodowlę inwentarza 
żywego do oddzielania bloków kiszonki od całej masy, podno
szenia ich i transportowania do miejsca przeznaczenia. 

Wycinak bloków kiszonki składa się z płyty czołowej (1) 
z zębatą listwą nożową (2), listew nożowych bocznych (3), 
przymocowanych rozłącznie do ścian bocznych, ramy głównej 
(5) z belką (6), sworzniami łączącymi (7) i palcami widłowymi 
(8), siłowników hydraulicznych (9) oraz płyt łączących (10). 
Wycinak szczękowy bloków kiszonki stanowi jednolitą, zwartą 
konstrukcję mocowaną bezpośrednio do mechanizmu podno
szenia ciągnika. 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 104086 (22) 96 01 23 6(51) A23K 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału 

zagranicznego POL-STRAUTMANN 
Sp. z o.o., Lwówek 
(72) Adamczak Bogdan, Klemczak Marian, Knop 

Andrzej, Woźniak Franciszek 
(54) Wycinak skrzyniowy bloków kiszonki 
(57) Wycinak skrzyniowy bloków kiszonki jest stosowany w 

gospodarstwach rolniczych, prowadzących hodowlę inwenta
rza żywego, do oddzielania bloków kiszonki od całej masy, 
podnoszenia ich i transportowania do miejsca przeznaczenia. 

Wycinak skrzyniowy bloków kiszonki posiada ramę 
(1) z głównymi belkami pionowymi (2) i przemieszczającymi 
się po nich wózkami (3), połączonymi rozłącznie z ramą nożo
wą (4) i napędzanymi siłownikiem hydraulicznym (5), belkę 
poprzeczną dolną (10) ramy (1 ) z połączonymi z nią rozłącznie 
palcami widłowymi (11) i wypychaczem (12), przy czym do 
ramy (1) przymocowane są elementy łączące wycinak z ramą 
wysokiego podnoszenia lub bezpośrednio do mechanizmu 
podnoszenia ciągnika. Rama nożowa (4) posiada listwę 
nożową czołową (6), napędzaną siłownikami hydrauliczny
mi przeciwbieżnymi (8) oraz listwy nożowe boczne, napędza
ne siłownikami hydraulicznymi (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104087 (22) 96 01 23 6(51) A23K 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału 

zagranicznego POL-STRAUTMANN Sp. z 
o.o., Lwówek 

(72) Adamczak Bogdan, Klemczak Marian, Knop 
Andrzej, Woźniak Franciszek 

(54) Wycinak bloków kiszonki 
(57) Wycinak bloków kiszonki jest stosowany w gospo

darstwach rolniczych, prowadzących hodowlę inwenta
rza żywego, do oddzielania bloków kiszonki od całej masy, 
podnoszenia ich, transportowania i wypychania poza obręb 
wycinaka w miejscu przenaczenia. 

Wycinak bloków kiszonki składa się z ramy (1), bieżni 
(2) z łańcuchem napędowym (3) i silnikiem hydraulicznym, 
pionowej listwy nożowej (4), palców widłowych (5), ramki doci
skowej (7) wraz z siłownikami hydraulicznymi (8), wypychacza 
(10) oraz płyt łączących. 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104088 (22)96 0123 6(51) A23K 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału 

zagranicznego POL-STRAUTMANN Sp. z 
o.o., Lwówek 

(72) Adamczak Bogdan, Klemczak Marian, Knop 
Andrzej, Woźniak Franciszek 

(54) Wybierak skrzyniowy bloków kiszonki 
(57) Wybierak skrzyniowy bloków kiszonki jest stosowa

ny w gospodarstwach rolniczych, prowadzących hodowlę 
inwentarza żywego, do oddzielania bloków kiszonki od 
całej masy, podnoszenia ich, transportowania do miejsca 
przeznaczenia i po rozdrobnieniu do przekazania paszy 
bezpośrednio do koryta. 

Wybierak bloków kiszonki składa się z płyty czołowej (1 ) 
połączonej z ramą główną (2) poprzez układ wysięgnika (3) i 
siłowników hydraulicznych (4), skrzyni (5) wybieraka oraz płyt 
(6) mocujących wybierak do ciągnika. Płyta czołowa (1) składa 
się z płyt (7), listwy nożowej czołowej (8) i listew nożowych 
bocznych (9) z przeciwostrzami oraz ich napędem hydraulicz-
no-mechanicznym, usytuowanym między ściankami płyty czo
łowej (1). Wybierak posiada również skrzynię (5), która składa 
się ze ścian bocznych, podłogi (10) z płytą ślizgową (11), trans
portera (12) oraz bębna rozdrabniającego (13), a w wersji roz
szerzonej również z drugiego bębna rozdrabniającego. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104116 (22) 96 01 30 6(51) A41D 20/00 
A41D 13/08 

(75) Kominek Wiktor, Jasienica 
(54) Opaska ochronna dla pieszych 
(57) Opaska ochronna służy do sygnalizacji odblaskowej 

obecności pieszego na jezdni, atym samym ostrzegania kierow
cy pojazdu. Opaska posiada taśmę (1) wykonaną z tkaniny 
zawierającej gumę, przewleczoną przez szczeliny (4) w płaskich 

elementach (2) odblaskowych wykonanych z tworzywa w kolo
rze pomarańczowo -czerwonym, a oba końce taśmy (1) łączone 
są poprzez dwuczęściowe zatrzaskowe zapięcie (3). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106370 (22) 96 01 26 6(51) A43D 1/02 
(31) 95 29501215 (32) 95 01 26 (33) DE 
(71) Hauptverband der Deutschen 

Schuhindustrie e.V., Offenbach, DE 
(72) Knipping Lebrecht 
(54) Przyrząd do mierzenia wielkości stopy 
(57) Przyrząd do mierzenia wielkości stopy składa się z 

płyty podstawowej (10), z pierwszego zderzaka stałego (12), 
jak również leżącego naprzeciwko niego drugiego zderzaka 
przesuwnego (14), który sprzężony jest z urządzeniem do 
wskazywania mierzonej długości stopy (22, 24). Na przesuw
nym zderzaku (14) zamocowany jest poprzecznie do jego 
kierunku przesuwu suwak prowadzący boczny (26), który 
sprzężony jest z urządzeniem do wskazywania szerokości 
stopy (32, 34), przy czym przewidziane są: wspornik chwy
towy (36) do uchwycenia przyrządu ręką, jak również 
element popychający (30) do wspólnego ręcznego urucha
miania zderzaka przesuwnego (14) i suwaka prowadzącego 
bocznego (26) jedną ręką. Wzór użytkowy umożliwia bardzo 
wygodne określanie długości i szerokości mierzonej stopy, 
ponieważ przyrząd może być trzymany jedną ręką i równo
cześnie ustawiany za pomocą kciuka lub palca przez przesu
wanie zderzaka (14) i suwaka prowadzącego bocznego (26). 

