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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - 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. 

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 18 sierpnia 1997 r. Nr 17 (617) 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): 

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21) 319685 (22) 95 09 18 6(51) A01N 25/28 

(31) 94 4434638 (32)94 09 28 (33) DE 

(86) 95 09 18 PCT/EP95/03664 
(87) 96 04 04 WO96/09760 PCT Gazette nr 15/96 
(71) HOECHST SCHERING AGREVO 

GMBH, Berlin, DE 
(72) Krause Hans-Peter, Maier Thomas, Schoeni 

Jean-Paul, Waltersdorfer Anna 
(54) Mikrokapsułkowe środki ochrony roślin, 

sposób ich wytwarzania oraz ich 
zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy mikrokapsułek z nierozpuszczal
nymi w wodzie, ciekłymi substancjami czynnymi albo mieszani
nami substancji czynnych, które stosuje się przede wszystkim 
w zakresie ochrony roślin, przy czym zawarty również w kapsuł
kach rozpuszczalnik jest ciekłą substancją z kilkoma pierście
niami aromatycznymi. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania 
mikrokapsułki i jej zastosowanie. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318449 (22) 97 02 13 6(51) A01N 37/34 

(31)96 395 (32)96 0215 (33) CH 

(71) NOVARTIS AG, Bazyleja, CH 
(72) Leadbitter Neil 
(54) Środki mikrobójcze 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy, na 

bazie metalaksylu o wysokiej zawartości enancjomeru R, wyno
szącej ponad 70% wagowych albo zawierający czysty metala-
ksyl R, wykazujący w mieszaninie z fludioksonilem znacznie 
podwyższone działanie grzybobójcze. Równocześnie wysoki 
udział enancjomeru R w metalaksylu przyspiesza jego rozkład 
w glebie. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 319598 (22)95 09 30 6(51) A01N 43/56 

(31) 94 4436293 (32) 94 1011 (33) DE 

(86) 95 09 30 PCT/EP95/03882 
(87) 96 04 18 WO96/10913 PCT Gazette nr 17/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Kardorff Uwe, Wigger August, Kober 

Reiner, Parg Adolf 

(54) Stabilna mieszanina zawierająca wodę i 
metazachlor 

(57) Ciekła mieszanina zawiera A) 2-ch!oro-(2',6' -dimetylo-
N-pirazol-1 -ilo-metylo)-acetanilid, który aż do 40% swego cięża
ru ewentualnie jest zastąpiony jednym albo więcej innymi 
środkami ochrony roślin, B) kopolimer, który otrzymuje się w 
wyniku kopolimeryzacji b1) jednej albo więcej C2-C2o-monoole-
fin, b2) jednego albo więcej monoolefinowego nienasyconych 
C4-Ca-bezwodników i b3) ewentualnie innych monoolefinowo 
nienasyconych związków, które są zdolne do kopolimeryzacji z 
kornonomerami (b1) i (b2), i którego grupy bezwodnikowe oraz 
ewentualnie inne dające się hydrolizować grupy i/albo wolne 
grupy karboksylowe co najmniej częściowo przeprowadzono 
w postać soli, C) wodę oraz D) zwykłe środki pomocnicze 
preparatu. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania 
mieszaniny i zastosowanie jej do zwalczania niepożądanej we
getacji. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 319759 (22) 95 10 23 6(51) A01N 43/80 
A01N 43/50 
G01N 33/48 

C12Q 1/00 
(31) 94 327856 (32) 9410 24 (33) US 

(86)9510 23 PCT/IB95/00905 
(87) 96 05 02 WO96/12408 PCT Gazette nr 20/96 
(71) CHIRON DIAGNOSTICS 

CORPORATION, East Walpole, US 
(72) Abel Allison L., D'Orazio Paul A., Dalzell 

Bonnie G, McCaffrey Robert R., Uretsky 
Laura S. 

(54) Odczynniki o wzmożonym działaniu w 
klinicznych układach diagnostycznych 

(57) Stwierdzono, że imidazol i pokrewne substancje bufo
rowe wzmagają działanie określonych środków konserwują
cych, np. albo (1) mieszanin 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-
onu i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu albo (2) 5-bromo-6-nitro-1,3-dio-
ksanu, które stosuje się w odczynnikach diagnostyki klinicznej. 
Stwierdzono również, iż te substancje buforowe i określone 
substancje powierzchniowo czynne, takie jak BRIJ 700 i pokrew
ne hydrofilowe substancje powierzchniowo czynne, podwy
ższają precyzję i dokładność enzymatycznych czujników biolo
gicznych. 

(20 zastrzeżeń) 
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Al (21) 318490 (22) 97 02 14 6(51) AOIN 47/20 
(31) 96 19605786 (32) 96 02 16 (33) DE 
(71) Hoechst Schering AgrEvo GrnbH, Berlin, DE 
(72) Frisch Gerhard, Süssmann Rainer 
(54) Olejowe koncentraty zawiesinowe 
(57) Wynalazek dotyczy olejowych koncentratów zawiesino

wych środków ochrony roślin, zawierających co najmniej jedną 
substancję czynną, kompozycję substancji powierzchniowo 
czynnych, złożoną z alkilo- i/albo alkiloaryioetoksyiatu, który jest 
ewentualnie fosforanowany i ewentualnie zobojętniony i alkilo-
i/albo alkiloarylosulfonianu oraz hydrofobowy warstwowy krze
mian glinu. Korzystnymi substancjami czynnymi są substancje 
chwastobójcze służące do kontroli albo uniemożliwiania niepo
żądanej wegetacji w uprawach buraków. 

Koncentraty, po rozcieńczeniu do stężenia roboczego, 
stosuje się na rośliny, podłoża lub powierzchnie uprawne. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 312673 (22) 96 02 06 6(51) A01N 57/02 
A01N 57/10 

Cli) instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) vśledziński Bohdan, Cieślak Ludwika 
(54) Środek szkodnikobójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy, 

zawierający jako substancję czynną połączenie związku o wzo
rze ogólnym 1, w którym Ri i R2 stanowią resztę metylową i 
etylową, X oznacza atom chloru lub bromu, n pznacza liczbę 2 
lub 3, ze związkiem o wzorze ogólnym 2, w którym M oznacza 
atom magnezu lub wapnia, w proporcji molowej związku 1 do 
związku 2 jak 2 : 1 oraz nośnik stały lub ciekły i ewentualnie 
znane dodatki pomocnicze stosowane do wyrobu środków 
szkodnikobójczych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 312674 (22) 96 02 06 6(51) A01N 57/02 
A01N 57/10 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Śledziński Bohdan, Cieślak Ludwika 
(54) Środek szkodnikobójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy, 

zawierający jako substancję czynną połączenie związku o wzo
rze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru, z bis(2,2-dichlorowinylo-metylofosfo-
ranem) wapnia w proporcji molowej 2 :1 oraz nośnik ciekły lub 

stały i ewentualnie znane dodatki pomocnicze stosowane do 
wyrobu środków szkodnikobójczych, 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 312853 (22) 96 02 16 6(51) A21C 3/02 
(75) Wieczorek Maciej, Gostyń 
(54) Wałkowarka do ciast 
(57) Wałkowarka do ciast zbudowana z podstawy (1), płyt 

bocznych (6) oraz transporterów (24) charakteryzuje się tym, że 
napęd na wał dolny (8) przekazywany jest od silnika (18), 
poprzez pasek zębaty (19) i dalej, poprzez łańcuch (20) na koło 
zębate (21), osadzone na czopie wału górnego (9) i koła zębate 
pośrednie (22), umieszczone na płycie bocznej (6) nad wałem 
górnym (9). Mechanizm (10) przemieszczania wału górnego (9) 
składa się z ramienia dłuższego (11), umieszczonego na czopie 
wału górnego (9) i ramienia krótszego (12) oraz łącznika (14), 
łączącego swobodne końce ramion (11, 12). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318368 (22)97 02 07 6(51) A21C 9/02 
(31)96 338 (32)96 02 09 (33) CH 
(71) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH 
(72) Russo Piętro 
(54) Pręt do suszenia makaronu 
(57) Zawieszany pręt do suszenia długich odcinków maka

ronu, zwłaszcza typu pasta, mający w przekroju profil, który 
zwęża się z góry do dołu charakteryzuje się tym, że jego powie
rzchnia (2) ma wzór utworzony z wypiętrzeń o motywie powta
rzalnym tak, że odcinki makaronu spoczywają na kilku kolejnych 
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chropowatościach wzoru wzdłuż ich wygiętej pzęści, kontaktu
jącej się z prętem. 

Al(21) 318699 (22) 97 02 26 6(51) A23D 7/00 
(75) Pogodzińska Alicja, Szczecinek; Pogodziński 

Jerzy, Szczecinek; Pogodziński Brunon, 
Poznań 

(54) Sposób wytwarzania produktu tłuszczowego 
do celów kuchennych, zwłaszcza do 
smarowania pieczywa 

(57) Sposób polega na tym, że do emulsji "tłuszcz w wodzie", 
uzyskanej w wyniku zmieszania ze sobą w emulsorach (3) 
pożądanej ilości fazy tłuszczowej i wodnej, dodaje się jogurt, 
który doprowadza się do emulsorów (3) ze zbiornika (4) w takiej 
ilości, by jego sucha masa stanowiła od 0,4% do 10% całkowitej 
masy końcowego produktu tłuszczowego, przy czym jogurt 
dodaje się korzystnie w postaci proszku wymieszanego z wodą. 
Emulsję "tłuszcz w wodzie", po dokładnym wymieszaniu z jogur
tem, poddaje się dalszym operacjom przewidzianym typowym 
procesem technologicznym, tj. emulguje się, termizuje, schła
dza, krystalizuje i pakuje. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318700 (22) 97 02 26 6(51) A23D 7/00 
(75) Pogodzińska Alicja, Szczecinek; Pogodziński 

Jerzy, Szczecinek; Pogodziński Brunon, 
Poznań 

(54) Sposób wytwarzania produktu tłuszczowego 
do celów kuchennych, zwłaszcza do 
smarowania pieczywa 

(57) Sposób polega na tym, że po zakończonym procesie 
krystalizacji, emulsję "woda w tłuszczu" wprowadza się do mie
szalnika (9), gdzie następnie miesza się ją z jogurtem, doprowa
dzonym do mieszalnika (9) ze zbiornika (10) w takiej ilości, by 
jego sucha masa stanowiła 0,4% do 10% całkowitej masy pro
duktu końcowego. Jogurt dodaje się do emulsji "tłuszcz w 
wodzie" w naturalnej postaci płynnej lub w postaci mieszaniny 
proszku i mleka odtłuszczonego lub wody, przy czym przed 
wprowadzeniem mieszaniny do mieszalnika (9) proszek jogur
towy doprowadza się w zbiorniku (10) do częściowego spęcz
nienia. Warunkiem właściwego połączenia składników w mie
szalniku (9) jest, by temperatura emulsji "woda w tłuszczu" i 
jogurtu była taka sama. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318701 (22) 97 02 26 6(51) A23D 7/00 
(75) Pogodzińska Alicja, Szczecinek; Pogodziński 

Jerzy, Szczecinek; Pogodziński Brunon, 
Poznań 

(54) Sposób wytwarzania produktu tłuszczowego 
do celów kuchennych, zwłaszcza do 
smarowania pieczywa 

(57) Sposób polega na tym, że do emulsji 'Huszcz w wodzie* 
doprowadzonej do schładzacza (7) po zakończeniu procesu 
termizacji,dodaje się jogurt, który doprowadza się do schładza
cza (7) ze zbiornika (8) w takiej ilości, by jego sucha masa 
stanowiła od 0,4% do 10% całkowitej masy końcowego produ
ktu tłuszczowego, przy czym jogurt dodaje się w postaci natu
ralnej lub korzystnie w postaci proszku wymieszanego z wodą. 
Wymieszanie się emulsji z jogurtem odbywa się w schładzaczu 
(7) i krystalizatorach (9), podczas realizacji procesu schładzania 
i krystalizacji emulsji, w wyniku których następuje odwrócenie 
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się faz i emulsja "tłuszcz w wodzie" zmienia się w emulsję "woda 
w tłuszczu". 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319510 (22) 95 08 29 6(51) A23G 3/30 
(31) 94 305363 (32)94 09 13 (33) US 

94 362254 94 12 22 ' US 
(86) 95 08 29 PCT/US95/10996 
(87) 96 03 21 WO96/08163 PCT Gazette nr 13/96 
(71) WM.WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, 

US 
(72) Song Joo H., Sundstrom Christafor E., 

Record David W., Townsend Donald X, 
Broderick Kevin B., Schnell Philip G. 

(54) Całkowite wytwarzanie gumy do żucia z 
zastosowaniem ciągłego mieszania 

(57) Ujawniono sposób łącznego wytwarzania gumy do żu
cia na bazie ciągłej bez potrzeby oddzielnego wytwarzania 
podstawy gumy do żucia. Sposób obejmuje stosowanie ciągłe
go miksera o dużej wydajności, który ma konfigurację dostoso
waną do łącznego wytwarzania szerokiej rozmaitości gum do 
żucia. Poprzez połączenie w całość wytwarzania gumy do żucia 
w pojedynczej operacji, sposób pozwala na oszczędność czasu 
i pracy oraz polepsza konsystencję produktu. 

(37 zastrzeżeń) 

Al(21) 319604 (22) 95 09 22 6(51) A23G 3/30 
(31) 94 321499 (32) 94 10 12 (33) US 
(86) 95 09 22 PCT/US95/12285 
(87) 96 04 25 W096/11582 PCT Gazette nr 18/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Orlandi Daniel Anthony, Wong Lucy Lee, 

Olaya Hector, Bilka Kenneth Paul 

(54) Guma do żucia z nadzieniem z soku 
owocowego 

(57) Nadziewana guma do żucia ma zewnętrzną otoczkę z 
gumy do żucia, zawierającą wnękę i ciekłe nadzienie. Ciekłe 
nadzienie zawiera koncentrat soku owocowego i układ kwa
su/bufora. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 319573 (22) 95 10 03 6(51) A23K 1/00 
(31) 94 9403484 (32) 94 10 13 (33) SE 
(86) 95 10 03 PCT/EP95/03910 
(87) 96 04 25 W096/11585 PCT Gazette nr 18/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Samuelsson Anne-Cathrine 

(54) Pasza zwierzęca o większej wartości 
odżywczej, sposób jej wytwarzania i użycie 
związku glikolu polietylenowego 

(57) Ujawniono paszę zwierzęcą zawierającą związek gliko
lu polietylenowego wybrany z grupy złożonej z: a) glikolu 
polietylenowego o ciężarze cząsteczkowym 3000 -15000; b) 
etoksylanu kwasu karboksylowego zawierającego 8 - 24 ato
mów węgla; c) etoksylanu mono-, di- lub triglicerydu zawierają
cego co najmniej jedną grupę acylową zawierającą 8 - 24 
atomów węgla; d) etoksylanu mono, di- lub triestru sorbitanu z 
estrem karboksylowym zawierającym 8 - 24 atomów węgla; i e) 
etoksylanu alkoholu zawierającego 8 - 24 atomów węgla, przy 
czym etoksylany b), c), d) i e) mają ciężar cząsteczkowy najwy
żej 15000 i stanowią jednostki tlenku etylenu w ilości ponad 75% 
wagowych. Pasza zwierzęca może zawierać, obok związku gli
kolu polietylenowego, 10 - 70% wagowych zbóż, 0-15% wago
wych tłuszczu paszowego, 10 - 50% wagowych substancji 
odżywczych zawierających białko, innych niż zboża i 1 - 10% 
wagowych witamin, minerałów, enzymów, środków aromaty
zujących, antybiotyków, probiotyków i innych dodatków pa
szowych. 

Dzięki obecności związku glikolu polietylenowego 
wzrasta wartość odżywcza paszy. Pasza jest odpowiednia dla 
drobiu, świń i cieląt. Ponadto ujawniono sposób wytwarzania 
paszy zwierzęcej. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319755 (22) 95 10 18 6(51) A23K 1/165 
(31) 94 357 (32) 94 10 19 (33) AT 
(86) 95 10 18 PCT/AT95/00204 
(87) 96 05 02 W096/12414 PCT Gazette nr 20/96 
(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Herzogenburg, AT 
(72) Erber Erich 
(54) Dodatek paszowy do dezaktywacji 

mykotoksyn 

(57) Ujawniono dodatek paszowy do dezaktywacji mykoto
ksyn w paszach !ub układzie pokarmowym zwierząt. W paszy 
zawarty jest, wytworzony z produkujących enzymy organizmów 
z grupy roślin, bakterii, drożdży lub pierwotniaków, preparat 
enzymatyczny, w ilości od 0,1 do 3 kg/1000 kg paszy, przy czym 
produkujące enzymy organizmy pochodzą z grup zdolnych do 
tworzenia epoksydaz i/lub laktonaz. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318345 (22) 97 02 06 6(51) A23L 1/24 
(31) 96 96200272 (32) 96 02 08 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Trueck Hans Uwe, DE; Campbell Lydia, NL 
(54) Produkt majonezopodobny i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy produktu majonezopodobnego o 

wartości pH 2 - 5, zawierającego 55 - 85% tłuszczu, co najmniej 
0,1% białka mleka !ub białka roślinnego o stopniu denaturacji 
70 - 80%, co najmniej 1% cukru, 0,5% soli i 0,1 - 20% octu 
winnego, 

(12 zastrzeżeń) 

A3(21) 312862 (22) 96 02 17 6(51) A23L 1/307 
(61) 303137 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego SAN S.A., 

Jarosław 
(72) Czyrek Eugenia, Hamarnik Andrzej, 

Zwarycz Juliusz, Kłoda Marian 
(54) Suchary o przedłużonej trwałości i sposób 

ich wytwarzania 
(57) Suchary o przedłużonej trwałości na 1000 kg suchej 

masy zawierają 570-615 kg mąki pszennej typ 650, 185-204 kg 
mąki żytniej typ 720, 13-16 kg cukru białego, 67-75 kg cukru 
inwertowanego, 44-50 kg ekstraktu słodowego, 1 -1,4 kg drożdży 
piekarskich, 9,5-9,3 kg soli warzonej, 35-40,5 kg tłuszczu cukier
niczego, 9-10,5 kg zmielonego owocu kminku oraz dodatkowo 
na 1000 kg wyrobu w naturze 13,5-14,5 kg kwaśnego węglanu 
amonowego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318344 (22)97 02 06 6(51) A23P 1/02 
(31) 96 96810080 (32) 96 02 07 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Bonnasse Gahot Sabine, Burri Josef, 

Geromini Osvaldo, Heck Ernst, Reimerdes 
Ernst H., Sirohi Dhan Pal 

(54) Granulowany produkt spożywczy 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania łatwo sypiącego się i 

natychmiast dyspergowalnego i/lub rozpuszczalnego, granulo
wanego spożywczego produktu, obejmujący mieszanie sprosz
kowanych węglowodanów i/lub materiałów bogatych w białko, 
z olejem lub tłuszczem, a następnie mieszanie tak wytworzonej 
mieszaniny z kolejną porcją sproszkowanych węglowodanów 
i/lub materiałów bogatych w białko, w celu wytworzenia pro
szkowej i/lub ciastopodobnej mieszaniny, a następnie prze
kształcenie mieszaniny w granulki poprzez nawilżanie i konta
ktowanie cząstek ze sobą i suszenie granulek. 