(10 zastrzeżeń) 
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U1(21) 104080 (22) 96 01 23 6(51) A47K 10/04 
(71) Soft & Easy Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna 
(72) Garro Piotr 
(54) Pojemnik z arkuszowymi materiałami 

higroskopijnymi, zwłaszcza z papierowymi 
ręcznikami 

(57) Pojemnik z arkuszowymi materiałami higroskopijnymi, 
przeznaczony zwłaszcza do papierowych serwetek lub ręczni
ków, ma postać pustej w środku bryły (1) wypełnionej złożonymi 
w pakiet arkuszami (5) materiału higroskopijnego o zamkniętej 
z obu stron denkami (2), w których wykonane są otwory (3). Na 
bocznej powierzchni bryły (1) wykonany jest podłużny otwór (4), 
Wyciągnięcie przez dowolny z trzech otworów (3,4) pojemnika 
jednego arkusza (5) powoduje wysunięcie się fragmentu nastę
pnego. Pojemnik stanowić może opakowanie dystrybucyjne 
pakietu ręczników. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104077 (22)96 0122 6(51) A61B 5/103 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Biliński Piotr Jacek 
(54) Przyrząd do pomiaru zakresu ruchu 

kręgosłupa oraz siły mięśni tułowia 
(57) Przyrząd ma podstawę (1) i dwie pionowe kolumny (3), 

na których zbudowany jest stabilizator miednicy badanego czło
wieka, bazujący na tylnej poduszce (9) i ruchomej przedniej 
poduszce (7), dociskanej i blokowanej za pomocą poziomych 

wsporników (5) i zacisków. Elementami pomiarowymi zakresu 
ruchu kręgosłupa są pionowy pręt (10), poziomy pręt (11) i 
nastawny przymiar (12). Do pomiaru siły mięśni służy pionowa 
tuleja (13) otaczająca trzpień (14), którego dolny koniec połą
czony jest obrotowo z dwuramienną ramą (17), mającą dwa 
poziome przęsła (18), do których przymocowane są oporowe 
płyty (19), pod łopatki badanego pacjenta. Pomiędzy ramą (17) 
a trzpieniem (14), za pomocą pośrednich elementów, przyłączo
ny jest zespół czujników (25) tensometrycznych. 

(3 zastrzeżeniu) 

U1(21) 104117 (22)960201 6(51) A61F 7/08 
(75) Tomczak Tadeusz, Bydgoszcz; Rosada 

Grażyna, Bydgoszcz 
(54) Opaski przeciwreumatyczne 
(57) Istotą wzoru użytkowego jest to, że opaski składają się 

z uformowanej tkaniny posiadającej szereg wzdłużnych otwo
rów, najkorzystniej o średni cy od 12 do 15 mm, wewnątrz 
których umieszczona jest gorczyca, wykonanych w kształcie 
naramienników (1), gorsetu (2) i nakolanników (3). Przedmiot 
wzoru użytkowego może znaleźć zastosowanie przy bólach 
reumatycznych. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104096 (22) 96 01 26 6(51) A61G 13/04 
(75) Baszak Jacek, Lublin; Kutarski Andrzej, 

Lublin 
(54) Stół diagnostyczny, zwłaszcza pionizacyjny 
(57) Stół diagnostyczny, zwłaszcza pionizacyjny szczegól

nie przydatny jest do wykonywania testu uchylnego w diagno
styce zasłabnięć. 

Stół zbudowany jest z prostokątnego blatu (3) osadzo
nego poprzez mechanizm uchylny na konstrukcji nośnej w 
postaci dwóch trójkątnych wsporników (1) połączonych u pod
stawy poprzeczkami (2). Mechanizm uchylny stanowią dwie 
tuleje (4) umieszczone w wierzchołkach trójkątnych wsporników 
(1) z pokrętłami (5) i półpierścieniami zębatymi (6). Do nich, pod 
obrzeżem blatu, doprowadzone jest cięgno (7) zakończone 
sprężyną blokującą (8). Blat stołu wyposażony jest we wzdłużne 
pręty (9), na których zamontowane są pasy (10) do przypinania 
chorego oraz podnóżek (11) w postaci płyt umożliwiających 
regulację długości blatu stołu w zależności od wzrostu pacjenta. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104104 (22) 96 01 29 6(51) A61N 5/06 
H01S 3/02 

(75) Pokora Ludwik, Pruszków 
(54) Laserowy zestaw medyczny 
(57) Przedstawiony zestaw charakteryzuje szereg zalet 

związanych z funkcjonalnością użytkowania, prostotą kon
strukcji i skutecznością działania. 

Istota rozwiązania polega na tym, że aparat lasero
wy (1) oraz skaner (2) wykonane są jako niezależne od
dzielne urządzenia, które zamocowane są na poziomych, 
ruchomych wysięgnikach (5, 6), stanowiących ramiona sta
tywu (7). W bocznej ściance obudowy skanera, w jego torze 
optycznym, znajdują się gniazda przyłączeniowe (10), w 
których ustalone są w sposób rozłączny sondy (3,4) lasera. 
Okno wyjściowe (11) toru optycznego skanera usytuowane 
jest poziomo w dolnej części obudowy. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 104128 (22) 96 02 01 6(51) A62B 18/10 
A62B 9/02 

(61) 101919 
(75) Krzyżanowski Jacek, Łódź; Jabłoński 

Mirosław, Łódź 

(54) Zawór wydechowy półmaski ochronnej 
(57) Zawór wydechowy półmaski ochronnej posiada 

gniazdo pierścieniowe, płaski, elastyczny krążek zamyka
jący i kosz osłonowy. 

Gniazdo posiada środkowo umiejscowioną tulejkę, 
a kosz osłonowy jest wyposażony w wyprowadzony do jego 
wnętrza kołek z oporowym odsądzeniem, który to kołek 
przez otwór w środku krążka zamykającego wchodzi do 
otworu tulejki gniazda, przy czym kołek (3) jest cylindrycz
ny, a jego zakończenie wystające od spodu tulejki (4) 
gniazda (1) posiada gwint (8) i nakrętkę (9), stabilizujące 
wzajemnie gniazdo (1), kosz osłonowy (2) i płaski, elasty
czny krążek (6) zamykający. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 104078 (22) 96 01 22 6(51) B01D 24/38 
(71) SÍLMACH Sp. z o.o., Mikołów 
(72) Matula Józef, Kisiel Alojzy 
(54) Czasza szczelinowa do dysz filtracyjnych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest czasza szczelino

wa do dysz filtracyjnych, przeznaczona do wymienników sodo
wych, wodorowych solanek filtrów zamkniętych i otwartych, 
wchodzących w skład urządzeń do przygotowania wody do 
celów przemysłowych i komunalnych. 

Czasza szczelinowa do dysz filtracyjnych wyposażona 
w szczeliny filtracyjne (2), które od strony wewnętrznej czaszy 
szczelinowej posiadają poszerzenia (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104100 (22) 96 01 25 6(51) B22D 39/00 
(71) Zakłady Metalurgiczne SKAWINA, Skawina 
(72) Dubiel Zbigniew, Jagoda Krzysztof, Marecki 

Marek, Markuszewski Roman 
(54) Dozownik 
(57) Dozownik ciekłego metalu, zwłaszcza aluminium, dozu

jący ciekły metal do form na wlewki, ma ruchomą głowicę (1) z 
zaworami (2) w kształcie stopniowanych walców i z ramieniem 
(8) siłowników (15) do poruszania zaworów (2), oraz zalewak (3) 
z gniazdami (4) zaworów (2) w dnie. Dozownik umożliwia wyko
nanie wlewków o zaprogramowanej wadze. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104082 (22) 96 01 21 6(51) B28C 5/14 
(75) Nowak Ireneusz, Kąkolewice 
(54) Mieszarka do zapraw budowlanych, 

zwłaszcza tynkarskich 
(57) Mieszarka, według wzoru, posiada komorę (1) miesza

nia, która jednocześnie stanowi zbiornik zasypowy dla suchej 

zaprawy. Wewnątrz komory (1) znajduje się poziomo ułożysko-
wane mieszadło ślimakowe (4), a nad komorą (1) jest umiesz
czony zbiornik (5) z wodą, którego górna ściana ma wlotowy 
otwór (6), a w przedniej ścianie są osadzone zawór upustowy i 
wodowskaz (8). Wierzchnią ścianę komory (1) stanowi krata (9). 
W przedniej części dna (2) komory (1) znajduje się jej wylotowy 
otwór (11), zamykany zasuwą. Oś (13) mieszadła (4) jest przyłą
czona do napędu (14), umieszczonego pod zbiornikiem wod
nym (5). Krata (9) komory (1) ma wystającą ku górze listwę 
zębatą (10) do rozrywania worków z suchą zaprawą. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104083 (22) 96 01 21 6(51) B28C 5/14 
(75) Nowak Ireneusz, Kąkolewice 
(54) Urządzenie do wytwarzania i dozowania 

zapraw budowlanych, zwłaszcza tynkarskich 
(57) Urządzenie, według wzoru, posiada kilka komór (1) 

mieszania, które znajdują się obok siebie i są usytuowane nad 
pośrednią komorą (2). 
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Wewnątrz komór (1, 2) są ułożyskowane poziome mie
szadła (5, 6), przy czym osie mieszadeł (5), umieszczonych w 
komorach (1) mieszania, są skrzyżowane z osią mieszadła (6) 
pośredniej komory (2). Każda komora (1) mieszania ma u góry 
wlotowy otwór (7) oraz zbiornik (8) z wodą, który posiada upu
stowy zawór (9), zaś u dołu ma wylotowy otwór (14), który łączy 
ją z pośrednią komorą (2) i jest zamykany zasuwą (15). Wlotowy 
otwór (7) każdej komory (1) mieszania ma zasuwę (10), na której 
jest osadzony zasypowy lej (11). Pośrednia komora (2) jest 
przyłączona do dozującej pompy (19) poprzez zasilającą komo
rę (16), wyposażoną w pionowo ułożyskowane mieszadło (17). 

(8 zastrzeżeń) 

U1(21) 104084 (22) 96 01 21 6(51) B28C 5/14 
(75) Nowak Ireneusz, Kąkolewice 
(54) Urządzenie do wytwarzania i dozowania 

zapraw budowlanych, zwłaszcza tynkarskich 
(57) Urządzenie posiada komorę (1) mieszania, która jedno

cześnie stanowi zbiornik zasypowy dla suchej zaprawy. 
Wewnątrz komory (1) znajduje się poziomo ułożyskowa

ne ślimakowe mieszadło (5). Nad komorą (1) jest umieszczony 
zbiornik (6) z wodą, którego górna ściana ma wlotowy otwór, a 
w przedniej ścianie są osadzone upustowy zawór (8) i wodo-
wskaz (9). Wierzchnią ścianę komory (1) stanowi krata (10). W 
przedniej części dna (2) komory (1) znajduje się jej wylotowy 
otwór (12), zamykany zasuwą. Na nośnej ramie (3) jest zamoco
wana śrubowa pompa dozująca (14). Wlot tej pompy jest przy
łączony za pośrednictwem rurociągu (15) i zasuwy (13) do 
wlotowego otworu (12) komory (1). Mieszadło ślimakowe (5) i 
dozująca pompa (14) są przyłączone do odrębnych napędów 
(16,17), umieszczonych na końcowym odcinku nośnej ramy (3). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 104081 (22) 96 01 21 6(51) B28C 7/16 
(75) Nowak Ireneusz, Kąkolewice 
(54) Urządzenie do pompowania mas 

półpłynnych, zwłaszcza zapraw budowlanych 
(57) Urządzenie składa się z pompy śrubowej i jej napędu 

oraz umieszczonej pomiędzy nimi przelotowej komory zasilania 
ze ślimakiem transportowym, przy czym rotor pompy, wał napę
dowy i ślimak transportowy są rozmieszczone współosiowo. 
Urządzenie charakteryzuje się tym, że pompa (1), napęd (2) i 
komora (3) zasilania mają odrębne korpusy (5, 6, 7), które 

przylegają do siebie czołowo i są wzajemnie ze sobą zespolone 
za pomocą szybkozłącznych zamków (8), usytuowanych na ich 
obwodzie, przy czym komora (3) zasilania ma cylindryczny 
korpus (7) z promieniowym, wlotowym króćcem (14), natomiast 
rotor (16) pompy (1), oś (17) transportowego ślimaka (4) i 
napędowy wał (18) są sprzężone ze sobą za pośrednictwem 
rozłącznych sprzęgieł (19). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 104098 (22) 96 01 25 6(51) B42F 7/00 
(71) RECORD Sp. z o.o., Szczecin 
(72) Baltyn Andrzej, Szklaruk-Leonkiewicz 

Dariusz 
(54) Okładka bloku z kartkami samokopiującymi 
(57) Okładka bloku z kartkami samokopiującymi, połączona 

z dolną krawędzią grzbietu bloku, charakteryzuje się tym, że 
stanowią ją połączone ze sobą trzy sztywne części: dolna (6), 
boczna (7) i czołowa (8), z których dolna (6) jest usytuowana od 
spodu (5) bloku, boczna (7) wzdłuż boku (3), leżącego naprze
ciw grzbietu (2) bloku, zaś czołowa (8) na wierzchu (4) bloku, 
przy czym łączna powierzchnia części bocznej (7) i czołowej (8) 
jest nie większa niż powierzchnia jednej z kartek samokopiują-
cych (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 106032 (22) 97 02 10 6(51) B60N 2/26 
(71) INTER GROCLIN AUTO Sp. z o.o. j.v., 

Grodzisk Wlkp. 
(72) Drzymała Leszek 
(54) Fotelik samochodowy dla dzieci 
(57) Fotelik samochodowy dla dzieci charakteryzuje się tym, 

że siedzisko (1) i oparcie (2) stanowią dwie oddzielne części, 
połączone wzajemnie ze sobą za pomocą stelaża (3), który 
składa się z części poziomej (4) stelaża i części pochyłej (5) 
stelaża. Obie te części łączą się w przegubach (6), rozmieszczo
nych po bokach fotelika. Część pozioma (4) stelaża osadzona 
jest rozłącznie w przegubach (6), natomiast część pochyła (5) 
stelaża połączona jest z przegubami (6) na stałe za pomocą 
kołków, usytuowany suwliwie w rowkach przegubów. Przeguby 
(6) mają korpusy w kształcie zakrzywionych tulejek i są wyposa
żone w płaskie skrzydełka. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104095 (22) 96 01 24 6(51) B60N 2/44 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Stelaż foteli samochodowych 
(57) Stelaż foteli samochodowych, z metalowych kształtow

ników, stanowią dwie płaskie ramy (1 i 2) połączone wzdłuż 
jednego z ich boków, przy czym z ramą (1), z którą jest złączone 
siedzisko, są połączone wsporniki (3) łączące stelaż z płytą 
podłogową samochodu, zaś z dwoma naprzeciwległymi bokami 
ramy (2), z którą jest złączone oparcie foteli, są trwale połączone 
prostokątne prowadnice (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104125 (22) 96 02 01 6(51) B60R 22/32 
(75) Gapińska Maria, Bydgoszcz 

(54) Nóż do awaryjnego przecinania pasów 
bezpieczeństwa 

(57) Nóż do awaryjnego przecinania pasów bezpieczeń
stwa, zwłaszcza samochodowych, składa się z monolitycznego 
i profilowanego korpusu (1) z otworem chwytnym (4), w którym 
ukształtowana jest ukośna szczelina prowadząca (2), zawierają
ca ostrze (3) pochylone w kierunku pracy noża, korzystnie pod 
kątem 15°, ograniczona z jednej strony kształtowym otworem 
(5), a z drugiej rozszerzającą się fazą (6). Profilowany korpus (1) 
zawiera element przylepny (7). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 105046 (22) 96 07 19 6(51) B60R 25/06 
(23) 96 01 23 MTP SECUREX-96 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług 

DIPOL Sp. z o.o., Wrocław 
(72) Gardyza Leszek 
(54) Urządzenie blokujące skrzynię biegów 

pojazdów samochodowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie blo

kujące skrzynię biegów pojazdów samochodowych poprzez 
mechaniczne unieruchomienie drążka zmiany biegów w celu 
zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. 