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 319509 (22) 95 09 01 6(51) A46B 5/00 
(31) 94 4435888 (32)94 10 07 (33) DE 
(86) 95 09 01 PCT/EP95/03442 
(87) 96 04 18 WO96/10934 PCT Gazette nr 17/96 
(71) CORONET-WERKE GMBH, 

Wald-Michelbach, DE 
(72) Weihrauch Georg 

(54) Szczoteczka do zębów 
(57) Szczoteczka do zębów składa się ze sztywnej główki (1), 

połączonej z trzonkiem (2) za pomocą części sprężystej (4), 
która jest zalana w tworzywie sztucznym i wykonana jest prze
ważnie z tworzywa sztucznego z większym współczynnikiem 
elastyczności niż otaczające go tworzywo. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 319694 (22) 95 09 28 6(51) A47D 13/04 
(31) 94 9419595 (32) 94 09 29 (33) GB 
(86) 95 09 28 PCT/GB95/02306 
(87) 96 04 04 WO96/09785 PCT Gazette nr 15/96 
(71) TOMY UK LIMITED, Sutton, GB 
(72) Thomson Harry Shepherd, Woodward 

Shaun, Rafio David Melvin, Pape John 
Andrew 

(54) Urządzenie dla niemowląt i małych dzieci 
(57) Urządzenie stosowane jest jako przyrząd do chodzenia 

bądź przyrząd gimnastyczny i zawiera parę oddalonych od 
siebie ram bocznych (1), opartych na kółkach (2a, 2b). Poprze
czka (4) usytuowana jest pomiędzy bocznymi ramami (1) i ma 
zmienną długość, aby dopasować odległość pomiędzy nimi, 
jest podniesiona ponad bocznymi ramami (1) i przeznaczona 
jest do unieszczania (zawieszania) zabawek, kiedy urządzenie 
jest używane jako przyrząd gimnastyczny. Poprzeczka (4) może 
zmienić swoje położenie i może być usytuowana współosiowo 
ż przednią parą kółek, aby wzmocnić boczne ramy (1), gdy 
urządzenie jest używane jako przyrząd do chodzenia. 

(16 zastrzeżeń) 
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Al (21) 31276Ő (22) 96 02 12 6(51) A47K 11/06 
(75) Bartosiak Jolanta, Warszawa 
(54) Naczynie do użytku osobistego, zwłaszcza 

nocnik 
(57) Nocnik ma postać jednostronnie otwartego naczynia, 

utworzonego z połączonych ze sobą szczelnie warstw (1, 2), 
korzystnie folii. Pomiędzy warstwami (1, 2) zawarte jest powie
trze. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318492 (22) 97 02 14 6(51) A47K 13/26 
E03D 11/14 

(31) 96 29602714 (32) 96 02 16 (33) DE 
(71) Friatec Aktiengesellschaft Keramik-und 

Kunststoffwerke, Mannheim, DE 
(72) Schweigert Adolf, Krzempek Gregor 
(54) Urządzenie mocujące dla elementu 

sanitarnego 
(57) Urządzenie mocujące dla elementu sanitarnego, zwła

szcza pisuaru, zawiera ściankę czołową (4), która jest częścią 
składową korpusu podstawowego (2), z otworami (20, 21) albo 
elementami mocującymi dla elementów łączących z elementem 
sanitarnym, a na górnym końcu korpusu podstawowego (2) jest 
umieszczony nastawny w pionie zespół mocujący (34). Urządze
nie mocujące jest tak opracowane, aby zapewnione było jego 
uniwersalne zastosowanie dla różnorodnie ukształtowanych 

elementów sanitarnych i aby konieczne były niewielkie nakłady 
na montaż. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 318369 (22) 97 02 07 6(51) A61G 7/057 
(31) 96 960993 (32) 96 02 08 (33) ZA 
(75) Cosani Adolfo, Boksburg, ZA 
(54) Urządzenie do zmiany położenia ciała 

ludzkiego i sposób zmiany położenia ciała 
ludzkiego 

(57) Urządzenie do zmiany położenia ciała ludzkiego, w 
postaci łóżka lub fotela do terapii odprężeniowej i zapobiegania 
odleżynom charakteryzuje się zastosowaniem giętkich listew (2) 
o właściwościach sprężyn piórowych. Zamiast złożonego urzą
dzenia do podnoszenia i opuszczania zastosowano tylko jeden 
wałek (3) z osadzonymi na nim krzywkami (4), które działają na 
podobne do sprężyn piórowych listwy wyginając je do góry i w 
dół, zapewniając odpowiednie działanie. Zalecane krzywki (4) 
nie działają unosząco, ale tylko wywierają przerywane działanie 
uciskające na listwy (2), co zmniejsza efekty zawrotów głowy i 
nudności i można je nasuwać na wałek (3) w jednym z wielu 
alternatywnych położeń kątowych. Umożliwia to wybór działa
nia wędrującej fali. Przedmiotem wynalazku jest również sposób 
zmiany położenia ciała ludzkiego, który polega na tym, że w 
powierzchni podpierającej osobę wzbudza się wędrującą falę 
przez okres czasu od 5 do 30 minut, korzystnie 10 do 20 minut. 
Wzbudza się wędrującą falę o prędkości od 25 do 100 milime
trów na sekundę, korzystnie o prędkości od 40 do 60 milimetrów 
na sekundę. 

(14 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319600 (22) 95 09 26 6(51) A61K 9/16 
(31) 94 94307126 (32) 94 09 29 (33) EP 
(86) 95 09 26 PCT/GB95/02279 
(87) 96 04 04 WO96/09814 PCT Gazette nr 15/96 
(71) AND ARIS LIMITED, Nottingham, GB 
(72) Sutton Andrew Derek, Johnson Richard 

Alan 
(54) Suszone rozpyłowo mikrocząstki jako 

nośniki terapeutyczne 
(57) Mikrocząstki z materiału rozpuszczalnego w wodzie, 

gładkie i kuliste, co najmniej 90%, których wykazuje masową 
medianę wielkości cząstek 1 - 10/m, zawierające środek tera
peutyczny lub diagnostyczny ewentualnie jako materiał rozpu
szczalny w wodzie, można stosować w inhalatorach do suchego 
proszku dla podawania takiego środka. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 319599 (22) 95 10 26 6(51) A61K 9/107 
(31) 94 9421612 (32) 94 10 26 (33) GB 

94 9422306 94 11 04 GB 
95 9503553 95 02 22 GB 

(86) 95 10 26 PCT/EP95/04208 
(87) 96 05 09 W096/13249 PCT Gazette nr 21/96 
(71) NOVARTISAG,Bazyleja,CH 
(72) Jackman Martin, CH; Popp Xue-Ping, CH; 

Richter Friedrich, DE; Schmook Fritz, AT 
(54) Kompozycje farmaceutyczne 
(57) Wynalazek ujawnia miejscowe kompozycje w postaci 

emulsji, które zawierają związki z klasy FK506, fizjologicznie 
tolerowane aikandiole, diole eterowe lub alkohole dwueterowe, 
zawierające do 8 atomów węgla, jako rozpuszczalniki dla związ
ków z klasy FK506, nienasycone alkohole alifatyczne oraz wodę. 
W innym aspekcie wynalazek ujawnia miejscowe kompozycje 
farmaceutyczne, które zawierają makrolidy w zawiesinie. W 
dalszym aspekcie wynalazek ujawnia zastosowanie nienasyco
nych alkoholi alifatycznych do stabilizacji makrolidów w kompo
zycjach farmaceutycznych, 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319588 (22) 95 10 11 6(51) A61K 31/13 
(31) 94 323081 (32)94 1014 (33) US 
(86) 95 10 11 PCT/US95/14105 
(87) 96 04 25 W096/11669 PCT Gazette nr 18/96 
(71) PHARMACIA, INC., Dublin, US 
(72) Cherian Mathew 

(54) Liofilizat kompleksu lipidowego 
nierozpuszczalnych w wodzie kamptotecyn 

(57) Ujawniono kompozycję farmaceutyczną zawierającą 
liofilizat nierozpuszczalnej w wodzie kamptotecyny, fosfolipid i 
dopuszczalny farmaceutycznie nośnik iiofilizacyjny. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 319756 (22) 95 10 03 6(51) A61K 31/35 
A01N 43/16 

(31) 94 317226 (32) 94 10 03 (33) US 
(86) 95 10 03 PCT/US95/12963 
(87) 96 04 11 WO96/10404 PCT Gazette nr 16/96 
(11) MARS, INCORPORATED, McLean, US 
(72) Romanczyk Leo J., Jr, Hammerstone John 

F., Jr, Buck Margaret M. 
(54) Przeciwnowotworowy ekstrakt kakao, sposób 

jego wytwarzania i zastosowanie 
(57) Ujawniono i zastrzeżono ekstrakty kakao zawierające 

prolifenol(e) kakao, korzystnie poiifenol(e) co najmniej jednej 
procyjanidyny kakao, sposób wytwarzania takich ekstraktów, 
ich zastosowanie, zwłaszcza jako środków przeciwnowotworo-
wych i przeciwutleniaczy, a także przeciwnowotworowe kompo
zycje zawierające polifenol(e) lub procyjanidynę(y) kakao i spo
sób leczenia pacjentów z zastosowaniem tych kompozycji. 
Dodatkowo ujawniono i zastrzeżono zestaw do leczenia pacjen
tów wymagających leczenia przeciwnowotworowym środkiem 
zawierającym prolifenoi(e) kakao lub procyjanidynę(y) kakao, 
liofilizowane kompozycje przeciwnowotworowe zawierające po-
lifenol(e) lub procyjanidynę(y) kakao i zastosowanie wynaiazku 
w kompozycjach przeciwutleniających, konserwujących i kom
pozycjach hamujących topoizomerazę oraz w odpowiednich 
sposobach konserwowania, zabezpieczania przed utlenianiem 
wybranych elementów oraz hamowania topoizomerazy. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 319511 (22) 95 10 04 6(51) A61K 31/47 
(31) 94 318308 (32) 94 10 05 (33) US 
(86) 95 10 04 PCT/US95/12952 
(87) 96 04 18 WO96/11007 PCT Gazette nr 17/96 
(71) GLAXO WELLCOME INC, Research 

Triangle Park, US 
(72) Tong Wei-Qin, CN; Wells Mickey Lee, US 
(54) Pozajelitowe kompozycje farmaceutyczne 

zawierające GF120918A 
(57) Kompozycja farmaceutyczna, która zapobiega lub 

ogranicza do minimum precypitację po injekcji lub infuzji zawiera: 
a) bezpieczną i terapeutycznie skuteczną ilość N-{4-[2-1,2,3,4-
tetrahydro-6,7-dimetoksy-(2-izochinolinylo) -etyloj-fenyio}-
9,10-dihydro-5-metoksy-9-okso-4-akrydyno karboksyamidu lub 
jego fizjologicznie dopuszczalnej soli lub solwatu; b) bezpiecz
ną i skuteczną ilość środka powierzchniowo czynnego; c) bufor 
oraz d) farmaceutycznie dopuszczalny nośnik. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 318412 (22) 97 02 10 6(51) A61K 31/155 
(31)96 19605610 (32)96 0215 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Schwark Jan Robert, Brendel Joachim, 

Kleemann Heinz-Werner, Lang Hans 
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Jochen, Weichen Andreas, Albus Udo, 
Scholz Wolfgang 

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

(57) Nowe podstawione pochodne tienyloalkenoîïoguanidy
ny o ogólnym wzorze 1, a także ich farmaceutycznie dopusz
czalne sole, są przydatne m.in. do stosowania jako leki prze-
ciwarytmíczne o działaniu chroniącym mięsień sercowy w 
profilaktyce przeciwzawałowej i leczeniu pozawałowym, jak 
również w leczeniu dusznicy bolesnej, przy czym profilaktycz
nie hamują one lub znacznie osłabiają procesy patofizjologicz
ne odgrywające roię w powstawaniu uszkodzeń na skutek nie
dokrwienia, zwłaszcza występowanie arytmi serca na tle 
niedokrwienia, 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 312857 (22)96 02 16 6(51) A61K 31/275 
(71) Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA 

S.A., Starogard Gdański 
(72) Ribicka Halina, Belcarz Grażyna, Magiełka 

Stanisław, Grabowska Teresa 
(54) Sposób wytwarzania formy farmaceutycznej 

chlorowodorku werapamiiu o przedłużonym 
uwalnianiu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania formy 
farmaceutycznej chlorowodorku werapamiiu o przedłużonym 
uwalnianiu, w postaci tabletek zabezpieczonych przed oddzia
ływaniem czynników zewnętrznych otoczką, zawierającą 
hydroksypropylometyloceluiozę i polietyienoglikol 6000, pole
gający na tabletkowaniu chlorowodorku werapamiiu, pokrytego 
kopolimerem akrylanu etylu i metakrylanu metylu o średniej 
masie cząstkowej 800000, z hydroksyetyloceiulozą i dwuwod
nym wodorofosforanem wapniowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 312854 (22)96 02 16 6(51) A61K 31/485 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Czarnecki Wiktor, Wielgus Sławomir 
(54) Nowe sfery o działaniu spazmolitycznym 

oraz sposób otrzymywania nowych sfer o 
działaniu spazmolitycznym 

(57) Sfery składają się z papaweryny zasady w ilości 0,8 
części wagowych, nośnika - karboksymetylocelulozy sodowej w 
ilości 0,3 do 0,7 części wagowych, substancji hydrofilizującej, 
takiej jak polietyienoglikol 1500 lub polietyienoglikol 4000 lub 
monostearynian glicerolu lub tristearynian sorbitanu (Tween 
65), w ilościach 0,1 - 0,3 części wagowych. 

Sposób polega na tym, że papawerynę zasadę w ilości 
0,8 części wagowych rozpuszcza się w 1 -2 częściach objęto
ściowych chloroformu i powstały roztwór emulguje się w 30 
częściach wagowych 1 - 2% kleiku z karboksymetylocelulozy 
sodowej z dodatkiem 0,1 do 0,3 części wagowych tristearynianu 
sorbitanu lub monostearynianu glicerolu lub polietyienoglikolu 
4000 lub najkorzystniej polietyienoglikolu 1500, a po odparowa
niu chloroformu w temperaturze 35 - 40r'C wkrapla się miesza
ninę schłodzoną do temperatury pokojowej przez kapiiarę o 
średnicy 0,3 - 0,4 mm do 100 części objętościowych cieczy 
desolwatacyjnej uzyskanej przez rozpuszczenie 1-15 części 
wagowej chlorku wapnia w etanolu o mocy 95°, który uzupełnia 
powstały roztwór do 100 części wagowych. Tworzące się kule
czki pozostawia się przez 1,5 - 2 godzin w roztworze desolwata-
cyjnym, po czym przemywa się etanolem 95° i po odparowaniu 
rozpuszczalnika dosusza w eksykatorze nad bezwodnym chlor
kiem wapnia. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 312855 (22)96 0216 6(51) A61K 31/485 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Czarnecki Wiktor, Wielgus Sławomir 
(54) Nowe sfery o działaniu spazmolitycznym 

oraz sposób otrzymywania nowych sfer o 
działaniu spazmolitycznym 

(57) Nowe sfery skrobiowe o działaniu spazmolitycznym 
składają się z papaweryny zasady w ilości 0,8 części wagowych, 
nośnika - skrobi ziemniaczanej w ilościach 1,5 do 2,5 części 
wagowych, substancji hydrofilizujących - polietyienoglikolu 
1500 lub polietyienoglikolu 4000 lub monostearynianu glice
rolu w ilościach 0,1 - 0,3 części wagowych. 

Sposób otrzymywania nowych sfer o działaniu spazmo
litycznym polega na tym, że papawerynę zasadę w ilości 0,8 
części wagowych rozpuszcza się w 1 - 2 częściach objętościo
wych chloroformu i powstały roztwór emulguje się w 10 czę
ściach wagowych 10% do 15% kleiku skrobiowego, w którym 
zawiesza się 1 do 1,5 części wagowych skrobi ziemniaczanej i 
rozpuszcza się polietyienoglikol 1500 lub polietyienoglikol 4000 
lub monostearynian glicerolu, najkorzystniej polietyienoglikol 
1500, w ilości 0,1 - 0,3 części wagowych i po odparowaniu 
chloroformu w temperaturze 40 - 45°C wkrapla się mieszaninę 
schłodzoną do temperatury pokojowej przez kapiiarę o średnicy 
0,4 - 0,5 mm do 100 części objętościowych cieczy desolwatacyjnej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 312856 (22)96 02 16 6(51) A61K 31/485 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Czarnecki Wiktor, Wielgus Sławomir 
(54) Nowe sfery o działaniu spazmolitycznym 

oraz sposób otrzymywania nowych sfer o 
działaniu spazmolitycznym 

(57) Nowe sfery o działaniu spazmolitycznym składają się z 
papaweryny zasady w ilości 0,8 części wagowych, nośnika -
alginianu sodu w ilości 0,2 do 0,5 części wagowych, substancji 
hydrofilizującej, takiej jak polietyienoglikol 1500 lub polietyieno
glikol 4000 lub monostearynian glicerolu lub tristearynian sorbi
tanu (Tween 65) w ilościach 0,1 - 0,3 części wagowych. 