Urządzenie posiada korpus (1) osadzony w obudowie 
trwale połączony z konstrukcją pojazdu za pomocą wspornika. 
W korpusie (1) znajduje się bębenkowa wkładka zamkowa (2) 
zakończona płetwą rozporową oraz przelotowy kanał na ele
ment blokujący (9) w postaci trzpienia z obwodowym rowkiem 
(15), a także szczęki. Szczęki osadzone są tak, że z jednej strony 
współpracują z obwodowym rowkiem (15) na elemencie bloku
jącym (9), a z drugiej sterowane są płetwą. Między szczękami 
znajdują się sprężyny rozporowe. Element blokujący (9) w czę
ści czołowej ma kształt stożkowy, a na zakończeniu posiada 
tulejkę (11) osłaniającą sprężynę powrotną (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104126 (22) 96 02 01 6(51) B62D 25/00 
B60R 13/02 

E06B 1/68 
(75) Barcicki Włodzimierz, Wrocław 
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(54) Kątownikowy element wykończeniowy 
(57) Element ma postać kątownika, którego każde z dwóch 

ramion (1, 2) jest zaopatrzone od zewnątrz w ukształtowane 
osadcze gniazdo (4, 4') typu "jaskółczy ogon". Od wnętrza 
kątownika, symetrycznie względem osadczego gniazda (4, 4') 
jest usytuowana płaska, prostokątna wnęka (5, 5') ukształtowa
na w wypuście (6,6'), którego koniec, stanowiący jednocześnie 
koniec (7, 7') ramienia (1, 2) jest od wnętrza kątownika zaopa
trzony we wnękę (8, 8'), która w przekroju poprzecznym ma 
kształt połowy koła. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104127 (22) 96 02 01 6(51) B62D 25/00 
B60R 13/02 

E06B 1/68 
(75) Barcicki Włodzimierz, Wrocław 
(54) Kształtownik wykończeniowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik 

wykończeniowy szczególnie przydatny do stosowania jako 
element wykończeniowy zbiegu ścian bocznych i dachu przy
czep i naczep samochodowych. Kształtownik stanowi kątow
nik, w którego w drugim ramieniu (5) od zewnętrznej strony 
jest ukształtowana osadcza wnęka (6) typu "jaskółczy ogon". 
Po przeciwległej stronie tej wnęki, na wewnętrznej ścianie 
ramienia (5) jest ukształtowany wypust (7), w którym jest 
utworzona prostokątna, płytka wnęka (8). Końcowa część (9) 
wypustu (7) stanowiąca jednocześnie końcową część dru
giego ramienia (5), jest po wewnętrznej stronie kątownika 
zaopatrzona we wnękę (10), która w przekroju poprzecznym 
kątownika ma postać połowy koła, natomiast od zewnątrz jest 
zaopatrzona w korytko (11), które w przekroju poprzecznym 
kątownika ma kształt litery u. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 104143 (22) 96 02 02 6(51) B62D 33/06 
E02F9/16 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -
Handlowe METAROL Sp. z o.o., Lubin 

(72) Kisielewicz Mieczysław, Gudel Czesław 

(54) Kabina operatora wózka podnośnikowego 

(57) Kabina operatora wózka podnośnikowego charakte
ryzuje się tym, że każda para drzwi (11) ma górną i dolną szybę 
(12,13). W tylnej części każdej z bocznych ścian (5) osadzone 
jest uchylne okno (17). Tylna ściana posiada dwuczęściowe 
okno, z którego węższa część jest nieuchylna a szersza część 
(20) jest uchylna i zaopatrzona w siłownik (22). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106035 (22) 97 02 10 6(51) B65D 1/38 
A47J 47/16 

(71) E.C.C.European Carriage Company Ltd., 
Zbrosławice 

(72) Ratajski Grzegorz, Głębocki Józef 
(54) Przenośny stojak kominkowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośny stojak 

kominkowy, stosowany w gospodarstwie domowym, zwłaszcza 
jako sprzęt przy obsłudze pieców i kominków. Przenośny stojak 
kominkowy jest zbudowany z dwóch par łukowych kabłąków (1, 
2) połączonych przegubem (3). Zewnętrzne końce pary kabłą
ków (2) są nierozłącznie zespolone sworzniem, a końce pary 
kabłąków (1) są zespolone obrotowym rurowym sworzniem, do 
którego jest umocowana konstrukcja składanego uchwytu (10). 
Każdy z kabłąków (1, 2) jest zaopatrzony w podpórkę (4). 
Powierzchnia przenośnego stojaka jest pokryta antykorozyjną 
powłoką lakierniczą łub galwaniczną. 

(7 zastrzeżeń) 
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U1(21) 104093 (22) 96 01 25 6(51) B65D 30/06 
(75) Szewczyk Ewa, Warszawa; Szewczyk Robert, 

Warszawa 
(54) Pojemnik do pakowania 
(57) Pojemnik wykonany jest z póltwardej folii PCW, co umo

żliwia zgrzewanie prądem wielkiej częstotliwości i kształtowanie 
na gorąco i na zimno. Pojemnik w jednym rzucie ma kształt 
przekroju dwuwypukłej soczewki, natomiast z drugiego rzutu 
wynika, że kształt wspomnianej soczewki jest zachowany na 
całej długości opakowania. 

Pojemnik po wykonaniu jest płaski, natomiast trójwy
miarowy kształt przyjmuje przez zamknięcie obu jego stron. 
Wieszak w postaci haka (2) powstaje w czasie zgrzewania boku 
(1) opakowania, Wspomniane zgrzewanie odbywa się na pew
nej powierzchni elektrodą wielopunktową. 

(6 zastrzeżeń) 

U1(21) 104131 (22) 96 02 02 6(51) B65G 21/02 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

RYHOMET Sp. z o.o., Tychy 
(72) Kois Stanisław 
(54) Wspornik przenośnika taśmowego 
(57) Wspornik przenośnika taśmowego zbudowany jest z 

dwóch równolegle usytuowanych kątowników (1), oddalonych 
od siebie na szerokość co najmniej średnicy krążnika (2). Na 
końcach rama wspornika połączona jest z obejmami (3) głowic 
do zamocowania wspornika. W środkowej części, pomiędzy 

elemntami ramy, zamontowane są gniazda krążników (8), które 
nie wystają ponad wysokość ramy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104132 (22) 96 02 02 6(51) B65G 21/20 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

RYHOMET Sp. z o.o., Tychy 
(72) Kois Stanisław 
(54) Głowica wspornika przenośnika taśmowego 
(57) Głowica wspornika przenośnika taśmowego zbudowa

na jest z obejmy (1), ukształtowanej z wycinka blachy, zagiętej 
w górnej części do wewnątrz wspornika dla zamocowania krąż
nika (4). Głowica przymocowana jest do czołowych krawędzi 
ramy (2) wspornika. Do zewnętrznej powierzchni płaszczyzny 
obejmy (1) głowicy jest przymocowany uchwyt (6) liny (7). Przy 
końcach uchwyt (6) liny (7) posiada przelotowe otwory (8, 10) 
do wprowadzania klinów (9). Ponadto do dolnej krawędzi obej
my (1) głowicy i dolnych krawędzi ramy (2) wspornika przymo
cowana jest płytka (11) do mocowania wspronika na sztywnej 
konstrukcji nośnej. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104118 (22) 96 02 01 6(51) E02D 17/00 
E02F5/20 

(75) Styś Henryk, Warszawa 

(54) Łopata-świder 
(57) Łopata-świder składa się z jarzma (2), pokrętła rę

cznego (1), okładzin (3) w dolnej części rozdzielonych. 
Każda okładzina (3) posiada krawędź skrawającą (4) oraz 
powierzchnię przesuwającą urobek (6), które są połączone 
ze sobą łącznikiem (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104106 (22) 96 01 30 6(51) E04F 19/04 
(71) Niewiński Cezary Jerzy, Białystok; Niewińska 

Anna, Białystok 
(72) Niewiński Cezary Jerzy 
(54) Listwa podłogowa 
(57) Listwa podłogowa składa się z uchwytów (1) listwy, 

mających postać krótkich odcinków wygiętej kątowo listwy oraz 
profilowanej nakładki (2) w postaci długich odcinków listwy 
kształtowej, połączonych ze sobą rozłącznie za pomocą zacze-
powych listewek, usytuowanych na zwróconych ku sobie powie
rzchniach uchwytów (1) listwy i profilowanej nakładki (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U3(21) 106010 (22) 97 02 05 6(51) E05B 55/02 
(61) 102133 
(75) Małkowski Jerzy, Włocławek 
(54) Zamek wierzchni zasuwkowy 
(57) Zamek charakteryzuje się tym, że płytka przesuwna (4) 

ma przegięcie (8) w kształcie litery Z i jest zaopatrzona we wręby 
(9) wystające poza obrys zasuwki (2), natomiast płytka blokują
ca (15) ma wygięcia prostokątne (17), współdziałające z wręba
mi (9) i trzpienie prowadzące (18) ze sprężynami dociskającymi 
(19) oraz ma kołek blokujący (16), współdziałający z wgłębienia
mi blokującymi (14), a ponadto tym, że skrzynka (1) ma na 
bokach otwór (25) do wkręta, mocującego wkładkę bębebnko-
wą (12) i kołek ustalający (29). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104123 (22) 96 01 31 6(51) E05B 67/36 
(75) Świątek Tadeusz, Włocławek 
(54) Kłódka sworzniowa 
(57) Kłódka sworzniowa, składająca się z korpusu z otwo

rem na skobel, we wnętrzu którego znajduje się wkładka 
patentowa z zatrzaskiem współpracującym z zakończeniem 
sworznia, przechodzącego przez otwór korpusu, wspartego 
kołkiem ustalającym napiętym sprężynką spoczywającą na 
zaślepce, charakteryzuje się tym, że zakończenie sworznia 
(1), wystające poza korpus kłódki, wykonane jest w formie kuli 
(3) z tworzywa o cechach wytrzymałościowych niższych niż 
pozostała część sworznia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 104079 (22) 96 01 22 6(51) E06B 3/94 

(75) Chi-Tung Chiang, Chia I City, TW 

(54) Drzwi harmonijkowe 

(57) Drzwi harmonijkowe zawierają szynę prowadzącą 
(1), dwie sekcje boczne (2), sekcję mocującą, liczne sekcje 
łączące (4). dwie wąskie listwy (5), liczne segmenty ścien
ne (6) oraz listwę prowadzącą (7). 

Szyna prowadząca (1) jest przymocowana do gór
nej części futryny drzwiowej i jest przeznaczona do umie
szczania ślizgających się w niej kółek (8) prowadzących. 
Sekcje boczne (2) są przymocowane do dwóch ścianek 
bocznych futryny drzwiowej. 
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Na jednym boku zmontowanych drzwi harmonijko
wych znajduje się sekcja mocująca, przeznaczona do mo
cowania z jedną z sekcji bocznych (2), a na drugim listwa 
prowadząca (7) do rozłączalnego wsuwania w drugą z 
sekcji bocznych (2). Na jednym lub na obu bokach listew 
wąskich (5) i segmentów ściennych znajdują się okrągłe 
tulejki zawiasowe do sprzęgania z okrągłymi kanałami, 
znajdującymi się w dwóch bokach sekcji łączących (4) tak, 
że zmontowane drzwi harmonijkowe można rozkładać za
mykając otwór drzwi albo składać harmonijkowo otwierając 
w ten sposób otwór drzwiowy. Segment ścienny (6) zawiera 
co najmniej jeden element. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(2i) 104114 (22) 96 01 30 6(51) E21D 23/16 
(71) Dabiński Zygmunt, Katowice; Pawlak 

Kazimierz, Katowice; Pretor Wincenty, 
Gliwice; Romanowicz Stanisław, Gliwice; 
Siekierski Marek, Katowice; Adamczewska 
Katarzyna, Gliwice 

(72) Dabiński Zygmunt, Pawlak Kazimierz, 
Siekierski Marek, Adamczewska Katarzyna 

(54) Zawór przelewowy bloku zaworowego do 
sterowania zmechanizowaną obudową 
górniczą 

(57) Zawór przelewowy, według wzoru, rozwiązuje za
gadnienie przystosowania znanego bloku zaworowego 
typu BZ do pracy w warunkach krótkotrwałych naporów 
dynamicznych. Zawór, według wzoru, o zewnętrznych 
gabarytach odpowiadających gabarytom zaworowego 
gniazda (10) bloku zaworowego, ma przepływowy kanał 
(3) kadłuba (4) ukształtowany w stożkowe gniazdo (2), a 

dwuśrednicowe suwakowe zawieradło (1) od strony mniejszej 
średnicy i strony stożkowego gniazda (2) ukształtowane jest w 
stożek, przy czym poza gniazdem (2) kanał (3) ukształ
towany jest w pierścieniową komorę (5), która poprze
cznymi kanałami (6) połączona jest poprzez zewnętrzną 
komorę (9) z przestrzenią spływową (11) zaworu. Zawierad
ło (1) obciążone jest osiowo znaną Śrubową sprężyną (7). 
Duży przekrój przepływu wokół zawieradła (1) oraz możli
wość kształtowania zwiększonych przekrojów kanałów 
(6) oraz komór (5, 9) pozwala na znaczne zwiększenie 
przepustowości zaworu przy zachowaniu gabarytów za
worowego gniazda (10) bloku zaworowego. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 104107 (22) 96 01 30 6(51) F16D 55/24 
(75) Dawid Eugeniusz, Warszawa; Kurczewski 

Maciej, Warszawa 

(54) Hamulec tarczowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy hamulca tarczowego, sto

sowanego w mostach napędowych maszyn, zwłaszcza ła
dowarek kopalnianych. 

W nieruchomej obudowie hamulca (1), połączonej 
szczelnie i rozłącznie z piastą (5), jest centralnie usytuowany 
otwór z rowkami (2), w którym są umieszczone suwliwie tarcze 
dociskowe (3) z zewnętrznymi występami (4). 

Na zewnętrznej powierzchni piasty (5) hamulca, 
ukształtowanej w formie wielowypustu (6), są umieszczone 
suwliwie obrotowe tarcze cierne (7) z wewnętrznymi ro
wkami (8). 

Tarcze cierne (7) i tarcze dociskowe (3) usytuowane są 
przemiennie, a zewnętrzna tarcza dociskowa (3) współpracuje 
z tłokiem pierścieniowym (9). 