Sposób polega na tym, że papawerynę zasadę w ilości 
0,8 części wagowych rozpuszcza się w 1 - 2 częściach objęto
ściowych chloroformu i powstały roztwór emulguje się w 30 
częściach wagowych 0,5 -1,5% kleiku z alginianu sodu z dodat
kiem 0,1 do 0,3 części wagowych tristearynianu sorbitanu lub 
monostearynianu glicerolu lub polietyienoglikolu 1500 lub naj
korzystniej polietyienoglikolu 4000, a po odparowaniu chloro
formu w temperaturze powyżej 45°C wkrapla się mieszaninę 
schłodzoną do temperatury pokojowej przez kapiiarę o średnicy 
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0,2 - 0,3 mm do 100 części objętościowych cieczy desolwatacyj-
nej, uzyskanej przez rozpuszczenie 1,5 - 2,0 części wagowych 
chlorku wapnia w etanoiu o mocy 95°, który uzupełnia powstały 
roztwór do 100 części objętościowych, po co najmniej 2 godzin
nej desolwatacji wydziela się sfery, przemywa etanolem 95° i 
suszy w eksykatorze nad środkiem suszącym. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 319585 (22) 95 08 04 6(51) AÓ1K 33/06 
A61K 31/59 

(31)94 9411381 (32)94 09 23 (33) FR 
(86) 95 08 04 PCT/FR95/01053 
(87) 96 03 28 WO96/09036 PCT Gazette nr 14/96 
(71) LABORATOIRE INNOTHERA SOCIETE 

ANONYME, Arcueil, FR 
(72) Meignant Catherine, Stenger Eric 
(54) Witaminowo-wapniowa kompozycja 

terapeutyczna w jednostkowej formie 
galenowej tabletek, sposób jej wytwarzania 
oraz jej zastosowanie 

(57) Kompozycja terapeutyczna obejmująca, jako zestawio
ne składniki aktywne, wapń w postaci elementarnej i co najmniej 
jedną witaminę D, zawiera ponadto co najmniej jedno lepiszcze 
na sucho i w środowisku wilgotnym połączone w ilości synergi-
stycznej z co najmniej jednym rozcieńczalnikiem, co najmniej 
jednym lepiszczem i co najmniej jedną substancją smarującą, 
przy czym co najmniej jeden ze wspomnianego rozcieńczalnika 
i wspomnianego lepiszcza jest środkiem słodzącym. Korzystnie, 
stosunek ilościowy wapnia w postaci elementarnej do witaminy 
D, wyrażony w mg elementarnego Ca na j.m. witaminy D mieści 
się w zakresie 1 do 1,5, a zwłaszcza w zakresie 1,2 do 1,3. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 319608 (22) 95 09 27 6(51) A61K 35/42 
(31) 94 4434629 (32)94 09 28 (33) DE 
(86) 95 09 27 PCT/EP95/03816 
(87) 96 04 04 WO96/09831 PCT Gazette nr 15/96 
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK GMBH, Konstanz, DE 
(72) Germann Paul-Georg, Eistetter Klaus, 

Kilian Ulrich, Häfner Dietrich 
(54) Kompozycje do leczenia IRDS i ARDS 

zawierające co najmniej jeden 
glukokortykosteroid w mieszaninie z 
płucnym surfaktantem 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe kompozycje do lecze
nia IRDS i ARDS zawierające co najmniej jeden glukokortykoste
roid i jeden płucny surfaktant. 

Dzięki zastosowaniu nowych kompozycji można znacz
nie skrócić czas leczenia i obniżyć śmiertelność powodowaną 
przez te zespoły. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 319691 (22) 95 10 25 6(51) A61K 38/13 
(31) 94 9421613 (32)94 10 26 (33) GB 

94 9422084 94 1102 GB 
94 9425353 94 1215 GB 
95 9517133 95 08 22 GB 

(86) 95 10 25 PCT/EP95/04187 
(87) 96 05 09 W096/13273 PCT Gazette nr 21/96 

(71) NOVARTIS AG, Bazyleja, CH 
(72) Cottens Sylvain, CH; Haeberlin Barbara, 

CH; Sedrani Richard, CH; Vonderscher 
Jacky, FR 

(54) Kompozycje farmaceutyczne 
(57) Wynalazek dotyczy prekoncentratu mikroemulsji, za

wierającego trudno rozpuszczalny czynnik aktywny oraz 
medium nośne, na które składają się: 1) faza hydrof iłowa zawie
rająca dimetylizosorbid albo niski ester alkilowy kwasu alkano-
wego lub też oba te składniki, 2) faza lipofilowa oraz 3) środek 
powierzchniowo czynny. Czynnikiem aktywnym może być cy-
klosporyna lub makrolid. 

W innym aspekcie wynalazek dotyczy kompozycji far
maceutycznej przeznaczonej do podawania dojelitowego lub 
pozajelitowego zawierającą makrolid oraz kwas. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319603 (22) 95 10 10 6(51) A61K 38/21 
(31) 94 329813 (32)94 10 11 (33) US 
(86) 95 10 10 PCT/US95/12362 
(87) 96 0418 WO96/11018 PCT Gazette nr 17/96 
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, 

US 
(72) Yuen Pui-Ho.C, Kline Douglas F. 
(54) Stabilne, wodne preparaty interferonu alfa 
(57) W jednym z rozwiązań opisano stabilne receptury wod

nego roztworu zawierające interferon typu alfa, np. interferon 
arfa-2a i interferon alfa-2b, bufor do utrzymywania pH w zakresie 
4.5 - 7.1, czynnik stabilizujący, np. polisorbate 80, sól dwusodo-
wą wersenianu (EDTA) jako czynnik chelatujący, chlorek sodu 
jako czynnik tonizujący oraz m-krezol jako przeciwdrobnou-
strojowy czynnik konserwujący, a które zachowują wysoką che
miczną, fizyczną i biologiczną stabilność interferonu typu alfa 
podczas przechowywania w dłuższym okresie czasu przez co 
najmniej 24 miesiące. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 319574 (22)95 06 07 6(51) A61K 39/395 
A61K 38/20 

(31)94 244035 (32)9410 07 (33) JP 
(86) 95 06 07 PCT/JP95/01144 
(87) 96 04 18 WO96/11020 PCT Gazette nr 17/96 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA, Tokio, JP; Kishimoto Tadamitsu, 
Osaka, JP 

(72) Kishimoto Tadamitsu, Mihara Masahiko, 
Moriya Yoichiro, Ohsugi Yoshiyuki 

(54) Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów 
obejmujące jako składnik aktywny 
antagonistę IL-6 

(57) Ujawniono inhibitor wzrostu komórek błony maziowej i 
kompozycję farmaceutyczną do leczenia reumatoidalnego za
palenia stawów opartą na inhibitorze wzrostu komórek błony 
maziowej. 

Kompozycja farmaceutyczna do leczenia reumatoidal
nego zapalenia stawów lub inhibitor wzrostu komórek błony 
maziowej zawiera jako składnik aktywny antagonistę IL-6, takie
go, jak przeciwciało skierowane przeciw IL-6 lub przeciwciało 
skierowane przeciw IL-6R. 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319785 (22) 95 10 20 6(51) A61K 39/395 
(31) 94 257010 (32) 94 10 21 (33) JP 
(86) 95 10 20 PCT/JP95/02169 
(87) 96 05 02 WO96/12503 PCT Gazette nr 20/96 
(71) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Tokio, JP; 

Kishimoto Tadamitsu, Osaka, JP 
(72) Kishimoto Tadamitsu, Katsume Asao, Saito 

Hiroyuki 
(54) Kompozycja farmaceutyczna do leczenia 

chorób powodowanych przez wytwarzanie 
ÏL-6 

(57) Kompozycja farmaceutyczna do zapobiegania lub le
czenia chorób powodowanych przez wytwarzanie interleukiny-6 
zawiera przeciwciało skierowane przeciw receptorowi interleu
kiny-6 (przeciwciało anty-IL-6R). Jako przeciwciało anty-IL-6R 
można stosować przeciwciało zwierzęcia, takiego jak mysz, 
szczur itp., między innymi przeciwciało chimeryczne oraz prze
ciwciało człowieka, przekształcone przeciwciało człowieka itp. 

Kompozycje farmaceutyczne użyteczne są do zapobie
gania lub leczenia chorób powodowanych przez wytwarzanie 
interleukiny-6, takich jak nadmierna obecność komórek plazma-
tycznych we krwi i tkankach, hiperimmunoglobulinemia, ane
mia, wyniszczenie, zapalenie nerek itp., 

(14 zastrzeżeń) 

Al (21) 319656 (22) 95 09 27 6(51) A61L 15/58 
A61F 13/15 

(31) 94 9403689 (32)94 10 27 (33) SE 
(86) 95 09 27 PCT/SE95/01100 
(87) 96 05 09 W096/13283 PCT Gazette nr 21/96 
(71) SCA MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Chihani Thami, Silrverstrand Anders 
(54) Wyrób chłonny taki jak pielucha, wkład 

zabezpieczający przed spontanicznym 
wydalaniem, podpaska higieniczna lub 
podobne 

(57) Wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego takiego jak pie
lucha, wkład chroniący przed spontanicznym wydalaniem lub 
podpaska higieniczna, zawierającego przepuszczalną dla pły
nów warstwę zewnętrzną, nieprzepuszczalną dla płynów war
stwę spodnią i umieszczony pomiędzy nimi wkład chłonny. 
Warstwa zewnętrzna jest co najmniej częściowo połączona z 
wkładem chłonnym za pomocą takich środków, jak klej hydrofi-
lowy. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 319505 (22) 95 09 15 6(51) A61M 15/00 
(31) 94 30 9691 (32)94 09 21 (33) US 

95 487184 95 06 07 US 
(86) 95 09 15 PCT/US95/11655 
(87) 96 03 28 WO96/09085 PCT Gazette nr 14/96 
(71) INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, Palo 

Alto, US 
(72) Smith Adrian E, Burr John D., Etter Jeffrey 

W., Axford George S., Lyons Shirley W., 
Platz Robert M. 

(54) Sposób i urządzenie do dyspergowania leków 
w postaci suchego proszku 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania aerozolu ze sproszko
wanego leku, w którym łączy się wlot rurki podającej (14) 
proszek z otworem w pojemniku (12), zawierającym proszek. 

Proszek jest wysysany ku górze przez rurkę i dyspergowany w 
strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem, przepuszczanym 
przy części rurki podającej. Urządzenie obejmuje rurkę podają
cą zamontowaną w obudowie w pobliżu uchwytu dla jednego 
lub więcej pojemników, które mogą być uformowane w postaci 
ciągłego zwoju umieszczonego w kasecie (22). Urządzenie mo
że mieć oddzielny mechanizm przebijający (26). 

(30 zastrzeżeń) 

Al(21) 318566 (22) 97 02 18 6(51) A62B 18/00 
(75) Lewandowski Ryszard, Łódź; Jaszczyński 

Ryszard, Łódź; Wałęsiński Włodzimierz, 
Łódź 

(54) Sposób kształtowania czasz półmasek 
ochronnych z włókniny i urządzenie do 
kształtowania czasz półmasek ochronnych z 
włókniny 

(57) Sposób kształtowania czasz półmasek ochronnych po
lega na odśrodkowym wygniataniu czasz z płaskiego pokładu 
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włókniny za pomocą sztywnego wzornika (1) j pneumatycznej 
matrycy (2). Urządzenie do odśrodkowego wygniatania czasz z 
płaskiego pokładu włókniny tworzą sztywny wzornik (1 ) o wypu
kłości odpowiadającej wklęsłości czaszy i pneumatyczna matry
ca (2) w postaci ciśnieniowego zbiornika, od strony gniotącej 
zamkniętego elastyczną membraną (7). 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 312672 (22) 96 02 05 6(51) A63C 5/00 
A63C 5/12 

(75) Rosiak Dariusz, Gliwice; Wołczyk Roman, 
Gliwice 

(54) Ślizg i sposób wytwarzania ślizgu 
(57) Ślizg do ślizgania się, w szczególności po śniegu, jest 

utworzony z kilku warstw materiałów wzajemnie spojonych. 

Ma on co najmniej jedną warstwę (3) wewnętrzną z 
tkaniny szklanej, nasyconej spoiwem oraz co najmniej jedną 
górną wewnętrzną warstwę (4) z tkaniny szklanej, nasyconej 
żywicą. Wewnętrzne warstwy (3) i górne wewnętrzne warstwy 
(4) rozdziela drewniany rdzeń (2). Włókna wspomnianej szklanej 
tkaniny są skośne względem osi symetrii śiizgu. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 319732 (22) 95 10 l6 6(51) A63F 3/06 
(31) 94 323672 (32) 94 1018 (33) US 
(86) 95 10 16 PCT/CA95/00577 
(87) 96 04 25 WO96/11730 PCT Gazette nr 18/96 
(75) Huard Marcel, St.Romuald, CA; Berube 

Réal,, 
(54) Urządzenie do losowania wygranych w grze z 

rosnącą pulą wygranych 
(57) Gra z rosnącą pulą wygranych dostarcza dodatkowej 

okazji graczom w kasynie do otrzymania wygranej z rosnącej 
puli wygranych dzięki uczestnictwu poprzez stosunkowo małe 
wkłady w rosnącej puli wygranych za każdym razem, kiedy 
rozgrywają oni rundę w główną grę kasyna. Dla zwiększenia 
szczęścia w wygrywaniu w grze z rosnącą pulą wygranych, 
dostarczone sąsposób i urządzenie do losowania wygrywającej 
kart lub kombinacji karty lub losowania osoby lub grupy osób, 
upoważnionych do otrzymania wygranej na podstawie posiada
nej karty lub kombinacji kart. Wielkość wygranej może być 
również losowo wybrana aibo jako stała wartość, albo jako 
ułamek rosnącej puli wygranych. 

(23 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 312724 (22) 96 02 07 6(51) B01D 3/00 
(75) Wiśniewski Władysław, Gdynia; 

Piotrowski Jan, Gdynia 

(54) Kolumna do destylacji zanieczyszczonych 
płynów 

(57) Kolumna do destylacji płynów zanieczyszonych charakte
ryzuje się tym, że pionowa, cienkościenna rura wewnętrzna(1) 
ma pofałdowaną wzdłużnie powierzchnię, tworzącą w przekroju 
poprzecznym wieloramienną gwiazdę. 

Rura (1) jest umieszczona w osi symetrii kolumny, we
wnątrz korpusu w postaci rury zewnętrznej (2), która jest od góry 
szczelnie zamnkięta pokrywą (3), zaś na dole jest osadzona na 
podstawie (9). 

Przestrzeń między wewnętrzną rurą (1) i rurą zewnętrz
ną (2) jest wypełniona uszczelnieniem (4), stanowiącym utwar
dzoną żywicę epoksydową. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 317275 (22) 96 11 29 6(51) B01D 53/14 

(31) 96 19872 (32)96 02 06 (33) JP 

(71) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, Tokio, JP 

(72) Tatani Atsushi, Okazo-E Kiyoshi, Nakayama 
Yoshio, Iwashita Koichiro 

(54) Układ odsiarczania wilgotnego gazu 
spalinowego 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ odsiarczania wilgot
nego gazu spalinowego do usuwania dwutlenku siarki obecne
go w gazie spalinowym przez absorpcję do szlamu absorbentu, 
który zawiera wieżę (1) absorpcyjną, mającą przy dnie zbiornik 
(22) do przechowywania szlamu absorbentu, pompę (4) cyrku-
lacyjną do podawania szlamu absorbentu wewnątrz zbiornika 
do odcinka wlotowego gazu spalinowego w górnej części wieży 
absorbcyjnej i doprowadzania do zetknięcia szlamu absorbentu 
z gazem spalinowym oraz przedział przygotowania szlamu za
pewniony na jednej stronie zbiornika wieży absorpcyjnej i od
dzielony od odcinka przejścia gazu spalinowego ścianką dzia
łową, mającą dolny koniec zanurzony pod powierzchnią szlamu 
absorbentu, przez co absorbent i woda stanowiące szlam ab
sorbentu są bezpośrednio wprowadzane do przedziału przygo
towania szlamu. A zatem, układ dostarczania absorbentu jest 
ulepszony tak, by osiągnąć znaczne uproszczenie sprzętu. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319634 (22) 95 10 16 6(51) B05D 1/26 
B05D 5/06 

(31) 94 323990 (32)94 10 17 (33) US 
(86) 95 10 16 PCT/US95/13082 
(87) 96 04 25 WO96/11750 PCT Gazette nr 18/96 
(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY, Wilmington, US 
(72) Flattery David K., Phillips Thomas R., Wu 

George Z. 