(1 zastrzeżenie) 

i 
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U1(21) 104122 (22) 96 01 31 6(51) F21V 21/06 
(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych FAMOR SA, 

Bydgoszcz 
(72) Lipowicz Włodzimierz 
(54) Stojak przenośny 
(57) Stojak według wzoru użytkowego ma postać prze

strzennej ramy, którego podstawa (1) jest wyposażona w dwa 
wsporniki kątowe (2) do nawinięcia przewodu zasilającego 
oraz uchwyt (3) końca przewodu zasilającego. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106385 (22) 96 07 16 6(51) F23D 14/26 

(31) 95 19527075 (32) 95 07 25 (33) DE 

(71) HONEYWELL B.V.,, Amsterdam, NL 
(72) Groenemans Hugo 
(54) Gazowy palnik zapłonowy z mieszaniem 

wstępnym 
(57) W palniku zapłonowym z mieszaniem wstępnym 

wylot (8) mieszanki jest nakryty siatką drucianą (9) w formie 
wypukłej kopułki. Tworzy ona powiększoną powierzchnię 
masy dla czujnika płomienia na zasadzie jonizacji płomie
niowej i umożliwia powstanie wieńca małych płomieni pod
trzymujących, które stabilizują płomień główny. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104102 (22) 96 01 26 6(51) F28F 9/00 
(75) Daleszyński Paweł, Poznań 
(54) Zespół mocujący do zawieszania grzejników 

centralnego ogrzewania 
(57) Wzór ułatwia montaż grzejników na ścianach nośnych. 

Bok górny półki pierwszej (1) wspornika zespołu mocującego 
przebiega poniżej boku górnego półki drugiej (2), przy czym 
krawędź półki drugiej (2), na odcinku leżącym powyżej linii 
przejścia półki pierwszej (1) w półkę drugą (2), jest odsunięta od 
powierzchni półki pierwszej (1), leżącej po stronie półki drugiej 
(2). Półka druga (2) ma dwa otwory przelotowe (3), przez które 
przechodzą zagięte końce wieszaka (4), ugiętego w kształcie 
litery wielkiej "U". 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104103 (22)96 0126 6(51) F28F 9/00 
(75) Daleszyński Paweł, Poznań 
(54) Obudowa grzejnika 
(57) Obudowa przypomina kształtem kieszeń, przy czym 

bok długi ściany czołowej (1) przechodzi w kratę kanału wyloto
wego (2), nachyloną pod kątem rozwartym do powierzchni 
ściany czołowej (1). Krawędź boku górnego kraty kanału wylo
towego (2) przechodzi w nachyloną do jej powierzchni pod 
kątem zbliżonym do kąta prostego, powierzchnię kierownicy (3), 
stanowiącą ściankę o powierzchni w kształcie prostokąta. Boki 
krótkie kraty kanału wylotowego (2) i kierownicy (3) zamykają 
fragmenty górne powierzchni ścian bocznych (4). 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 106014 (22) 97 02 05 6(51) H01B 17/26 
(71) ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice 
(72) Wapniarski Stanisław, Taistra Robert 
(54) Izolator przepustowy sworzniowy 
(57) Izolator charakteryzuje się tym, że jego izolacyjny kor

pus (1) na końcu o mniejszej średnicy ma izolacyjną pokrywę 
(2), a przewodzący sworzeń (7) oraz jego elektryczne przyłą
cze (8) są zamocowane rozłącznie do tej pokrywy, przy czym 
w korpusie utworzona jest stykowo-przyłączowa komora (4) 
ukształtowana w postaci stożka ściętego, połączona przelotowe 
z wewnętrzną przestrzenią (5) izolacyjnego wypustu (3) ukształ
towanego w postaci stożka ściętego, a na pobocznicy korpus 
ma wzdłużne żebro (12), którego jeden koniec umieszczony jest 
wewnątrz wypustu (3) a drugi koniec jest połączony nierozłącz
nie z mocującym kołnierzem (13). Izolator jest przeznaczony dla 
dwuczłonowej rozdzielnicy wysokiego napięcia o podwyższo
nej ochronie przeciwłukowej i porażeniowej. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104099 (22) 96 01 25 6(51) H01H 31/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i 

Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o., Kalisz 

(72) Kałużny Stanisław, Kopacz Wojciech, 
Zalewski Janusz, Kustroń Andrzej, 
Chojnacki Roman, Dembny Maciej, 
Czarciński Krzysztof 

(54) Napowietrzny rozłącznik średnich napięć 
(57) Napowietrzny rozłącznik średnich napięć ma ramę 

utworzoną ze stalowych profili, na której wzdłużnych bokach (1, 
2), na nieruchomych wsporczych izolatorach (3, 4, 5 i 3', 4', 5') 
usytuowanych naprzeciw siebie tak, że izolatory (3, 4, 5 i 3', 4', 
5') z przeciwległych boków ramy tworzą pary przyporządkowa
ne poszczególnym fazom, są osadzone zespoły nieruchomych 

styków i ruchomych styków. Każdy zespół ruchomych styków, 
zawierający główny styk (Gs) i pomocniczy styk (Ps), jest wy-
chylnie osadzony na przynależnym mu wsporczym izolatorze 
(3', 4', 5') i jest zaopatrzony w przynależną mu gaszeniową 
komorę (KG), tworzącą w połączeniu z pomocniczym stykiem 
(Ps) pomocniczy tor prądowy, równoległy do podstawowego 
toru prądowego rozłącznika, utworzonego przez ruchomy, 
główny styk (Gs) i nieruchomy styk. Każdy zespół ruchomych 
styków jest korbowo połączony poprzez przynależny mu rucho
my izolator (RJ) z napędowym wałkiem (6) osadzonym obroto
wo w ramie. Napędowy wałek (6) ruchomych izolatorów (RJ) jest 
zaopatrzony w trwale na nim osadzone ramię (7), którego drugi 
koniec jest przegubowo połączony z cięgłem (8). Cięgło (8) z 
drugiej strony jest z kolei przegubowo połączone z mechani
zmem (9) korbowego układu, osadzonym na wsporniku (10) 
jednego ze wzdłużnych ramion (1, 2) ramy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104120 (22) 96 01 31 6(51) H01R 13/46 
(71) Zakład Urządzeń Dozymetrycznych 

POLON-ALFA Sp. z o.o., Bydgoszcz 
(72) Chybowski Igor 
(54) Obudowa czujki pożarowej 
(57) Obudowa czujki pożarowej posiada kształt dwóch za

chodzących na siebie ściętych stożków i charakteryzuje się tym, 
że dolna część (2) obudowy na zewnętrznej stronie kołnierza (6) 
posiada wypustki (7) rozmieszczone na obwodzie kołnierza (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104121 (22) 96 01 31 6(51) H01R 13/46 
(71) Zakład Urządzeń Dozymetrycznych 

POLON-ALFA Sp. z o.o., Bydgoszcz 
(72) Stępień Włodzimierz 
(54) Gniazdo instalacyjne do czujek pożarowych 
(57) Gniazdo instalacyjne posiada korpus (1), elementy 

mocujące oraz elementy stykowe (5) w kształcie płytek konta
ktowych. Korpus (1) gniazda zbudowany jest z podstawy (2) 
posiadającej w swym zewnętrznym kołnierzu co najmniej jedno 
wycięcie oraz z osłony (3) rozłącznie mocowanej z podstawą (2). 

Takie gniazdo pozwala na prosty i łatwy sposób jego 
montażu w instalacjach przeciwpożarowych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104094 (22) 96 01 24 6(51) H02G 15/06 
H02B 1/00 

(71) Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych 
EL-Q Sp. z o.o., Częstochowa 

(72) Deska Mirosław, Gębski Ireneusz, Pietrzyk 
Marian, Sowiński Stefan 

(54) Obudowa słupowego złącza pomiarowego 

(57) Obudowa słupowego złącza pomiarowego stosowana 
jest przy połączeniach instalacji odbiorców indywidualnych z 
siecią niskiego napięcia energetyki. 