(54) Sposób wytwarzania złożonych powłok o 
zmiennej grubości w kierunku poprzecznym 
do taśmy 

(57) Sposób wytwarzania złożonej powłoki o zmiennej gru
bości i z gradientem zabarwienia w kierunku poprzecznym do 
taśmy charakteryzuje się tym, że stosuje się podkładki regula
cyjne w celu kierowania przepływem roztworów powłokowych 
we wstępnie mierzonym sposobie wytłaczania i taśmę brzegową 
w celu zapewnienia stabilności zgrubienia powłoki. Dodatkowa 
stabilność uzyskuje się dzięki gradientowi podciśnienia, dopa
sowanemu do zastosowanego układu podkładki regulacyjnej. 
Złożone są przydatne do wytwarzania struktur laminowanych, 
takich jak samochodowe szyby przednie z taśmą gradientową. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 312754 (22) 96 02 08 6(51) B06B 1/06 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Gudra Tadeusz 
(54) Przetwornik ultradźwiękowy do pracy w 

ośrodku gazowym 
(57) Przetwornik ma postać kulistej czaszy (1), wykonanej z 

płasko-równoległej, uprzednio spolaryzowanej objętościowo 
płyty, z której wybrano materiał wokół górnej powierzchni i od 
spodu, przy czym wewnętrzna kulista powierzchnia czaszy (1) 
pokryta jest co najmniej jedną warstwą materiału (2) o impedan-
cji akustycznej, zbliżonej do średniej geometrycznej impedancji 
akustycznej ceramiki i powietrza. Przetwornik, według wynalaz
ku, przeznaczony jest do stosowania, zwłaszcza w mikroskopii 
akustycznej. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 312851 (22) 96 02 15 6(51) B07B 1/46 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Gerus Tadeusz, Wawrzyniak Alicja 
(54) Uchwyt do mocowania sit 
(57) Uchwyt składa się z kostki (1) przyspawanej do nośnej 

belki (2) urządzenia wibracyjnego. W kostce (1) jest wydrążony 
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podłużny, w przekroju poprzecznym trapezowy kanał (3), który 
po stronie dolnej, dłuższej podstawy tego trapezu ma wydrążo
ny prostokątny rowek (4). W kanale (3) jest umieszczona klinowa 
podkładka (5) z włożoną w nią śrubą (6) tak, że łeb tej śruby (6) 
znajduje się w rowku (4). Klinowo nachylone ściany podkładki 
(5) przylegają do nierównoległych ścian trapezowego kanału 
(3). Ramki (7, 8) sąsiednich sit, położone na kostce (1), są do 
niej dokręcone za pomocą nakrętki (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318276 (22) 97 02 04 6(51) B21C 35/04 
(31) 96 19603853 (32) 96 02 05 (33) DE 
(71) Alusuisse Technology & Management AG, 

Neuahusen am Rheinfall, CH 
(72) Wömpner Diethelm, Ames Adolf, Hodel 

Ulf, Rotzinger Gregor 
(54) Sposób i urządzenie do wytłaczania profilu, 

lub tym podobnego korpusu z kęsa 
(57) Przy sposobie wytłaczania profilu lub tym podobnego 

korpusu z kęsa (24), który jest prowadzony w otworze matrycy 
(22) uchwytu (18) i za pomocą stempla prasującego (16) zostaje 
doprowadzony w kierunku wytłaczania do przekroju formujące
go narzędzia formującego (32), kęs (24) wysuwa się z uchwytu 
(18) o wymiarach kołnierza (t) przed wlot kęsa (24) do przekroju 
formującego, po czym powstający przy tym odcinek (48) wolne
go końca kęsa odcina się skoro tyiko zostanie doprowadzony 
do przekroju formującego. 

Do przeprowadzenia tego procesu na powierzchni czo
łowej matrycy (23a) uchwytu (18) po stronie skierowanej do 
narzędzia formującego (32) przewidzialny jest nóż tnący (38) a 
ostrze tnące (39) powinno być umieszczone przesuwnie ponad 
wylotem otworu matrycy (22). 

Odcinek (48) w postaci tarczy najkorzystniej jest odciąć 
razem z nieprzetłoczoną resztą (42) poprzedniego kęsa pozo
stałą na powierzchni narzędzia skierowanej naprzeciw kierunku 
wytłaczania. W tym celu wyposażony w dwa ostrza tnące (39, 
39a) nóż (38) może przesuwać się promieniowo do osi wzdłuż
nej (A) otworu matrycy (22). 

(30 zastrzeżeń) 

Al(21) 318451 (22) 97 02 13 6(51) B21F1/00 
(31)96 19605647 (32)96 0215 (33) DE 
(75) Bihler Mathias, Halblech, DE 
(54) Obrabiarka i sposób pracy obrabiarki 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest obrabiarka, która według 

jednego z przykładów wykonania zawiera dwie wzajemnie rów
noległe płyty robocze (5e, 63e), pomiędzy którymi jest umiesz
czony układ napędowy (11e). Każda płyta robocza (5e, 63e) ma 

na swojej zewnętrznej głównej powierzchni bocznej (105e, 74e), 
odwróconej od drugiej płyty roboczej (5e, 63e), wiele otworów 
(19De, 19ie, 65de, 65ie) do przyjęcia jednostek obróbkowych 
(9ue, 9Me), sprzężonych napędowo przez te otwory z układem 
napędowym (11e). W jednej z płyt roboczych (5e) co najmniej 
część (19De) otworów (19de, 19ie) jest umieszczona rozdzielnie 
na obwodzie koła, podczas gdy otwory (65de, 65ie) na drugiej 
płycie roboczej (63e) są umieszczone wzdłuż co najmniej jednej 
prostej, równoległej do tej płyty roboczej (63e). 

(39 zastrzeżeń) 

A3(21) 312819 (22) 96 02 13 6(51) B22D 27/00 
(61) 294586 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

MARKMET Sp. z o.o., Konin 
(72) Smorawiński Zdzisław; Głowacki Józef; 

Wcisło Michał; Jatczyński Marek; Borkowski 
Janusz; Kurzawa Stanisław; Kierzek 
Włodzimierz; Hypś Wojciech; Fister Heinz, 
DE 

(54) Sposób i urządzenie do rafinacji aluminium i 
stopów aluminium 

(57) Sposób polega na tym, że do kąpieli roztopionego 
metalu wprowadza się gaz rafinujący przez otwory, rozmiesz
czone na powierzchni bocznej obrotowej głowicy, zaś sprosz
kowany żużel wdmuchuje się przewodem, umieszczonym 
wewnątrz przegrody, którego otwór wylotowy usytuowany jest 
na poziomie otworów, rozprowadzających gaz rafinujący, obro
towej głowicy. 

Urządzenie zawiera układ, doprowadzający gaz rafinu
jący i układ, doprowadzający sproszkowany żużel. Układ, do
prowadzający gaz rafinujący, stanowi wydrążony wał (1) z 
zamocowaną na jego końcu obrotową głowicą (5). Układ, 
doprowadzający sproszkowany żużel, stanowi przegroda (6), 
której górna część osadzona jest w uchwycie (11), a wewnątrz 
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niej umieszczony jest przewód (6a), doprowadzający sproszko
wany żużel ze zbiornika (10), zaś otwór wylotowy przewodu (6a) 
usytuowany jest na poziomie otworów obrotowej głowicy (5). 
Obrotowa głowica (5) ma postać walca, na pobocznicy którego 
rozmieszczonych jest co najmniej pięć otworów. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319607 (22) 95 09 27 6(51) B23K 3/02 
B23K3/06 

(31) 94 4435323 (32)94 10 01 (33) DE 
(86) 95 09 27 PCT/EP95/03820 
(87) 96 04 11 WO96/10467 PCT Gazette nr 16/96 
(75) Feinler Siegfried, Spaichingen, DE 
(54) Lutownica ręczna z komorami 

pojemnikowymi 
(57) Znane są lutownice ręczne (1), które składają się z 

izolowanego termicznie uchwytu (2), końcówki lutowniczej (4) i 
grzejnika (3), który wytwarza temperaturę lutowania. Celem 
umożliwienia jednoręcznej obsługi lutownicy przewidziano przy 
tym komory pojemnikowe (12, 27,48), z których przy lutowaniu 
elementów konstrukcyjnych doprowadza się na miejsce lutowa
nia zarówno materiał lutowniczy jak i topnik. Celem wymiany 
elementów elektronicznych trzeba najpierw usunąć uszkodzone 
elementy, żeby można było zastąpić je nowymi częściami. Obie 
te operacje nie można wykonać znanymi lutownicami ręcznymi. 
Natomiast lutownica ręczna według wynalazku stanowi przy
rząd umożliwiający zarówno lutowanie elementów jak też odsy
sanie nadmiaru materiału lutowniczego lub topnika. Uzyskuje 
się to dzięki temu, że w uchwycie (2) i/lub w strefie grzejnika (3) 
przewidziano przynajmniej jedną komorę pojemnikową (27, 48) 
na materiał lutowniczy i/lub topnik, z której można dozować na 
końcówkę lutowniczą (4) materiał lutowniczy i/lub topnik oraz, 
że przewidziano komorę ssawną (12), do której można odsysać 
nadmiar materiału lutowniczego lub nadmiar topnika. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 312638 (22) 96 02 05 6(51) B23P 17/04 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Górczyński Janusz, Niemczewski Bogdan 
(54) Sposób zwiększania trwałości narzędzi ze 

stopów aluminiowych do zgrzewania 
ultradźwiękowego 

(57) Sposób zwiększania trwałości narzędzi ze stopów alu
miniowych do zgrzewania ultradźwiękowego polega na tym, że 
narzędzie pokrywa się warstwą lakieru chemoodpornego, pozo
stawiając odsłoniętą powierzchnię roboczą, którą trawi się w 
gorącym roztworze ługu sodowego lub potasowego. Następnie 
zanurza się narzędzie w roztworze kwasu, korzystnie kwasu 
siarkowego, podłącza w obwód prądu stałego, umieszczając 
katodę źródła prądu w kwasie i przepuszcza prąd o natężeniu 2 
- 6A na każdy decymetr kwadratowy odsłoniętej powierzchni 
narzędzia i napięciu rosnącym od 20 V do nie więcej niż 80 V. 
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Czas przepuszczania prądu wynosi 30-90 minut, a temperatura 
kwasu, podczas trwania całego procesu -10 - 0CC. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 319729 (22) 95 10 11 6(51) B24B 7/22 
(31)94 4436154 (32)94 10 11 (33) DE 
(86) 95 10 11 PCT/EP95/04006 
(87) 96 04 18 WO96/11084 PCT Gazette nr 17/96 
(71) KELLER GMBH, Ibbenbüren -Laggenbeck, 

DE 
(72) Derhake Thomas, Konert Karl-Heinz, 

Ungruhe Reinhold, Wieligmann Friedrich, 
Wiescher Ulrich 

(54) Maszyna do obróbki bocznych powierzchni 
elementów budowlanych lub podobnych 

(57) Wynalazek dotyczy maszyny do obróbki powierzchni 
bocznych elementów budowlanych lub podobnych, zwłaszcza 
wysuszonych półfabrykatów (Z) cegieł lub cegieł wypalonych, 
które w ustawionym położeniu i zamocowane w pionie są prze
mieszczane poprzez co najmniej jedno stanowisko obróbkowe. 

Maszyna charakteryzuje się tym, że ma urządzenie 
transportowe z dociskanymi ku sobie dwiema taśmami bez 
końca (2, 3) z elastycznego materiału, służącymi jako taśma 
przenośnikowa i taśma dociskowa, które za pomocą połączenia 
rowkowo-sprężynowego, zwłaszcza połączenia rowkowo-że-
browego, jest prowadzone w sposób wymuszony w ustalonym 
położeniu poprzecznym a ponadto, przynajmniej w obszarze 
pracy narzędzia (-i) wykonującego(-ych) tę obróbkę, biegną one 
po płaskich, szynowych lub płytowych elementach oporowych. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319628 (22) 95 05 24 6(51) B24D 11/02 
D04H1/44 

(31) 94 9415441 (32)94 09 26 (33) DE 
94 9417186 94 10 26 DE 

(86) 95 05 24 PCT/EP95/01978 
(87) 96 04 04 WO96/09915 PCT Gazette nr 15/96 
(71) HEINRICH LIPPERT GMBH, Epfenbach, 

DE 
(72) Arnold Théo 
(54) Narzędzie do mechanicznej obróbki 

powierzchni 
(57) Wynalazek dotyczy narzędzia do mechanicznej obróbki 

powierzchni przedmiotu przez tarcie, na przykład do szczotko
wania, polerowania, wybłyszczania, oczyszczania, nawilżania 

lub osuszania, które składa się z przyciętej i przetworzonej 
włókniny (102) wykonanej z włókien, przy czym w celu poprawy 
własności narzędzia włóknina wytworzona jest sposobem wyłą
cznie mechanicznym jako giętka włóknina ze skłębionych włó
kien umożliwiająca zagłębienie się w nią i przynajmniej czę
ściowe otoczenie przez nią przedmiotu pod naciskiem przy 
obróbce. Włóknina ma wytrzymałość mechaniczną od 150 do 
500 N/50 mm, a co najmniej 300 N/50 mm oraz średnie wydłu
żenie przy zerwaniu od 50 do 150%, korzystnie od 80 do 100% 
według DIN 53857/2. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 312821 (22) 96 02 15 6(51) B25B 13/48 
(75) Tyszka Jerzy, Kalisz 
(54) Klucze do śrub uniwersalne 
(57) Klucze do śrub uniwersalne charakteryzują się tym, że 

ich elementy chwytające śruby, tzw. chwytaki (1), mają długość 
mniejszą, niż długość boku nakrętki lub łba i przy obrocie 
naciskają na te boki poza narożami, a jako klucze nasadowe 
mają wklęsło-wypukłe elementy służące tak do tradycyjnego 
połączenia z mechanizmem zapadkowym, jak i do bezpośred
niego złączenia z nim, zastępując wówczas klucze płaskie lub 
oczkowe. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 318489 (22) 97 02 14 6(51) B26F1/38 
(31) 96 19605850 (32) 96 02 16 (33) DE 

96 19610574 96 03 18 DE 
(71) KARL MARBACH GmbH & Co., 

Heilbronn, DE 
(72) Sinn Rolf, Grebe Wolfgang 
(54) Sposób wykrawania części z zaznaczonym 

karbem z arkusza materiału oraz urządzenie 
wykrawające i formujące karb 

(57) W sposbie wykrawania części z zaznaczonym karbem 
z arkusza materiału przewidziane są elementy formujące karb i 
wykrawające podnoszone w stosunku do płyty przeciwdocisko-
wej dla wykonania karbu w arkuszu materiału i/lub wykrawania 
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arkusza materiału, przy czym podczas wykonywania karbu ma
terial arkusza jest wciągany w rowki karbujące, przed rozpoczę
ciem procesu wykrawania. 

Wykrawanie rozpoczyna się po wciągnięciu materiału w 
rowki karbujące co pozwala na znaczne ulepszenie w formowa
niu, na przykład pudełek. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 318429 (22) 97 02 12 6(51) B32B 5/00 
A61F 13/15 
B32B 31/00 

(31) 96 599909 (32)96 02 12 (33) US 
(71) McNeil-PPC, Inc., Skillman, US 
(72) Ulman John, US; Saierno Catherine E., US; 

Costa Rogerio, BR 
(54) Materiał warstwowy kompozytowy, sposób 

wytwarzania materiału warstwowego 
kompozytowego i podpaska higieniczna 

(57) Materiał kompozytowy warstwowy, marszczony (60), 
złożony z materiału włókienniczego, folii, gąbki i ich kombinacji, 
zawiera pierwszą warstwę (42) z elastycznego, wydłużałnego 
odwracalnie materiału, który jest łączony w rozsuniętych wza
jemnie miejscach na znacznej części pierwszej warstwy z przy
najmniej jedną warstwą dodatkową (44) z giętkiego materiału 
nienaprężanego. Obie warstwy (42,44) są zmarszczone, a zmar
szczenia (46, 47) jednej warstwy (42) są nierównoległe do zmar-
szczeń (55, 56) drugiej warstwy (44) Sposób wytwarzania ma
teriału kompozytowego polega na odwracalnym naprężaniu 
pierwszej warstwy (42) z równoczesnym odwracalnym zmniej
szaniem jej szerokości w kierunku prostopadłym do kierunku 
naprężania, Naprężoną i zwężoną pierwszą warstwę następnie 
spaja się w rozsuniętych wzajemnie miejscach z przynajmniej 
jedną warstwą dodatkową (44) nienaprężanego giętkiego mate
riału, stanowiącego materiału włókienniczy, folię lub gąbkę, 
bądź ich kombinację. Następnie odpręża się naprężone i spo
jone materiały warstwowe, tworząc trójwymiarowy materiał kom
pozytowy warstwowy (60). Materiał kompozytowy warstwowy 
stanowi część składową artykułów sanitarnych, takich jak pielu
szki, podpaski higieniczne, artykuły dla osób nie trzymających 
moczu, jak również bandaży, opatrunków, ubrań chirurgicz
nych, podkładek i bandaży do leczenia owrzodzeń, prześciera
deł chirurgicznych, wkładek do bielizny i innych. 

(52 zastrzeżenia) 

Al(21) 319508 (22) 95 09 13 6(51) B32B 5/26 
(31)94 330150 (32)9410 06 (33) US 
(86) 95 09 13 PCT/US95/11586 
(87) 96 04 18 WO96/11107 PCT Gazette nr 17/96 

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 
Neenah, US 

(72) Alikhan Mir Inayeth, Quinn Christopher 
Bryan, Proxmire Deborah Lynn, Richter 
Edward Bruce 

(54) Włókniste wstęgi oraz sposób i urządzenie 
do ich wytwarzania a także zawierające je 
wyroby chłonne 

(57) Wynalazek dotyczy materiałów włóknistych, w tym lami
natowych materiałów włóknistych, gdzie w skład pierwszej war
stwy włóknistej (12) wchodzą liczne włókna staplowe lub włókna 
ciągłe z materiału termoplastycznego, a w skład drugiej warstw/ 
(22) wchodzą liczne włókna staplowe lub włókna ciągłe z dwóch 
lub więcej materiałów termoplastycznych iub innych. Warstwy 
te ze sobą spojone w rozstawionym według wzoru (18) układzie 
spojeń z otworami (30) w tych spoinach, tworząc włóknisty 
laminat o lepszych właściowściach z punktu widzenia rozprowa
dzania płynów i kierowania ich przepływami, a także bardziej 
miękki i wygodniejszy po umieszczeniu w styczności ze skórą 
ludzką. Według innego aspektu wynalazku, ujawniono materiał 
włóknisty, w którym pojedynczą warstwę włóknistą z licznymi 
włóknami staplowymi iub włóknami ciągłymi z jednego lub 
więcej materiałów termoplastycznych spojono w rozstawionym 
według wzoru układzie spoin z otworami w nich uformowanymi, 
tworząc włóknistą wstęgę o lepszych właściwościach z punktu 
widzenia rozprowadzania płynów i kierowania ich przepływami, 
a także o lepszych właściowściach z punktu widzenia przepusz
czania i cyrkulacji powietrza. Ujawniono również sposoby i 
urządzenie do wytwarzania takich materiałów włóknistych, a 
także wyroby chłonne zawierające takie materiały włókniste. 

(85 zastrzeżeń) 

Al(21) 319504 (22) 96 08 07 6(51) B44C 1/00 
B42D 15/00 

(31) 95 19529171 (32) 95 08 08 (33) DE 
(86) 96 08 07 PCT/EP96/03500 
(87) 97 02 20 WO97/06017 PCT Gazette nr 09/97 
(71) GIESECKE&DEVRIENT GMBH, 

München, DE 
(72) Wittich Kaule, Grauvogl Gregor 
(54) Materiał kilkuwarstwowy, zwłaszcza taśma 

przenosząca 
(57) Wynalazek dotyczy folii kilkuwarstwowej, zwłaszcza folii 

przenoszącej, składającej się z folii nośnej, jedno- iub kilkuwar
stwowej warstwy przenośnej, która zawiera optycznie zmienną 
strukturę oraz leżącej między folią nośną i warstwą przenośną, 
warstwy pośredniej, przy czym warstwą pośrednią jest warstwa 
tlenku metalu lub tlenku tlenku półprzewodnika. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 319658 (22) 95 10 02 6(51) B60C 9/00 
(31) 94 9412372 (32)94 10 12 (33) FR 
(86) 95 10 02 PCT/EP95/03894 
(87) 96 04 25 WO96/11812 PCT Gazette nr 18/96 
(71) MICHELIN - MICHELIN & CIE, 

Clermont-Ferrand Cédex, FR 
(72) Arnaud Jean-Claude, Corsi Patrick, 

Depraetere Eric, Lamoureux Christian 
(54) Drut ze stali nierdzewnej do wzmocnienia 

wierzchołka opony pneumatycznej 
(57) Ujawniono drut ze stali nierdzewnej do wzmocnienia 

wierzchołka (1) opony pneumatycznej (100), zawierający co 
najmniej 0,02% i najwyżej 0,2% węgla, co najmniej 6% i najwyżej 
10% niklu, co najmniej 16% i najwyżej 20% chromu, zawartość 
molibdenu w stali wynoszącą zero najwyżej równą 5%, sumę 
niklu, chromu i molibdenu co najmniej równą 23% i najwyżej 
równą 28,5%, wszystkie te wartości w % są % wagowo, struktura 
stali zawiera co najmniej 50% objętościowo martenzytu i jest ona 
pozbawiona austenitu lub zawiera go mniej niż 50% objętościowo. 

Ujawniono także połączenia (620), podkłady wzmacnia
jące (62) i oponę pneumatyczną (100) zawierające ten drut oraz 
sposób przygotowania drutu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 319728 (22) 94 11 09 6(51) B60C 9/06 
B60C 15/02 

(86) 94 11 09 PCT/CZ94/00025 
(87) 96 05 23 WO96/15001 PCT Gazette nr 23/96 
(75) Klabal Miloslav, Otrokovice, CZ 
(54) Ogumienie pojazdu, zwłaszcza roweru 

sportowego 
(57) Ogumienie pojazdu, zwłaszcza roweru sportowego, 

składa się z osłony w kształcie rurki, z zamkniętą w jej wnętrzu 
szczelną przestrzenią, zaopatrzonej w bieżnik lub podkład i 
ścianki boczne, której osnowa wykazuje w obwodzie południko
wym szerokość większą od obwodu południkowego samej osło
ny. Osłona zbudowana jest z dwóch warstw nośnych (1, 2) 

wykonanych z diagonalnego kordu i ułożonych względem sie
bie krzyżowo i otrzymana w wyniku zwinięcia obu tych warstw 
nośnych w rurkę na zakładkę. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318511 (22) 97 02 13 6(51) B60J 1/16 
(31) 96TO 93 (32) 96 02 13 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A, Pozzilli, IT 
(72) Ottino Franco Giovanni 
(54) Przedmontowane urządzenie robocze drzwi 

pojazdu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przedmontowane urzą

dzenie robocze (1) dla drzwi pojazdu (2), zawierające pantogra
fowy zespół (7) podnoszenia szyby, blokadę (8) i pojedynczą 
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podtrzymującą płytę (9) dla podtrzymywania zespołu (7) podno
szenia szyby i blokady (8), która jest zamocowana do drzwi 
pojazdu (2) i tworzy prowadnicę (24) dia napędzanego ramienia 
(21) zespołu (7) podnoszenia szyby. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 
(31) 

31 9783 (22) 

94 
94 

9421182 
9423333 

95 10 20 

(32) 

6(51) B60J 10/08 

94 10 20 
94 11 18 

(33) GB 
GB 

(86) 95 10 20 PCT/GB95/02481 
(87) 96 05 02 W096/12625 PCT Gazette nr 20/96 
(71) DRAFTEX INDUSTRIES LIMITED, 

Edinburgh, GB 
(72) Bright Robert Granville, Heller Norbert 
(54) Wzmocnienie do taśm uszczelniających, 

prowadzących i wyrównujących 
(57) Nośnik (22) wzmacniający, przeznaczony do korytkowo 

ukształtowanej taśmy uszczelniającej, prowadzącej i wyrównu
jącej, jest wykonany z metalu i posiada szczeliny różnych typów. 
Szczeliny (30) pierwszego typu przechodzą przez dno (25) 
nośnika (22), na krótkich odcinkach wybiegają na ściany bocz
ne (26, 28) i ułatwiają zginanie wokół osi, równoległej do dna 
(25) oraz wokół osi, prostopadłej do długości korytka. Szczeliny 
(32, 34) drugiego typu są umieszczone w ścianach bocznych 
(26,28) i ułatwiają zginanie wokół osi, prostopadłej do płaszczy
zny dna (25) i występują w dwóch różnych postaciach. Szczeliny 
(32) jednej postaci są krótsze niż szczeliny (34) drugiej postaci, 
co zwiększa sztywność nośnika (22). Nośnik (22) jest wytwarza
ny przez rozcinanie i następnie walcowanie płaskiego, metalo
wego półfabrykatu wzdłuż torów rozciągania (42), aby spo
wodować jego pocienienie i podłużne rozszerzenie w celu 
przekształcenia rozcięć w szczeliny. Nośnik (22) jest korzystnie 
stosowany w taśmie uszczelniającej, prowadzącej lub wyrównu
jącej, w postaci zamkniętej pętli, gotowej do zamontowania w 
otworze drzwiowym pojazdu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319750 (22)96 06 28 6(51) B60R 21/045 
(31)95 9522657 (32)95 07 28 (33) KR 

95 9522658 95 07 28 KR 
(86) 96 06 28 PCT/KR96/00101 
(87) 97 02 13 WO97/04992 PCT Gazette nr 08/97 
(71) DAEWOO MOTOR CO. LTD., Incheon, 

KR 
(72) HurWon-Ho 

(54) Płyta kolanowa pojazdu 
(57) Płyta kolanowa (1) pojazdu mająca korzystne własności 

absorbowania uderzenia podczas wypadku i zapobiegająca 
powstawaniu zjawiska podmorskiego, łatwa w produkcji i lekka, 
jest wykonana z aluminium i ma postać pojedynczego pustego 
w środku i otwartego z dwóch stron prostokątnego pudełka. 
Podstawowy korpus płyty ma co najmniej jedną podporę (3) 
przytwierdzoną z przodu korpusu (2) i do beiki pojazdu tak, że 
podczas wypadku odchyla się i amortyzuje uderzenie. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 318409 (22) 97 02 10 6(51) B60R 22/26 
(31) 96 29602811 (32) 96 02 16 (33) DE 
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH, 

Alfdorf, DE 
(72) Pfeifle Dieter 
(54) Trójpunktowy układ pasów bezpieczeństwa 

dla pojazdów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest trójpunktowy układ pasów 

bezpieczeństwa dla pojazdów ze zwijaczem (12) pasa, który jest 
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umieszczony na fotelu pod jego siedziskiem (.10), pasem bez
pieczeństwa (15), którego pierwszy koniec (18) jest przytwier
dzony do nadwozia pojazdu iub oparcia fotela, a drugi koniec 
jest nawinięty na zwijacz (12) pasa oraz umieszczonym prze
suwnie na pasie bezpieczeństwa (16), języczkiem wtykowym 
(22) dla zamka. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319725 (22) 95 10 24 6(51) B60T 13/02 
(31)94 9403625 (32)9410 24 (33) SE 
(86) 95 10 24 PCT/SE95/01261 
(87) 96 05 02 W096/12634 PCT Gazette nr 20/96 
(71) SAB WABCO AB, Landskrona, SE 
(72) Severinsson Lars 
(54) Zespół hamulca bezpieczeństwa w siłowniku 

hamulca 
(57) Siłownik hamulca, dostarczający siłę hamującą poprzez 

szczękę hamulcową albo klocek cierny do koła albo tarczy, która 
ma być hamowana, zawiera w obudowie (1) zespół hamulca 
zasadniczego (3, 5). Siłownik zawiera także zespół hamulca 
bezpieczeństwa (4, 9), zawierający przynajmniej jedną silną 
sprężynę (9), działającą w kierunku działania hamulca, środki 
do naprężania sprężyny (9) za pomocą siły reakcji przy stoso
waniu hamulca zasadniczego oraz środki mechaniczne (11,12, 
13) do blokowania sprężyny (9) w obudowie w stanie naprężo
nym. Środki blokujące (11,12,13) mogą być zwalniane zgodnie 
z potrzebą, w celu osiągnięcia zastosowania hamulca bezpie
czeństwa. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 312729 (22) 96 02 09 6(51) B61L 23/00 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne 

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

Wiesław, Stolarski Marek, Szubski Andrzej, 
Szubski Jan, Frajs Wojciech, Nowak Jacek 

(54) Układ sterowania załączania i wyłączania 
wyłącznika szybkiego prądu stałego trakcji 

(57) Układ sterowania składa się z bloku (2P) separacyjnego 
wyłącznika (WS) szybkiego z próbą połączonego z 
przekaźnikiem (RO) statycznym i z przekaźnikiem (RU) impulsowym. 
Przekaźnik (RO) statyczny jest przyłączony do bloku (WO) wy
łączenia operacyjnego, a przekaźnik (RU) impulsowy jest przy
łączony do bloku (WU) wyłączenia uzależnionego przy czym 
blok (2P) separujący jest połączony z komparatorem (K) dwu-
procesorowym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319662 (22) 95 01 18 6(51) B62D 21/00 
(31)94 314496 (32)94 09 28 (33) US 
(86) 95 01 18 PCT/CA95/00028 
(87) 96 04 04 WO96/09949 PCT Gazette nr 15/96 
(71) COSMA INTERNATIONAL INC., 

Markham, CA 
(72) Jacobs Kenneth B., Horton Frank A., Mayo 

Howard A,ÏII 
(54) Zespół ramy drabinowej do pojazdów 

samochodowych 
(57) Zespół ramy szynowej do pojazdu samochodowego za

wiera moduł ramy tylnej (14) z parą w przybliżeniu równoległych 
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elementów szynowych ramy tylnej, połączonych zespołem tyl
nych poprzecznie, W skład centralnego modułu ramy (16) wcho
dzi para w przybliżeniu równoległych elementów szynowych 
(36) ramy centralnej, połączonych ze sobą zespołem poprze
cznie, mających przekrój poprzeczny, podobny ksztartem do 
litery U, złożony z pionowej ścianki podstawowej i pary, biegną
cych na zewnątrz, w przybliżeniu równoległych ścianek pozio
mych, wychodzących w przeciwległych końców ścianki pod
stawowej. Każdy z elementów ramy centralnej jest wygięty 
pomiędzy dwoma, leżącymi w pewnych odstępach od siebie, 
miejscami oraz krystality w jednej ze ścianek poziomych, wy
chodzącej z jednego końca ścianki podstawowej, w tych miej
scach są w zasadzie rozciągane. Ponadto, krystality w jednej z 
przeciwległych ścianek poziomych, wychodzącej z przeciwle
głego końca ścianki podstawowej, we wspomnianych miej
scach są w zasadzie ściaskane. Ponadto w skład modułu ramy 
przedniej (18) wchodzi para w przybliżeniu równoległych ruro
wych elementów szynowych (20) ramy przedniej, połączonych 
ze sobą zespołem poprzeczek (22) mających przekrój poprze
czny, zbliżony do prostokątnego o nieregularnym kształcie i 
wymiarach. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 318342 (22) 97 02 06 6(51) B62D 25/00 
(31) 96 598910 (32) 96 02 09 (33) US 
(71) Morton International, Inc., Chicago, US 
(72) Smith Bradley Walter 
(54) Układ usztywniający do konstrukcyjnego 

członu nadwozia pojazdu mechanicznego 
(57) Układ (10) usztywniający do konstrukcyjnego członu 

(12) nadwozia pojazdu mechanicznego, inicjowany przez koli
zję lub gwałtowne hamowanie, zawiera człon (12), który ograni
cza wydrążone gazoszczelne wnętrze oraz zawiera pompkę (24) 

do zwiększania ciśnienia we wnętrzu (20) członu (12) w celu 
zwiększenia jego sztywności i osiowej lub wyboczeniowej wy
trzymałości po kolizji lub gwałtownym hamowaniu pojazdu me
chanicznego. Pompka (24) może dostarczać gaz napełniający 
z różnych źródeł, włączając w to, na przykład, spalanie stałego 
pirotechnicznego generantu gazu lub uwalnianie przecho
wywanego gazu. Dodatkowo, pompka (24) może być inicjowa
na przez różne inicjatory, włączając w to, na przykład, elektrycz
ny lont inicjujący, połączony ze zdalnym czujnikiem hamowania 
lub obniżany ruchomy trzpień inicjatora, wyrównany liniowo z 
rozporka zderzakową. Pompka (24) może także być stosowana 
do napełniania poduszki powietrznej zestawu poduszki powie
trznej poza zwiększaniem ciśnienia członu (12). 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312800 (22) 96 02 12 6(51 ) B62D 55/08 
B62D 55/12 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Zajler Wojciech, Mazurkiewicz Władysław, 
Knapczyk Henryk 

(54) Mechanizm napędowy, zwłaszcza do pojazdu 
gąsienicowego 

(57) Mechanizm napędowy, zestawiony z korpusu (1) oraz 
umieszczonych w nim głównego ciągu napędowego i bocznego 
ciągu napędowego, charakteryzuje się tym, że ma budowę 
modułową. 

Moduły (20, 23) zawierają zasadniczo mechanizmy su
mujące (9, 10). Moduł (21) zawiera zasadniczo zmiennik mo
mentu (3) i przekładnię nawrotną (15), a moduł (22) zawiera 
zasadniczo skrzynię biegów (5). 

. Mechanizm skrętu (13) jest swą obudową przymocowa
ny rozłącznie do modułu (21) zawierającego zmiennik momentu 
i przekładnię nawrotną. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318430 (22) 97 02 12 6(51) B65B 53/02 
(31) MI96/A000265 (32) 96 02 13 (33) IT 
(71) ITALDIBIPACK S.p.A., Pogliano Milanese, 

IT 
(72) Butturini Luciano 
(54) Urządzenie do pakowania produktów w 

termokurczliwą folię 
(57) Urządzenie do pakowania produktów w termokurczliwą 

folię, zawiera zespół do cięcia i uszczelniania folii oraz tunel kurczenia 
termicznego zwoju folii, nałożonej na pakowany produkt. 
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Urządzenie zawiera trzy przenośniki (15, 17, 19) pako
wanego produktu (16). Pomiędzy pierwszym przenośnikiem 
(15) i drugim przenośnikiem (17) pakowanego produktu (16), 
jest zamocowany zespół tnąco/uszczelniający (12), zaś tunel 
kurczenia termicznego (14) jest usytuowany pod pierwszym 
przenośnikiem (15) i zawiera trzeci przenośnik (19) przemiesz
czania zapakowanego produktu (16). Drugi przenośnik (17) 
porusza się ruchem postępowo-zwrotnym pomiędzy pier
wszym, podniesionym położeniem, w którym drugi przenośnik 
(17) jest ułożony w jednej płaszczyźnie z pierwszym przenośni
kiem (15), i drugim, obniżonym położeniem, w którym drugi 
przenośnik (17) jest ułożony w jednej płaszczyźnie z trzecim 
przenośnikiem (19). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319661 (22) 95 10 02 6(51) B65D 17/00 

(31) 94PN 63 (32) 94 10 12 (33) IT 

(86) 95 10 02 PCT/EP95/03898 
(87) 96 04 25 W096/11851 PCT Gazette nr 18/96 
(71) GRUSANDI SANDRIN GIANNINO & C. 