Obudowa składa się z dwóch ścianek (1) bocznych, 
zakończonych u dołu stopami (2) mocującymi, połączonych ze 
sobą poprzez ściankę (3) tylną oraz daszek (4). Z przodu obu
dowy zamocowane są drzwiczki (5) główne oraz ścianka (6) 
osłonowa z drzwiczkami (7). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104101 (22) 96 01 25 6(51) H05K 5/00 
(75) Tatarek Jerzy, Wrocław 
(54) Obudowa wzmacniacza antenowego 
(57) Obudowa wzmacniacza antenowego zawiera korpus 

(1) i pokrywę (2) podobnie ukształtowane po stronie zewnętrz
nej, tworzące w stanie złożonym obudowę w postaci pudełka 
mającego wszystkie naroża mocno zaokrąglone. Korpus (1) w 
osi podłużnej zawiera nadlewek z kołkiem centrującym oraz 
otwory przelotowe, natomiast symetrycznie względem osi są 
usytuowane nadlewki z otworami połączone z nabkami (8, 9) 
zawierającymi prowadnice (8a, 9a) oraz nadlewki z otworami 
połączone z otworami dwustopniowymi, a także otwory prosto
kątne połączone z zaczepami samozaciskającymi (16,17). Po
krywa (2) zawiera tulejkę nasadzaną na kołek centrujący oraz 
tulejki, których otwory są połączone z otworami dwustopniowy
mi. 

(1 zastrzeżenie) 
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WO 9720347 
WO 9720348 
WO 9720358 
WO 9720359 

A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 
970605 

2 

GB 9602911 
FR 9601886 
US 9618658 
ES 9600227 
RU 9600037 
KR 9600220 
KR 9600222 
EP 9600431 
GB 9602928 
US 9618731 
EP 9605348 
SE 9601556 
JP 9602815 
US 9618886 
EP 9605206 
EP 9605276 

961127 
961128 
961122 
961127 
960215 
961130 
961130 
960202 
961127 
961122 
961126 
961127 
960927 
961125 
961126 
961128 

3 

G21F 
G21F 
H01B 
H01C 
H01F 
H01F 
H01F 
H01G 
H01H 
H01L 
H01L 
H01L 
H01L 
H01L 

09/14 
09/34 
03/30 
10/34 
37/00 
38/42 
38/42 
09/15 
03/02 
21/22 
21/28 
21/50 
23/40 
27/02 

H01M 08/10 
H01M 08/10 

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań) 
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań) 
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersji 1-szej strony 

zgłoszenia) 
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Nr 
zgłoszenia 

1 
312410 
312411 
312422 
312447 
312448 
312449 
312450 
312451 
312452 
312453 
312454 
312455 
312474 
312476 
312477 
312478 
312479 
312480 
312483 
312484 
312485 
312486 
312487 
312508 
312510 
312512 
312514 
312515 
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312517 
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312521 
312522 
312523 
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312536 
312537 
312538 
312539 
312540 
312547 
312548 
312549 
312550 
312551 
312553 
312557 

Int.CI6 

2 
E21C 
C04B 
B65G 
B07B 
A01B 
F25B 
C08F 
E21D 
B43L 
F17C 
F16F 
B61G 
H01B 
B65G 
F24D 
G05D 
F28D 
F28D 
B21D 
B23P 
B09B 
A61M 
B65D 
F16J 
C10B 
E21C 
C08L 
G01D 
A61C 
C07C 
C10G 
D02G 
E21F 
A61N 
C09K 
H02H 
F16K 
C04B 
G01K 
B21B 
C04B 
A01G 
G01D 
B01D 
C22C 
B01D 
C04B 
G01K 
A01N 
A47J 

Strona 

3 
51 
27 
23 
13 
2 

57 
37 
51 
17 
55 
53 
19 
65 
23 
56 
63 
58 
58 
15 
16 
14 
10 
20 
54 
39 
50 
38 
58 

6 
28 
40 
45 
51 
10 
39 
66 
55 
27 
59 
14 
26 
3 

59 
12 
44 
11 
27 
60 
3 
5 

Nr 
zgłoszenia 

1 
312588 
312589 
312591 
312592 
312593 
312594 
312595 
312596 
312597 
312598 
312599 
312601 
312602 
312603 
312622 
312623 
312624 
312625 
312627 
312628 
312629 
312630 
312631 
312632 
312633 
312634 
312635 
315368 
315386 
317087 
317088 
317299 
317308 
317522 
317844 
317986 
318051 
318052 
318053 
318054 
318070 
318071 
318080 
318081 
318085 
318092 
318093 
318094 
318095 
318123 

Int.Cl6 

2 
C07C 
B21B 
C05D 
B29C 
H03H 
G01L 
B29C 
E21F 
G01M 
C07C 
E05G 
C02F 
B61G 
E04H 
E21F 
B65D 
B65D 
B65D 
C09J 
A24C 
B22C 
H02J 
G05F 
C07C 
H02H 
F23J 

H04N 
B60R 
E03C 
E06B 
E06B 
E03C 
A47K 
F16L 
C07C 
E06B 
C07G 
B21D 
C10G 
E21C 
F21V 
C02F 
C22B 
E04B 
H02K 
H01H 
G11B 
F16K 
A61K 
C08G 

Strona 

3 
30 
14 
28 
17 
68 
60 
17 
51 
60 
30 
49 
25 
18 
48 
52 
21 
22 
22 
39 
4 

15 
67 
63 
30 
67 
56 
68 
18 
46 
49 
49 
46 
5 

55 
31 
50 
35 
15 
41 
50 
56 
26 
44 
47 
67 
65 
63 
54 
9 

37 

Nr 
zgłoszenia 

1 
318124 
318127 
318128 
318129 
318153 
318184 
318185 
318186 
318207 
318208 
318210 
318211 
318236 
318254 
318256 
318258 
318259 
318303 
318335 
318336 
318340 
318424 
318474 
318510 
319174 
319175 
319176 
319177 
319178 
319179 
319180 
319181 
319182 
319183 
319251 
319252 
319253 
319254 
319255 
319256 
319257 
319258 
319259 
319260 
319266 
319271 
319272 
319273 
319274 
319275 
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C08G 
F24D 
C08G 
C08G 
A24D 
E04C 
F25B 
C10L 
C09K 
C10G 
C03C 
C07C 
B65F 
C02F 
A61K 
G01N 
B65G 
A47L 
C10M 
C10M 
A47K 
B67C 
H05K 
E04H 
C04B 
C07D 
C07D 
C21C 
C07C 
A61K 
A23K 
C13F 
F16B 
C02F 
A61K 
B65G 
A61F 
F02D 
E05D 
B66B 
H05K 
B65D 
A61K 
H02G 
H04M 
A61F 
C09K 
B65D 
E04B 
C05D 

Strona 

3 
37 
56 
37 
38 
4 

48 
57 
41 
39 
40 
26 
28 
22 
25 
8 

61 
23 
6 

41 
41 
6 

24 
69 
48 
27 
34 
34 
44 
29 

7 
3 

44 
53 
25 

9 
22 
6 

53 
48 
24 
69 
20 

8 
66 
68 

7 
39 
21 
47 
27 
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319408 
319409 
319410 
319429 
319430 
319431 
319432 
319433 
319434 
319435 
319436 
319437 
319438 
319439 
319440 
319441 
319452 
319453 
319454 
319455 
319456 
319457 
319480 
319481 
319482 
319483 
319484 
319485 
319486 
319487 