S.A.S., Porcia, IT 
(72) Sandrin Giannino 
(54) Sposób hignienicznego uszczelniania 

pojemników na napoje oraz pojemnik 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób higienicznego 

uszczelniania pojemnika na napoje (12), zawierającego odry-
walny uchwyt, który pozostaje dołączony do górnej części (11) 
pojemnika po jego otwarciu. Górną część pojemnika powleka 
się poprzez proste zanurzenie w nietoksycznym, podatnym na 
rozkład biologiczny płynie. Substancję przylegającą do części 
puszki utwardza się samoczynnie w ciągu kilku sekund i kształ
tuje się powłokę (10), która pokrywa przynajmniej tę część 
górnej części (11) pojemnika, w której znajduje się otwór, przez 
który dostarczany jest płyn. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318257 (22)97 02 03 6(51) B65D 33/36 
(31) 96 29601917 (32) 96 02 05 (33) DE 

96 29606895 96 04 16 DE 
(71) THERA Patent GmbH & Co.KG 

Gesellschaft für industrielle Schutzrechte, 
Seefeld, DE 

(72) Pauser Helmut, Brandhorst Gerd, Hammen 
Klaus, Herold Wolf-Dietrich 

(54) Urządzenie do opróżniania worka 
rękawowego 

(57) Urządzenie do opróżniania worka rękawowego (15), 
zawierającego pastowała masę, zawiera część pokrywową (11), 
która posiada ścianę poprzeczną (12), podpierającą od przodu 
worek rękawowy (15), na niej ukształtowany kołnierz cylindrycz
ny (13) do przyjęcia przedniego końca worka rękawowego i 
złączkę wylotową (17). Złączka wylotowa (17) wychodzi od 
zagłębienia (16), ukształtowanego na ścianie poprzecznej (12), 
w którym jest uformowany trzpień (18), stojący równolegle do 
osi worka rękawowego (15). Ostrze trzpienia (19) jest cofnięte 
wobec płaszczyzny ściany poprzecznej (12). Przy wprowadze
niu do worka rękawowego (15) nacisku opróżniania część folii 
worka rękawowego (15), ułożonej nad zagłębieniem (16), jest 
rozszerzana, aż maksymalnie rozszerzona część środkowa jest 
zdrapana przez ostrze trzpienia (19) i pęka. Zawartość worka 
rękawowego (15) może być następnie opróżniona do zagłębie
nia (16), otaczającego trzpień (18) i stąd do złączki wylotowej (17). 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 319582 (22) 95 10 05 6(51) B65D 41/04 
B65D 41/18 

(31) 94 9416093 (32) 94 10 06 (33) DE 
(86) 9510 05 PCT/EP95/03938 
(87) 96 0418 WO96/11149 PCT Gazette nr 17/96 
(71) ROSSBERG Franz, Werlte, DE 
(72) Sachau Werner 
(54) Zamknięcie ze sztucznego tworzywa do 

butelek z wywiniętym obrzeżem 
(57) Wynalazek dotyczy zamknięcia do butelki o wiwiniętym 

brzegu, obejmującego wieczko zamykające (3) z okrągłą, pła
ską pokrywą (2), na którego spodzie (4) umieszczony jest pier
ścień zewnętrzny (5), który w pozycji zamkniętej obejmuje szyjkę 
butelki oraz wewnętrzny pierścień uszczeiniający (6), który przy
najmniej w części przylega do wewnętrznego obwodu otworu 
butelki, pełniąc funkcję wieczka uszczelniającego. Oba pier
ścienie (5,6) umieszczone są zasadniczo koncentrycznie wzglę
dem osi wzdłużnej (7), będąc przy tym uformowane z jednego 
kawałka na pokrywie (2). Wewnętrzny pierścień uszczelniający 
(6) wyposażony jest po swojej wewnętrznej stronie (10), leżącej 
po przeciwnej stronie od powierzchni uszczelniającej (9), w 
pewną ilość żeberek usztywniających, przebiegających zasad
niczo równolegle do osi wzdłużnej (7). Żeberka te stanowią 
uformowane części (12), które w położeniu zamkniętym tworzą 
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przynajmniej częściowo elastyczne wzmocnienie pierścienia 
uszczelniającego (6). 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 319657 (22) 94 10 14 6(51) B65D 41/26 
D06F 39/02 

(86) 94 10 14 PCT/GB94/02257 
(87) 96 04 25 WO96/11855 PCT Gazette nr 18/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Stockwell Colin 
(54) Dozownik detergentu 
(57) Dozownik detergentu zawiera pierwszą część w postaci 

zamknięcia (2), które zazwyczaj służy jako uszczelnienie poje
mnika na detergent, przy czym to zamknięcie, (2) posiada za
mknięty wierzch (4), dołączoną osłonę boczną (5a, 5b) i otwarty 
wylot (6) oraz drugą część w postaci nasadki (3), która jest w 
sposób odwracalny sprzęgana z zamknięciem (2) na jego otwar
tym wylocie (6), przy czym nasadka (3) posiada szczelinę do 
dozowania detergentu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319506 (22) 95 10 10 6(51) B65D 75/00 
B65D 65/00 

(31) 94 326987 (32)94 10 21 (33) US 
(86) 95 10 10 PCT/US95/13293 
(87) 96 05 02 WO96/12658 PCT Gazette nr 20/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Plaxico Bob E., Wright James W. 
(54) Opakowanie transportowe do butelek 
(57) Opakowanie transportowe (2) do butelek, przed pako

waniem butelek spłaszczone, wyposażone jest w płaty ścian 
końcowych (40, 42, 50), przymocowane swymi końcami do 

ścian bocznych (20). Ściany boczne są zaopatrzone w wycięcia, 
ograniczone paskami (21, 25), obejmującymi butelki. Ze ścian 
końcowych (40, 42, 50) są skierowane do wnętrza opakowania 
płaty pionowe (60,62,70,72). Połączenie ścian bocznych i ścian 
końcowych jest utworzone przez ukośne paski narożne (22, 24, 
34). Połączenie pasków (25) środkowej przegródki i ścian bocz
nych jest utworzone przez ukośne paski narożne (26, 36). Klapki 
podtrzymujące łączą albo płaty pionowe albo ściany boczne z 
płatami (10) dna uchwytu. W sianie spłaszczonym opakowanie 
jest wyposażone w rozrywane elementy złączne nacięć, umie
szczone na liniach nacięć ukośnych pasków narożnych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319575 (22) 95 09 15 6(51) B65D 75/00 
B65D 75/58 

(31) 94 4436725 (32) 94 10 14 (33) DE 
(86) 95 09 15 PCT/EP95/03630 
(87) 96 04 25 WO96/11859 PCT Gazette nr 18/96 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A, Pully, CH 
(72) Pfuhl Reiner, Marx Steffen, Sjöstrand 

Tomas, Trinkhaus Otto, Hombach 
Franz-Peter 

(54) Stabilne opakowanie do środków płynnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest stabilne opakowanie do 

środków płynnych, wytworzone z elastycznego, zgrzewalnego 
materiału z podstawą (1), ze ścianami bocznymi (2, 2', 4, 5) ze 
zgrzewami, łączącymi ściany (2, 2', 4, 5) i z urządzeniem do 
napełniania. Aby użyć mniejszą ilość jakościowo prostszego 
materiału, dla z góry określonej objętości, na przykład materiału 
o niższym współczynniku sprężystości, przy zachowaniu wyso
kiej stabilności iloraz stosunków objętości, wypełniającej opa
kowanie, do powierzchni opakowania i objętości kuli do powie
rzchni kuli wynosi od 0,8 do 0,85, wymiary opakowania są 
dobrane tak, że A:B = 0,5 do 0,99, ((A+B)/2):C = 0,9 do 1,7, 
[{(A + B ) / 2 ) x C ] : E - 50 do 120 jednostek długości, 
F:[(A+B)/2+C)] = 1 do 0 oraz G :A = Odo 1.3, gdzie A oznacza 
przednią krawędź podstawy opakowania, B oznacza tylną 
krawędź podstawy, C oznacza boczną krawędź podstawy, E 
oznacza przednią wysokość pionową, F oznacza przednią 
krawędź wzdłużną oraz G oznacza tylną krawędź górną, przy 
korzystnym współczynniku sprężystości, odpowiednim stosun
ku grubości materiału opakowania do jego objętości wypełnia
jącej i przy odpowiednich wartościach kątów pochylenia. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 318411 (22) 97 02 10 6(51) B65D 83/06 
(31) 96 593098 (32)96 02 15 (33) US 
(71) Dart Industries Inc., Orlando, US 
(72) Jeppesen Hanne Dalsgaard, Heiberg Jakob, 

Lillelund Stig 
(54) Potrząsany pojemnik na przyprawy 
(57) Potrząsany pojemnik na przyprawy, zawierający pod

stawę tworzącą komorę (14) z otwartym w górę wylotem (26) dla 
selektywnego wprowadzania przyprawy w postaci masowej i 
uszczelkę zamontowaną zdejmowalnie do tej podstawy ponad 
tym wylotem (26), charakteryzuje się tym, że uszczelka posiada 

dolną ścianę (30), która ma zewnętrzną część obwodową (34) 
łączoną zdejmowalnie z tą podstawą wokół wylotu (26) dla 
montowania uszczelki na podstawie, przy czym dolna ściana 
(30) ma wewnętrzne obrzeże (38), a ponadto uszczelka zawiera 
górną ścianę (32) przykrywającą dolną ścianę (30) i ma ruchomy 
zawias (50) utworzony integralnie z wewnętrznym obrzeżem 
(38) dolnej ściany (30) i z górną ścianą (32), zaś górna ściana 
(32) zawiera zewnętrzną część usytuowaną zewnętrznie wzglę
dem tego ruchomego zawiasu, przykrywającą dolną ścianę 
(30), która ma przynajmniej jeden otwór dozujący. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318611 (22) 97 02 20 6(51) B65G 39/00 
(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 

FAMAGO SA, Zgorzelec 
(72) Kempa Henryk, Szczepański Adam, 

Wojtania Tadeusz, Widera Stanisław 
(54) Krążnik przenośnika taśmowego 
(57) Krążnik ma niemetalowy płaszcz (1) z rozmieszczonymi 

grzebieniowo roboczymi kołnierzami (2), z którymi jest monoli
tyczny. Płaszcz (1) osadzony jest bezpośrednio nałożyskach (3) 
!ub na stalowej rurze, zaopatrzonej w piasty łożyskowe. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 315458 (22) 96 07 29 6(51) B66B 9/00 
(75) Twardowski Tadeusz, Będzin 
(54) Dźwig mechaniczny do transportu w pionie i 

poziomie inwalidów 
(57) Dźwig mechaniczny do transportu inwalidów w pozycji 

siedzącej, według wynalazku, złożony jest z osi, na których 
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osadzone nałożyskach (24) są koła linowe, przez które przewie
szona jest linka (25) z hakami na jednym końcu i przeciwwagą 
(26) na drugim. W obudowie (1), na osi (2) osadzone są koła 
jezdne (3, 4) i na drugiej osi również osadzone są koła jezdne, 
przy czym osie połączone są, poprzez otwory, w płaskownikach 
(8, 9). W obudowie (1) są otwory (11) na sworznie (10), które 
osadzone są na kole jezdnym (3). Na oś (2) nałożona jest Suleja 
(12) z kołnierzem (13) i uchwytem (14) na drążek sterowniczy 
(15), W otworach (16) koła linowego (17) osadzone są sworznie 

(18) ze sprężynami (19), a w kole jezdnym (3) są otwory (20) na 
nie. Drążek sterowniczy (15), na którym zamocowana jest krzy
wka (22), wmontowany jest obrotowo (21) w uchwyt (14). Na 
obudowie (1) zamocowane są uchwyty do podtrzymywania 
przeciwwagi (26). 

Dźwig należy instalować na suficie nad łóżkiem, ubika
cją czy wanną. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1 (21) 318740 (22) 97 02 28 6(51) C02F 7/00 
(75) Honisz Józef, Paiowice 
(54) Urządzenie wiatrowe do napowietrzania 

wody w zbiorniku otwartym 
(57) Urządzenie wiatrowe charakteryzuje się tym, że jego 

pływak stanowi termoizolacyjny korpus (1 ) mający w swej górnej 
części pokrywę (2), pod którą utworzona jest powietrzna komora 
(3) połączona z atmosferą, za pośrednictwem co najmniej jed
nego kanału (4) korzystnie znajdującego się w pokn/wie. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 312839 (22) 96 02 14 6(51) C02F 11/12 
(75) Krasiczyński Kazimierz, Wrocław; 

Krasiczyński Jan, Lubin 
(54) Sposób zabezpieczenia przed pyleniem 

powierzchni stawu osadowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczenia 

przed pyleniem powierzchni stawu osadowego, zwłaszcza sta
wu zawierającego odpady poflotacyjne rud miedzi. Sposób ten 

polega na tym, że powierzchnię stawu zrasza się wodą tak, aby 
wilgotność tej warstwy utrzymywała się stale na poziomie wilo-
gotności, przy której zawartość cząstek stałych w powietrzu nad 
tą warstwą jest mniejsza od tej zawartości nad suchą powierz
chnią stawu, Do wody użytej do zraszania powierzchni stawu 
osadowego dodaje się cementu lub gipsu w ilości ponad dwu 
procent wagowych. Nad powierzchnią stawu wytwarza się war
stwę złożoną z kropel wody o średnicy poniżej 5 mm. Powierz
chnię stawu osłania się przeponą rozpostartą na pneumatycz
nych elementach. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318341 (22) 97 02 06 6(51) C03B 7/01 
(31)96 602873 (32)96 02 06 (33) US 

96 602874 96 02 06 US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Nickey George A., Myers Ronald T., Slifco 

John M., Craig Richard W., Flynn Robin L. 
(54) Sposób i urządzenie do rozdzielania 

strumienia masy szklanej na porcje i łopatka 
do urządzenia do rozdzielania strumienia 
masy szklanej na porcje 

(57) Sposób rozdzielania strumienia masy szklanej na po
rcje, polega na tym, że ustawia się przeciwległe, ułożone pozio
mo rozdzielające łopatki pierwszą i drugą, z których każda ma 
koniec rozdzielający i koniec przeciwległy i jednocześnie prze
mieszcza się łopatki pierwszą i drugą wzdłuż pierwszej i drugiej 
ścieżki ruchu do, a następnie od siebie nawzajem. 

Doprowadza się końce rozdzielające każdej z pier
wszych i drugich łopatek do częściowo zachodzącego na siebie 
kontaktu przy ustawieniu ich w jednej linii ze strumieniem sto
pionego szkła w najbardziej wewnętrznych położeniach łopatek 
pierwszej i drugiej wzdłuż pierwszej i drugiej ścieżki ruchu. 
Przez każdą z łopatek pierwszą i drugą przepuszcza się płyn 
chłodzący podczas ich przemieszczania. 

Urządzenie (20) do rozdzielania strumienia roztopione
go szkła na porcje, zawiera przeciwległe sanie, które są powta
rzalnie przemieszczane wzdłuż prostoliniowych przeciwległych 
ścieżek do i od siebie nawzajem za pomocą niebezpośrednio 
oddziałującego zespołu silnika/przekładni redukującej (44), od
działującego poprzez obrotową dźwignię kątową. Każde z sań 
podtrzymuje kilka łopatek, które współdziałają ze sobą nawza
jem rozdzielając strumień szkła na porcje. Łopatki posiadają 
wewnętrzne kanały przepływowe z chłodzącym płynem z prze
wodów doprowadzających (52, 56). Łopatki jednych sań są 
dociskane przez sprężyny naciskowe do styku z łopatkami 
drugich sań. W styku z powierzchnią łopatek jednych sań jest 
umieszczona smarownica stykowa. 

(30 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317927 (22) 97 01 14 6(51) C03B 19/00 

(31) 96 597765 (32)96 02 07 (33) US 

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

(72) Leidy D.Wayne 
(54) Sposób formowania porcji stopionego szkła i 

urządzenie do formowania porcji stopionego 
szkła 

(57) Urządzenie do formowania pustego w środku wyrobu 
szklanego w operacji typu "tłoczenie przez wąską szyjkę i wy
dmuchiwanie" zawiera, do uruchamiania go, śrubę pociągową, 
napędzaną elektrycznym serwomechanizmem. Do określania 

położenia trzpienia (175) w całym zakresie jego suwu jest uży
wany przelicznik (220), rozpoznający położenie, a informacja o 
położeniu może być stosowana, jako sprzężenie zwrotne do 
sterowania położeniem trzpienia (175) przed skontaktowaniem 
się z porcją stopionego szkła w komorze formy. Głębokość 
penetracji trzpienia (175) w stopionej porcji jest następnie kon
trolowana poprzez ciśnienie dociskania, które jest funkcją mo
mentu obrotowego siłownika (220) i mechaniki śruby. Możliwe 
jest kontrolowanie ciśnienia, wywieranego na porcje stopionego 
szkła, poprzez kontrolowanie momentu obrotowego, przykłada
nego przez siłownik (200). 

Oddzielny regulator wagi porcji nie jest wymagany, 
ponieważ zmiany wagi porcji określane są poprzez dokładne 
kontrolowanie penetracji porcji przez trzpień (175). 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 319633 (22) 95 10 13 6(51) C03C 17/00 
(31) 94 323272 (32) 94 10 14 (33) US 
(86) 95 10 13 PCT/US95/13001 
(87) 96 04 25 WO96/11802 PCT Gazette nr 18/96 
(71) LIBBEY-OWENS-FORD CO., Toledo, US 
(72) Soubeyrand Michel J. 
(54) Sposób powlekania szkła i szkło powleczone 

tym sposobem 
(57) Ujawniono w szczególności proces osadzania powłoki 

zawierającej krzemionkę na podłożu szklanym, zawierający na
stępujące etapy: a) dostarczenie podłoża szklanego o podwy
ższonej temperaturze posiadającego powierzchnię, na której 
ma być osadzana powłoka, b) skierowanie mieszaniny prekur-
sorowej zawierającej silan, gaz będący akceptorem rodników, 
tlen i obojętny gaz nośny, ku i wzdłuż powierzchni, która ma być 
powlekana oraz prowadzenie reakcji mieszaniny przy lub w 
pobliżu powierzchni, aby wytworzyć powłokę zawierającą 
krzem, przy czym akceptor wolnych rodników jest obecny w 
odpowiedniej ilości, by zapobiec zapłonowi prekursorowych 
gazów i regulować szybkość reakcji mieszaniny oraz c) ochło
dzenie powleczonego podłoża szklanego do temperatury oto
czenia. Proces może zawierać także etap (etapy) osadzenia 
dodatkowej powłoki (dodatkowych powłok). 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 312727 (22) 96 02 08 6(51) C04B 35/68 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Zubiński 

Józef, Guzek Zbigniew, Sterczała Elżbieta 
(54) Elektroizolacyjna ceramiczna masa do 

elementów grzejnych 
(57) Caramiczna masa eiektroizolacyjna do elementów 

grzejnych charakteryzuje się tym, że oprócz magnezytu suro
wego i materiałów ilastych, zawiera 5-25% mieszaniny składają
cej się z 20-40% talku, 20-40% tlenku magnezu MgO i 20-30% 
kwasu borowego H3BO3. 

Skład granulometryczny masy: 0% frakcji powyżej 0,5 mm, 
5-15% frakcji 0,5-0,3 mm, 15-25% frakcji 0,3-0,2 mm, 20-30% 
frakcji 0,2-0,1 mm, 15-20% frakcji 0,1-0,06 mm oraz 25-40% 
frakcji poniżej 0,06 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312767 (22) 96 02 12 6(51) C05F 3/06 
(71) I-TEK S.A,Tremeur,FR 
(72) Lesnard Pierre 
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(54) Zbiornik odpływowy gnojowicy 
(57) Wynalazek dotyczy zbiornika odpływowego gnojowicy 

posiadającego prostokątne dno (1) oraz boczną ściankę skła
dającą się z dwóch części (2, 3) biegnących wzdłuż dłuższych 
boków prostokąta i z dwóch części (4, 5) biegnących wzdłuż 
krótszych boków prostokąta i charakteryzuje się pierwszą pio
nową płaszczyzną symetrii równoległą do dłuższych boków (4, 
5) zbiornika i drugą płaszczyzną symetrii równoległą do krót
szych boków (2, 3) zbiornika przecinającym się nawzajem w 
punkcie środkowym zbiornika, Wspomniane płaszczyzny wy
znaczają w dnie zbiornika cztery dwuściany o krawędzi, która 
jest zasadniczo pozioma i prostopadła do kanału (7). Każdy 
dwuścian posiada dwie powierzchnie, z których jedna (13.1, 
13.2,13.3 i 13.4) jest zasadniczo pozioma i biegnie z niewielkim 
spadkiem w dół od części (2, 3) w kierunku krawędzi i którego 
druga powierzchnia (14.1, 14.2, 14.3 i 14.4) biegnie ukośnie od 
krawędzi do krawędzi (10,11). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319781 (22)95 09 27 6(51) C07C 19/045 
C07C 17/156 

(31)94 9421136 (32)9410 20 (33) GB 
(86) 95 09 27 PCT/IB95/00872 
(87) 96 05 02 WO96/12693 PCT Gazette nr 20/96 
(71) EVC TECHNOLOGY AG, Zug, CH 
(72) Fatutto Pierluigi, Marsella Andrea, Vio 

Dario 
(54) Jednoetapowe oksychlorowanie etylenu na 

nieruchomym złożu 
(57) Sposób oksychlorowania etylenu w celu otrzymania 

1,2-dichioroetanu obejmujący reagowanie etylenu ze źródłem 
chloru oraz ze źródłem tlenu w reaktorze do oksychlorowania ze 
złożem nieruchomym w obecności katalizatora, który charakte
ryzuje się tym, że stosuje się pojedynczy reaktor, przy czym 
etylen jest obecny w dużym molowym nadmiarze w stosunku do 
chloru. Odpowiednim źródłem chloru jest HCl, odpowiednim 
katalizatorem jest katalizator z chlorku miedziowego, a molowy 
nadmiar etylenu korzystnie wynosi od 200 do 700%. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312641 (22)96 02 05 6(51) C07C 49/403 
C07C 45/90 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej 
im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 

(72) Ciborowski Stanisław, Śledzińska Krystyna, 
Piechota Stanisław 

(54) Sposób rozkładu pogonów z produkcji 
cykloheksanonu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu utylizacji odpadu przemy
słowego, jakim jest pozostałość podestylacyjna powstająca w 
produkcji cykloheksanonu. 2 pozostałości tej, sposobem we
dług wynalazku, można otrzymać cykloheksanon. Sposób 
polega na ogrzewaniu pogonów z wodnym roztworem soli 
sodowych słabych kwasów, w temperaturze 200-250°C, 
pod ciśnieniem odpowiadającym co najmniej prężności par w 
danej temperaturze, przy zapewnieniu odpowiedniego rozwi
nięcia powierzchni międzyfazowej. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312640 (22) 96 02 05 6(51) C07C 53/02 
C07C 53/08 
C07C 67/08 

C07C 49/403 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Ciborowski Stanisław, Piechota Stanisław, 

Jaroszuk Elżbieta 
(54) Sposób usuwania kwasów mrówkowego i/lub 

octowego z rozcieńczonych roztworów 
wodnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem usuwania kwasów 
mrówkowego i/lub octowego z rozcieńczonych roztworów wod
nych, zwłaszcza stanowiących ścieki produkcyjne. Przeróbka 
ścieków z instalacji pozwala odciążyć biologiczne oczyszczal
nie ścieków. 

Sposób polega na estryfikacji kwasów mrówkowego i 
octowego metanolem w rozcieńczonych roztworach wodnych w 
obecności katalizartora, przy czym powstające estry usuwa się 
w trakcie prowadzenia tej operacji przez ich oddestylowanie. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319687 (22)95 09 27 6(51) C07C 205/56 
C07C 205/55 

(31)94 9411657 (32)94 09 29 (33) FR 
(86) 95 09 27 PCT/FR95/01241 
(87) 96 04 04 WO96/10010 PCT Gazette nr 15/96 
(71) RHONE-POULENCRORER S.A., 

Antony, FR 
(72) Manfre Franco 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

nitrobenzenu 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych nitrobenzenu o wzo

rze (I), w którym R1 i R2, jednakowe lub różne, oznaczają atom 
wodoru lub grupę alkilową bądź alkoksylową, lub też R1 i R2 
tworzą z atomem węgla do którego są przyłączone, grupę 
cykloalkilową zawierającą 3 do 6 atomów węgla, polega na 
odchlorowcowaniu pochodnej o wzorze (II), w którym R1 i R2 
mają takie same znaczenia jak we wzorze (I) a Hal oznacza atom 
chloru lub bromu, za pomocą 1 do 2 moli mrówczanu trietylo-
amoniowego, w obecności od 0,002 do 0,1 mola palladu na 
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węglu na mol związku o wzorze (II), w środowisku acetonitrylu 
lub tetrahycirofuranu, w temepraturze zawartej między 50°C i 
temperaturą wrzenia mieszaniny reakcyjnej. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319689 (22)95 09 26 6(51) C07C 255/64 
C07C 251/60 
C07C 251/36 
C07D 277/10 
C07D 263/10 
C07D 277/28 
C07D 213/53 
C07D 239/26 
C07D 241/12 
C07D 307/38 
C07D 261/08 
C07D 285/06 
C07D 241/42 
C07D 277/64 
C07D 213/61 

(31) 94 3033 (32) 94 10 07 (33) CH 

(86) 95 09 26 PCT/EP95/03802 
(87) 96 04 18 WO98/11183 PCT Gazette nr 17/96 
(71) NOVARTIS AG, Bazyleja, CH 
(72) Ziegier Hugo, CH; Trail Stephan, DE; 

Zurflüh Rene, CH 
(54) Pochodne N-(orto-podstawionej 

benzyloksy)iminy oraz ich zastosowanie jako 
środków grzybobójczych, roztoczobójczych i 
owadobójczych 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy eterów oksymów o ogól
nym wzorze 1 oraz wszelkich możliwych ich izomerów i miesza
nin ich izomerów, w którym to wzorze a) X oznacza atom N oraz 
Y oznacza atom tlenu lub NH, albo b) X oznacza CH oraz Y 
oznacza atom tlenu i w którym dalej R1 oznacza alkil C1-C4; R2 
oznacza wodór, alkil C1-C4, cyklopropyl lub grupę cyjanową; Fb 
oznacza grupę cyjanową, podstawiony lub niepodstawiony C1-
C6 alkoksykarbonyl, podstawiony lub niepodstawiony dwu(C1-
C6alkilo) aminokarbonyl, podstawiony lub niepodstawiony C1-
C6-alkilo-S(0)n podstawiony lub niepodstawiony arylo-S(0)n, 
podstawiony lub niepodstawiony heteroaryl, podstawiony lub 
niepodstawiony heterocyklil albo podstawiony lub niepodsta
wiony heterocyklilokarbonyl; oraz R4 oznacza alkil C1-C6," chlo-
rowcoalkil C1-C6 zawierający od 1 do 5 atomów chlorowca; 
C1-C4 alkoksy-C1-C2 alkil; alkenyl C2-C6, który jest niepodsta
wiony lub podstawiony atomami chlorowca w liczbie od 1 do 3; 
alkinyl C3-C6; C3-C6 cykloalkilo-C1-C4 alkil, który jest niepodsta
wiony lub podstawiony atomami chlorowca w liczbie od 1 do 4; 
zaś n przyjmuje wartość 1 lub 2. Związki te można stososwać w 

postaci produktów ochrony upraw do zwalczania chorób roślin , 
a także owadów i szkodników z rzędu roztoczy. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 319692 (22) 95 10 05 6(51) C07C 323/62 
C07C 323/63 
C07C 319/20 
C07D 285/14 
C07C 323/25 

(31) 94 3121 (32) 94 10 17 (33) CH 
95 1743 95 06 13 CH 
95 2156 95 07 21 CH 

(86)95 10 05 PCT/EP95/03936 
(87) 96 04 25 WO96/11906 PCT Gazette nr 18/96 
(71) NOVARTIS AG, Bazyleja, CH 
(72) Breitschuh Richard, DE; Pugin Benoit, CH; 

Indolese Adriano, CH; Gisin Verena, CH 
(54) Sposób wytwarzania podstawionych 

3-aminobenzonitryli 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy m.in. sposobu wytwarza

nia podstawionych 3-aminobenzonitryli o wzorze 1, w którym R 
oznacza wodór lub aikil C1-C12, cykloalkil C3-C8, COR1, C1-C8 
alkoksyalkil, C1-C6 hydroksyalkil, C1-C8 aminoalkil, C1-C8 alki-
io-NH(C1-C4 alkil), C1-C8 alkilo -N(C1-C4 alkil)2, albo podstawio
ny lub niepodstawiony benzyl, zaś Ri oznacza alkil C1-C8, 
cykloalkil C3-C8 lub fenyl, który polega na poddaniu reakcji 
podstawionego 3-aminochlorobenzenu o wzorze 2 z substancją 
reagującą będącą donorem grup cyjanowych. Związki o wzorze 
1 są związkami pośrednimi przy wytwarzaniu kwasu benzotia-
dwuazoio-7-karboksylowego, który otrzymuje się przez dwu-
azowanie i hydrolizę związków o wzorze 1 w dowolnej żądanej 
kolejności. 

(40 zastrzeżeń) 

Al(21) 318346 (22)97 02 06 6(51) C07D 205/08 

(31)96 960061 (32)96 02 06 (33) HR 
97 970036 97 01 20 HR 

(71) PLIVA, Zagreb, HR 
(72) Lukić Irena 
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(54) Nowe pochodne 3-bromo- i 
33-dibromo-4-okso-l-azetydynowe, sposoby 
ich wytwarzania oraz kompozycja 
farmaceutyczna 

(57) Nowe pochodne 3-bromo i 3,3-dibromo-4-okso-1- aze-
tydynowe o podanym niżej wzorze ogólnym wytwarza się w 
reakcji pochodnych kwasu 2-sulfinowego, korzystnie 2- podsta
wionych suifinoamidów 4-okso-azetydynowych z różnymi czyn
nikami halogenującyrni i po obróbce mieszaniny reakcyjnej, 
wyodrębnia się 2-chiorowcopochodne 3-bromo i 3,3-dibromo-
4-okso -azetydynowe, po czym poddaje się je reakcji z tetrafluo-
roboranem srebra i alkoholami, aby otrzymać odpowiednie 
2-aikoksypochodne 3-bromo- i 3,3-dibromo-4-okso -azetydyno
we lub 2- chlorowcopochodne 3-bromo- i 3,3-dibromo -4-
okso-azetydynowe, poddaje się reakcji z azotanem srebra w 
propano!u-2, aby otrzymać po obróbce mieszaniny reakcyjnej 
2-nitroksypochodne 3-bromo- i 3,3-dibromo-4-okso -azetydyno
we. Niektóre z nowo wytworzonych związków są poddawane 
reakcji usuwania grupy zabezpieczającej. 

Wytworzone związki stanowią składniki kompozycji 
farmaceutycznych skutecznych w terapii przeciwbakteryjnej i 
przeciwnowotworowej. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 312728 (22)96 02 09 6(51) C07D 211/40 
(71) instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Acbmatowicz Osman, Malinowska Iwona, 

Wiśniewska Alicja, Grynkiewicz Grzegorz, 
Skupiński Włodzimierz, Badowska-Rosłonek 
Katarzyna, Eksanow Kamil 

(54) Sposób otrzymywania (R) - (+) - i (S) - (-) -
3 - (4-aminofenylo) - 3 - etylopiperydyno -
2,6 -dionu oraz nowe związki pośrednie 

(57) Sposób otrzymywania optycznie czynnych (S)-(-)- i (R)-
(+)-3-(4-aminofenylo)-3-etylopiperydyno-2,6-dionu polega 
na tym, że cyklizuje się odpowiednio kwas (S)-(+)- lub (R)-(-)-
4-cyjano-4-(4-nitrofenylo)heksanowy, a następnie redukuje się 
grupę nitrową w tak otrzymanym odpowiednio (S)-(-)- lub (R)-
(+)-3-etylo-3-(4-nitrofenylo)piperydyno -2,6-dionie. Wynalazek 
obejmuje także związki wyjściowe i związki pośrednie użyteczne 
w tym sposobie, (S)-(-)- i (R)-(+)-3-(4-aminofenylo)-3-etylopi-
perydyno- 2,6-dion wykazują czynność farmakologiczną. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 318370 (22)97 02 07 6(51) C07D 233/04 
(31)96 332 (32)96 02 09 (33) CH 
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH 
(72) Jackson Barry 
(54) Sposób wytwarzania soli 

4-oksoimidazoliniowych 
(57) Sole 4-oksoimidazoliniowe o wzorze ogólnym 1, w któ

rym R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczają C1-io-alkil, C2-10-
alkenyl, C3-7 -cykloalkil lub ewentualnie podstawiony aryl, 
aryloalkil, heteroaryl lub heteroaryloalkil albo R1 i R2 łącznie z 

atomem węgla, z którym są związane, tworzą trójczłonowy do 
siedmioczłonowego nasycony lub nienasycony pierścień kar-
bocykliczny lub heterocykliczny, R3 oznacza C1-10-ałkil, C2-10, 
C3-7 -cykloalkil lub ewentualnie podstawiony aryl, aryloalkil lub 
heteroaryi, zaś A" oznacza anion mocnego kwasu, wytwarza się 
przez cyklizację a-acyloaminonitrylu w rozpuszczalniku niewod-
nym, w obecności niższego alkoholu i mocnego kwasu. 

Związki wytwarzane w/w sposobem są związkami po
średnimi do produkcji farmaceutycznych substancji aktywnych, 
przykładowo antagonistów angiotensyny II. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 319637 (22) 95 09 26 6(51) C07D 233/54 
C07D 401/06 
C07D 401/12 
C07D 401/14 
C07D 403/12 
A61K 31/415 

(31) 94 313435 (32) 94 09 27 (33) US 
95 401201 95 03 09 US 

(86) 95 09 26 PCT/US95/12272 
(87) 96 04 04 WO96/10018 PCT Gazette nr 15/96 
(71) NEUROGEN CORPORATION, Branford, 

US 
(72) Thurkauf Andrew, Hutchison Alan 
(54) Pewne pochodne 

aminometylofenyioimidazoii, nowa klasa 
ligandów specyficznych dla podtypu 
receptorów dopaminy 

(57) Wynalazek obejmuje w szczególności związki o wzorze 
ogólnym I i ich farmaceutycznie dopuszczalne nietoksyczne 
sole. Te związki są silnie selektywnymi częściowymi agonistami 
lub antagonistami podtypu receptorów dopaminy mózgu i są 
przydatne w diagnozowaniu i leczeniu cyklofrenicznych chorób 
psychicznych, takich jak schizofrenia i depresja, jak też pew
nych zaburzeń ruchowych takich jak parkinsonizm. Ponadto 
związki te mogą być przydatne w leczeniu ekstraparamidylo-
wych skutków ubocznych związanych z zastosowaniem konwe
ncjonalnych neuroleptycznych środków. 

(61 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319727 (22)95 05 29 6(51) C07D 233/60 
C07D 405/12 
A61K 31/415 

(31) 94JP 9401747 (32) 94 10 18 (33) WO 
(86) 95 05 29 PCT/ÍB95/00408 
(87) 96 04 25 WO96/11911 PCT Gazette nr 18/96 
(71) PFÏZER INC., New York, US 
(72) Stevens Rodney W., AU; Mano Takashi, JP; 

Nakao Kazunari, JP; Okumura Yoshiyuki, JP 
(54) Inhibitory 5-lipoksygenazy 
(57) Ujawniono nowe związki wykazujące zdolność inhibito-

wania enzymu 5-iipoksygenazy, o wzorze (i), oraz ich farmaceu
tycznie dopuszczalne sole, przy czym Ar1 oznacza grupę hete
rocykliczną wybraną z grupy obejmującej imidazolil, pirolil, 
pirazolil, 1,2,3-triazolil, 1,2,4-triazolil, indolu, indazolil i benzimi-
dazolil, połączoną z X1 przez pierścieniowy atom azotu i która 
może być ewentualnie podstawiona jednym lub dwoma pod
stawnikami, X1 oznacza bezpośrednie wiązanie lub C1-C4 alki-
len, Ar2 oznacza fényien ewentualnie podstawiony jednym lub 
dwoma podstawnikami, X2 oznacza -A-X- lub -X-A-, gdzie A 
oznacza bezpośrednie wiązanie lub C1-4 alkilen, a X oznacza 
grupę oksy, tio, suifinyl lub sulfony!, Ar3 oznacza fényien, piry-
dylen, tienylen, furyien, oksazolilen lub tiazolilen, ewentualnie 
podstawiony jednym lub dwoma podstawnikami, każdy z R1 i 
R̂  oznacza C1-4 alki! aibo też tworzą one razem grupę o wzorze 
-D1-Z-D2-, która wraz z atomem węgla, do którego jest przyłą
czona, tworzy pierścień zawierający 3-8 atomów, gdzie każdy z 
D1 i D2 oznacza C1-4 alkilen, a Z oznacza bezpośrednie wiązanie 
lub grupę oksy, tio, surfinyi, sulfony! iub winylen, przy czym D1 

i D2 mogą być podstawione C1-3 alkilem, a Y oznacza CONR3R4, 
CN, C(R3) = N-OR4, COOR3, COR3 lub CSNR3R4, gdzie każdy z 
R3 i FT oznacza H lub C1-4 alkil, Związki te są przydatne w 
leczeniu lub łagodzeniu chorób zapalnych, alergii i chorób 
sercowo-naczyniowych u ssaków, a także jako substancje czyn
ne w kompozycjach farmaceutycznych do leczenia takich sta
nów. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 319655 (22)9510 07 6(51) C07D 239/60 
C07D 403/12 
C07D 251/30 
C07D 239/96 
C07D 491/04 
A61K 31/505 

(31) 94 4436851 (32) 94 1014 (33) DE 
95 19533023 95 09 07 DE 

(86) 9510 07 PCT/EP95/03963 
(87) 96 04 25 WO96/11914 PCT Gazette nr 18/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Riechers Hartmut, Klinge Dagmar, Amberg 

Wilhelm, Kling Andreas, Müller Stefan, 
Baumann Ernst, Rheinheimer Joachim, 
Vogelbacher Uwe Josef, Wernet Wolfgang, 
Unger Liliane, Raschack Manfred 

(54) Nowe pochodne kwasów karboksylowych, ich 
wytwarzanie i zastosowanie 

(57) Opisano pochodne kwasów karboksylowych o wzorze 
1 oraz ich wytwarzanie. 