2 

A61M 
C07C 
C08J 
C12N 
C07D 
CUD 
CUD 
E03D 
H01R 
H04N 
H01Q 
A44B 
C07C 
C07C 
C07D 
C12N 
B26B 
C10G 
C07D 
C07H 
D06F 
B60T 
A61K 
C07D 
B05B 
A61K 
G11B 
C07D 
A41D 
G01F 

3 

10 
29 
38 
43 
33 
42 
42 
46 
66 
68 
65 
4 
29 
29 
32 
43 
16 
40 
32 
35 
45 
18 
8 
33 
13 
7 
64 
34 
4 
59 

1 

319351 
319352 
319353 
319354 
319355 
319367 
319368 
319369 
319370 
319371 
319372 
319373 
319374 
319375 
319376 
319377 
319378 
319379 
319380 
319381 
319382 
319383 
319384 
319385 
319386 
319401 
319402 
319403 
319404 
319405 
319406 
319407 

2 

C07J 
C07D 
G01N 
G01N 
A61K 
C07C 
C07D 
B01J 
A61K 
B61L 
B65D 
A61K 
C12N 
C08F 
C08F 
A61K 
G01L 
C04B 
C07K 
C10F 
C07K 
A01G 
C07J 
C07C 
C03C 
A63H 
A63H 
G01M 
A01G 
C07D 
C07D 
G11B 

3 

35 
32 
62 
63 
7 
31 
32 
12 
9 
19 
19 
9 
43 
36 
36 
7 
60 
27 
36 
40 
36 
3 
35 
31 
26 
11 
11 
61 
3 
33 
34 
64 

1 

319276 
319277 
319278 
319279 
319280 
319294 
319295 
319296 
319297 
319298 
319299 
319300 
319301 
319302 
319303 
319304 
319305 
319306 
319307 
319308 
319309 
319310 
319341 
319342 
319343 
319344 
319345 
319346 
319347 
319348 
319349 
319350 

2 

A47G 
B23H 
H02G 
A61K 
G01N 
C12N 
A61K 
F02B 
B65D 
C12P 
A61K 
C08G 
C02F 
B04C 
B22D 
C10M 
B06B 
C08L 
C08J 
G01N 
F16G 
C12M 
C07C 
A61K 
A01F 
C12N 
C12N 
G01N 
C12N 
C07C 
C08F 
B26B 

3 

5 
16 
66 
9 
61 
42 
8 
52 
21 
44 
9 
37 
26 
12 
15 
41 
13 
38 
38 
62 
54 
42 
30 
8 
2 
43 
43 
62 
42 
30 
36 
17 
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Nr 
zgłoszenia 

1 
104077 
104078 
104079 
104080 
104081 
104082 
104083 
104084 
104085 
104086 
104087 
104088 
104093 
104094 
104095 
104096 

Int.Cl6 

2 
A61B 
B01D 
E06B 
A47K 
B28C 
B28C 
B28C 
B28C 
A23K 
A23K 
A23K 
A23K 
B65D 
H02G 
B60N 
A61G 

Strona 

3 
72 
74 
79 
72 
75 
74 
74 
75 
70 
70 
70 
71 
78 
83 
76 
73 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104098 
104099 
104100 
104101 
104102 
104103 
104104 
104106 
104107 
104114 
104116 
104117 
104118 
104120 
104121 
104122 

Int.Cl6 

2 
B42F 
H01H 
B22D 
H05K 
F28F 
F28F 
A61N 
E04F 
F16D 
E21D 
A41D 
A61F 
E02D 
H01R 
H01R 
F21V 

Strona 

3 
75 
82 
74 
83 
81 
81 
73 
79 
80 
80 
71 
72 
78 
82 
83 
81 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104123 
104125 
104126 
104127 
104128 
104131 
104132 
104143 
105046 
106010 
106014 
106032 
106035 
106370 
106385 

Int.Cl6 

2 
E05B 
B60R 
B62D 
B62D 
A62B 
B65G 
B65G 
B62D 
B60R 
E05B 
H01B 
B60N 
B65D 
A43D 
F23D 

Strona 

3 
79 
76 
76 
77 
73 
78 
78 
77 
76 
79 
82 
76 
77 
71 
81 
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WO96/09274 
WO96/09282 
WO96/09285 
WO96/09290 
WO96/09295 
WO96/09335 
WO96/09337 
WO96/09344 
WO96/09355 
WO96/09363 
WO96/09374 
WO96/09375 
WO96/09403 
WO96/09408 
WO96/09435 
WO96/09449 
WO96/09481 
WO96/09544 
WO96/09545 
WO96/09547 
WO96/09553 
WO96/09575 
WO96/09670 
WO96/09672 
WO96/09734 
WO96/09809 
WO96/09816 
WO96/09826 
WO96/09869 
WO96/09870 
WO96/09923 
WO96/09993 
WO96/10012 
WO96/10022 
WO96/10033 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

319301 
319379 
319275 
319348 
319341 
319367 
319368 
319405 
319300 
319307 
319306 
319272 
319304 
319344 
319294 
319298 
319345 
319271 
319274 
319309 
319280 
319346 
319354 
319353 
319308 
319278 
319260 
319266 
319377 
319342 
319295 
319401 
319402 
319433 
319386 
319385 
319430 
319384 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO95/19435 
WO95/22802 
WO96/01318 
WO96/01582 
WO96/07311 
WO96/07376 
WO96/07428 
WO96/07646 
WO96/07829 
WO96/07882 
WO96/08135 
WO96/08168 
WO96/08251 
WO96/08416 
WO96/08447 
WO96/08452 
WO96/08492 
WO96/08493 
WO96/08556 
WO96/08584 
WO96/08641 
WO96/08957 
WO96/09029 
WO96/09034 
WO96/09039 
WO96/09048 
WO96/09056 
WO96/09057 
WO96/09068 
WO96/09113 
WO96/09120 
WO96/09126 
WO96/09130 
WO96/09199 
WO96/09220 
WO96/09230 
WO96/09237 
WO96/09241 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

319374 
319407 
319429 
319276 
319404 
319253 
319251 
319440 
319182 
319403 
319383 
319180 
319259 
319372 
319183 
319174 
319176 
319175 
319310 
319177 
319296 
319343 
319179 
319355 
319454 
319279 
319373 
319299 
319370 
319369 
319302 
319305 
319303 
319371 
319273 
319297 
319252 
319256 



Nr 16 (616) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 97 

1 

WO96/10036 
WO96/10040 
WO96/10064 
WO96/10167 
WO96/10275 
WO96/10348 
WO96/10459 
WO96/10473 
WO96/10550 
WO96/10552 
WO96/10554 
WO96/10572 
WO96/10590 
WO96/10591 
WO96/10600 
WO96/10619 
WO96/10639 
WO96/10670 
WO96/10733 
WO96/10852 
WO96/10985 
WO96/11001 

2 

319380 
319382 
319381 
319378 
319436 
319437 
319482 
319452 
319438 
319439 
319409 
319406 
319376 
319375 
319410 
319453 
319441 
319456 
319487 
319434 
319483 
319480 

1 

WO96/11148 
WO96/11184 
WO96/11190 
WO96/11200 
WO96/11252 
WO96/11253 
WO96/11594 
WO96/11778 
WO96/11827 
WO96/12278 
WO96/14731 
WO97/03781 
WO97/03938 
WO97/03957 
WO97/04002 
WO97/04015 
WO97/04135 
WO97/04229 
WO97/04634 
WO97/04820 
WO97/05245 
WO97/05355 

2 

319258 
319455 
319481 
319485 
319432 
319431 
319486 
319350 
319457 
319484 
319257 
319277 
319178 
319352 
319351 
319349 
319181 
319254 
319435 
319408 
319347 
319255 
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