Nowe związki są inhibitorami receptorów endoteliny. 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 319605 (22)95 10 11 6(51) C07D 263/57 
(31) 94 321730 (32) 94 10 12 (33) US 

95 467091 95 06 06 US 
(86) 95 10 11 PCT/US95/14399 
(87) 96 04 25 WO96/11917 PCT Gazette nr 18/96 
(71) EURO-CELTIQUE S.A., Luxembourg, LU 
(72) Cavalla David J., GB; Chasin Mark, GB; 

Hofer Peter, CH; Dolby Lloyd, US 
(54) Nowe benzoksazole 
(57) Ujawniono w szczególności związki o podanym niżej 

wzorze ogólnym, będące skutecznymi inhibitorami PDE IV, 
Związki te wykazują bardzo dobrą inhibicję w porównaniu z 
teofilina lub rolipramern i polepszoną selektywność wobec np. 
inhibicji PDE III. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 319587 (22) 95 09 14 6(51) C07D 295/32 
C07D 295/205 

C07D 211/58 
C07D 211/46 
C07C 279/18 
C07C 271/24 
A61K 31/325 

(31)94 312269 (32)94 09 23 (33) US 
(86) 95 09 14 PCT/US95/11814 
(87) 96 03 28 WO96/09297 PCT Gazette nr 14/96 
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(71) ARRIS PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, South San Francisco, US 

(72) Rice Ken D., Dener Jeffrey M., Gangloff 
Anthony R., Kuo Elaine Yee-Lin 

(54) Środki do ieczenia i sposoby leczenia stanów 
zapalnych przebiegających z udziałem 
komórek tucznych 

(57) Opisano nowe związki, środki i sposoby skuteczne w 
profilaktyce i leczeniu immunologicznych stanów zapalnych 
przebiegających z udziałem komórek tucznych. Związki, środki 
i sposoby są skuteczne w profilaktyce i leczeniu chorób zapal
nych związanych z drogami oddechowymi, takich jak astma i 
alergiczny nieżyt nosa a także z innymi typami immunologicz
nych stanów zapalnych, takimi jak reumatoidalne zapalenie 
stawów, zapalenie spojówek i stan zapalny jelit, różne stany 
dermatologiczne oraz pewne stany wirusowe. Związki stanowią 
silne i selektywne inhibitory tryptazy proteazowej komórek tucz
nych. Środki do leczenia tych stanów obejmują preparaty do 
podawania doustnego, do wdychania, do stosowania miej
scowego i pozajelitowego oraz urządzenia zawierające takie 
preparaty. 

(57 zastrzeżeń) 

Al(21) 319688 (22)95 05 26 6(51) C07D 311/56 
C07D 311/22 

C07C 39/14 
C07C 39/17 
A61K 31/35 

A61K 31/045 
(31) 94 322876 (32) 94 1013 (33) US 
(86) 95 05 26 PCT/IB95/00401 
(87) 96 04 25 WO96/11920 PCT Gazette nr 18/96 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Dombroski Mark A, Koch Kevin, Piscopio 

Anthony Daniel 
(54) Benzopiranowe i benzo-skondensowane 

związki, sposób ich wytwarzania oraz ich 
zastosowanie jako antagonistów leukotrienu 
B4(LTB4) 

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności nowe ben
zopiranowe i inne benzo-skondensowane związki, będące anta
gonistami leukotrienu B4 (LTB4), o wzorze (I), gdzie A1 oznacza 
O, CH2, S, NH lub N(C1-C6) alkil, R3 oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową, A2 oznacza grupę o wozrze (a), (b) lub (c), 
R1 oznacza tetrazolil, karboksyl, cis lub trans -(CH2)m-CX1=CX -
CO2H, -(CH2)mCX3X4X5, -CO-NG1G2, grupę (d) oraz podsta
wiony pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień aromatyczny 
ewentualnie zawierający jeden iub dwa heteroatomy, które to 
heteroatomy są ewentualnie niezależnie wybrane z grupy obej
mującej O, S i N, R2 oznacza atom wodoru, atom fluoru, chloru, 
(C1-C6)alkil, (C1-C6) aikoksyl, (C1-C4) perfluoroalkil, (C1-C4) per-
fluoroalkoksyl, (C1-C6) alkilotio, (C1-C6)alki!osuifinyl, fenylosul-
finyl, (C1-C6) alkilosulfonyl lub fenylosulfonyl, kompozycje far
maceutyczne zawierające takie związki lub ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole oraz sposoby zastosowania takich związków 
jako antagonistów LTB4. 

Związki i farmaceutycznie dopuszczalne sole według 
wynalazku inhibitują działanie LTB4 i z tego względu są przydat
ne w leczeniu chorób wywoływanych przez LTB4, takich jak 
zaburzenia zapalne obejmujące reumatoidalne zapalenie sta
wów, zapalenie stawów i kości, zapalna choroba jelita, łuszczy
ca i inne zaburzenia skórne, takie jak egzema, rumień, świąd i 
trądzik, udar i inne formy uszkodzeń reperfuzyjnych, odrzucanie 
przeszczepu, choroby atoimmunizacyjne, astma oraz inne sta
ny, w których występuje znaczący naciek obojętnochłonnymi 
białymi krwinkami. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319576 (22) 95 08 10 6(51) C07D 333/38 
C07D 307/68 
C07D 409/12 
A61K 31/38 
A61K 31/47 
A61K 31/55 

(86) 95 08 10 PCT/GB95/01896 
(87) 97 02 20 WO97/06158 PCT Gazette nr 09/97 
(71) ASTRA AB,Södertälje,SE 
(72) MaeDonald James Edwin, Shakespeare 

William Calvin, Murray Robert John, Matz 
James Russell 

(54) Bicykliczne pochodne amidyny przydatne w 
terapii 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze (I), w któ
rym D oznacza pięcioczłonowy heterocykliczny aromatyczny 
pierścień zawierający 1 do 4 heteroatomów wybranych spośród 
O, N lub S, ewentualnie podstawiony na atomie węgla chlo
rowcem, trifluorometylem, alkilem C1 do C6 grupą nitrową lub 
cyjanową i który jest połączony z resztą związku o wzorze (I) 
przez atom węgla; A oznacza N(X) lub CH(-(CH2)m-NXY); U 
oznacza NH, O iub CH2; V oznacza (CH2)a; W oznacza (CH2)b; 
wraz ze sposobami ich wytwarzania i zawierającymi je kompo
zycjami. Związki o wzorze (I) są inhibitorami syntetazy tlenku 
azotu i są przydatne w terapii. 

(21 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319660 (22) 95 10 02 6(51} C07D 403/04 
A61K 31/495 

(31) 94 4436852 (32) 94 10 14 (33) DE 
(86) 95 10 02 PCT/EP95/03902 
(87) 96 04 25 WO96/11922 PCT Gazette nr 18/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Lubisch Wilfried, Vierling Michael, Behl 

Berthold, Hofmann Hans Peter 
(54) Pîroîilo-tetrahydrobenzochinoksalinodiony,, 

ich wytwarzanie oraz zastosowanie 
(57) Opisano pirolilo-tetrahydrobenzochinoksaiinodiony o 

wzorze 1, ich tautomeryczne i izomeryczne odmiany, ich fizjo
logicznie tolerowane sole oraz ich wytwarzanie. Nowe związki 
są antagonistami glutaminianu i nadają się do terapeutycznego 
stosowania jako środki przeciwko chorobom neurodegenera-
cyjnym, zaburzeniom neurotoksycznym ośrodkowego układu 
nerwowego oraz do wytwarzania leków przeciwpadaczkowych, 
przeciwiękowych i przeciwdepresyjnych. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319635 (22)96 05 30 6(51) C07D 405/14 
A61K 31/41 

(31) 95 458543 (32)95 06 02 (33) US 
95 459145 95 06 02 US 
95 459225 95 06 02 US 

(86) 96 05 30 PCT/US96/07547 
(87) 96 12 05 WO96/38443 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, 

US 
(72) Saksena Anil K., Girijavallabhan Viyyoor, 

Lovey Raymond G, Pike Russell, Wang 
Haiyan, Liu Yi-Tsung, Ganguly Ashit K., 
Bennett Frank 

(54) Tetrahydrofuranowe środki przeciwgrzybicze 
(57) Ujawniono związek o wzorze I, w którym symbole X 

oznaczają niezależnie albo oba Cl albo oba F albo jeden z 
symboli X oznacza niezależnie F, a drugi oznacza niezależnie 
Cl, R1 oznacza grupę (C4-C5)-alkilową o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym, podstawioną jedną albo dwiema grupami prze
kształcalnymi in vivo w jedną lub dwie grupy hydroksylowe oraz 
jego farmaceutycznie dozwolone sole, a także zawierające go 
kompozycje farmaceutyczne, użyteczne w leczeniu i/lub zapo
bieganiu zakażeniom grzybiczym. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 318277 (22)97 02 04 6(51) C07D 413/04 
C07D 419/04 
A61K 31/42 

(31) 96 19604223 (32) 96 02 06 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Riedl Bernd, Häbich Dieter, Stolle Andreas, 

Ruppelt Martin, Bartei Stephan, Guarnieri 
Walter, Endermann Rainer, Kroll Hein-Peter 

(54) Nowe podstawione oksazolidynony, sposób 
wytwarzania podstawionych 
oksazolidynonów i leki zawierające 
podstawione oksazolidynony 

(57) Wynalazek dotyczy nowych podstawionych oksazoiidy
nonów o wzorze ogólnym 1, sposobu ich wytwarzania oraz 
zawierających je leków, zwłaszcza leków bakteriobójczych. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318278 (22)97 02 04 6(51) C07D 413/04 
C07D 419/04 
A61K 31/42 

(31) 96 19604224 (32) 96 02 06 (33) DE 
96 19649095 96 11 27 DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Riedl Bernd, Häbich Dieter, Stolle Andreas, 
Ruppelt Martin, Bartel Stephan, Guarnieri 
Walter, Endermann Rainer, Kroll Hein-Peter 

(54) Nowe heteroarylo-oksazolidynony, sposób 
wytwarzania heteroarylo-oksazolidynonów i 
leki zawierające heteroarylo-oksazolidynony 

(57) Wynalazek dotyczy nowych heteroarylo-oksazolidyno
nów o wzorze ogólnym 1, sposobu ich wytwarzania oraz zawie
rających je leków, zwłaszcza leków bakteriobójczych. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319636 (22)95 08 24 6(51) C07D 471/04 
A61K 31/505 

(31) 94 315470 (32)94 09 30 (33) US 
(86) 95 08 24 PCT/IB95/00689 
(87) 96 04 11 WO96/10571 PCT Gazette nr 16/96 
(71) PFIZER INC., New York, US 
(72) Kishor Desai A., Fliri Anton F.J., Sanner 

Mark A 
(54) Pochodne 2,7-podstawionej 

oktahydro-1H-pirydo [1,2-a] pirazyny 
(57) Podstawione pirydo[1,2-a]pirazyny o ogólnym wzorze 

I, w którym Ar i Ar' oznaczają różne pierścienie karbocykliczne 
i heterocykliczne aromatyczne, A oznacza O, S, SO, SO2, C=0, 
CHOH lub -(CF^R4), a n jest 0-2, jak również ich prekursory są 
ligandami podtypów receptora dopaminy w ciele i dlatego są 
użyteczne w leczeniu chorób układu dopaminowego. Przedmio
tem zgłoszenia jest też środek farmaceutyczny i zastosowanie 
związków o wzorze I. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 319758 (22)95 10 06 6(51) C07D 471/04 
A61K 31/435 

(31) 94 326434 (32) 94 10 20 (33) US 
(86) 95 10 06 PCT/ÏB95/00847 
(87) 96 05 02 WO96/12720 PCT Gazette nr 20/96 
(71) PFIZER INC., New York, US 
(72) Duplantier Allen J. 
(54) Bicykliczne tetrahydropirazolopirydyny i ich 

zastosowanie jako medykamentów 
(57) Ujawniono związki o wzorze (I) i ich dopuszczalne far

maceutycznie sole. Związki są użyteczne w inhibitowaniu fosfo-
diesterazy (PDĘ typu IV i produkcji czynnika martwicy nowo
tworu (TNF) i mogą być stosowane w leczeniu astmy, zapalenia 
stawu lub stawów, zapalenia oskrzeli, przewlekłej, zamykającej 
choroby dróg oddechowych, łuszczycy, alergicznego nieżytu 
nosa, zapalenia skóry i innych chorób zapalnych, AIDS, 

wstrząsu posocznicowego i innych chorób związanych z produ
kcją TNF. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 312759 (22)96 02 09 6(51) C07D 487/02 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Matosiuk Dariusz, Tkaczyński Tadeusz 
(54) Sposób otrzymywania nowych estrów 

etylowych kwasów 
l-arylo-5(lH)hydroksy-2,3-dihydroimidazo[2, 
1-c] [1,2,4] triazepino-6-karboksyïowych 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe estry etylowe kwasów 
1 -arylo-5(1 H)hydroksy-2,3-dihydroimidazo[2,1 -c][1,2,4] tria-
zepino-6-karboksylowych o wzorze ogólnym 1, w którym R 
oznacza wodór, atom chlorowca, grupę alkilową. 

W jednym z rozwiązań związki będące przedmiotem 
wynalazku otrzymuje się w wyniku reakcję pseudo-Michaela 
1-arylo-2-hydrazynoimidazo!in z etoksymetylenomalonianem 
dietylowym (DEEM), a następnie cyklizacji otrzymanych łańcu
chowych związków przez ogrzewanie w temperaturze wrzenia 
węglowodorów aromatycznych lub alternatywnie rozpuszczal
nika protonowego otrzymując zależnie od rodzaju rozpuszczal
nika czysty produkt lub jego mieszaninę z produktem przemiany 
C-5 i N-9 1,5-sigmatropowej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319659 (22)95 10 13 6(51) C07D 487/02 
A61K 31/55 

(31) 94 9412282 (32) 94 10 14 (33) FR 
(86) 95 10 13 PCT/FR95/01354 
(87) 96 04 25 WO96/11690 PCT Gazette nr 18/96 
(71) INSTITUT DE RECHERCHE 

JOUVEINAL, Fresnes Cedex, FR 
(72) Pascal Yves, FR; Moodley Indres, ZA; 

Calvet Alain, FR; Junien Jean-Louis, FR; 
Dahl Svein G., FR 
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(54) Diazepinoindole jako inhibitory 
fosfodiesteraz IV 

(57) Ujawniono w szczególności zastosowanie pochodnych 
diazepinoindoli o wzorze (i), w którym R oznacza atom wodoru, 
niższy alki!, niższą grupę alkoksylową, A oznacza ary! heterocy
kliczny mono- lub tripodstawiony, ich postaci racemicznych, ich 
określonych izomerów i ich soli farmaceutycznie dopuszczal
nych, które zawierają także nowe produkty, do wytwarzania 
leków przeznaczonych do leczenia schorzeń, wchodzących w 
zakres terapii inhibitorami fosfodiesteraz IV, zwłaszcza środków 
przeciwzapalnych, przeciwalergicznych, czynników rozszerza
jących oskrzela i przeciwastmatycznych. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319754 (22)95 10 23 6(51) C07D 491/06 
(31) 94 1980 (32)9410 21 (33) AT 

95 487102 95 06 07 US 
(86) 95 10 23 PCT/AT95/00208 
(87) 96 05 02 WO96/12692 PCT Gazette nr 20/96 
(71) WALDHEIM PHARMAZEUTICA 

GESELLSCHAFT M.B.H., Neufeld, AT 
(72) Czollner Laszlo, Fröhlich Johannes, Jordis 

Ulrich, Küenburg Bernhard 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

4a,5,9,10,ll,12-heksahydro-6H-benzofuro(3a, 
3,2-ef) (2) benzoazepiny 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych 
4a, 5,9,10,11,12-heksahydro-6H-benzofuro[3a, 3,2-efj [2]ben-
zoazepin o ogólnym wzorze I i II, ułatwiającego w szczególności 
wytwarzanie galantaminy. Czyste enancjomery można otrzy
mać drogą strącania w postaci soli z chiralnym kwasem (zwła
szcza w postaci winianów). 

Sposób zachodzi z wysoką wydajnością i czystymi pro
duktami na wszystkich etapach i może być prowadzony w skali 
przemysłowej. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 318486 (22) 97 02 14 6(51) C07F 3/02 
(31)96 19605778 (32)96 02 16 (33) DE 
(71) Grünenthal GmbH, Akwizgran, DE 
(72) Finkam Michael, Kohnen Thomas, Winter 

Werner 
(54) Sposób wytwarzania chlorków 

(3-alkoksyfenyïo)- magnezu oraz 
odpowiednio 1-podstawionych związków 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania chlorków (3-
alkoksyfenylo)-magnezu o 1 -5 atomach węgla w grupie alkoksy-
lowej oraz sposobu wytwarzania odpowiednio 1 - podstawionych 
związków z aldehydów lub ketonów. 

Cechą sposobu wytwarzania wspomnianych chlorków 
jest to, że odpowiedni chlorek 3-alkoksyfenylu poddaje się 
reakcji ze zaktywowanym magnezem, otrzymanym na drodze 
redukcji halogenków magnezu litowcem. 

Cechą sposobu wytwarzania 1-podstawionych związ
ków z aldehydów lub ketonów jest to, że /5-aminoaldehyd lub 
/ï-aminoketon o wzorze 1, w którym R1 oznacza H lub C1-4-alkil, 
R2 oznacza H lub C1-4-alkil albo R2 razem z R1 tworzy grupę 
-(CH2)4- albo R2 razem z R3 tworzy C4-7-cykloalkil albo R2 razem 
z R5 tworzy 5-8 członowy rodnik heterocykliczny, R3 oznacza H 
lub prostołańcuchowy C1-4-alkil, R4 oznacza H, R5 oznacza 
C1-3-alkil, a R6 oznacza C1-3-alkil albo aldehyd lub keton o 
wzorze 2, w którym podstawniki R7 i R8 są jednakowe lub różne 
i każdy z nich oznacza H, C1-6-alkil lub C3-6-cykloalkil, poddaje 
się reakcji z chlorkiem (3-alkoksyfenylo)-magnezu o 1-5 ato
mach węgla w grupie alkoksylowej i otrzymany produkt ewen
tualnie poddaje się hydrolizie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319752 (22) 95 11 20 6(51) C07F 7/18 
C07D 501/06 

(31)94 9423459 (32)941121 (33) GB 
(86) 95 11 20 PCT/EP95/04562 
(87) 96 05 30 WO96/16067 PCT Gazette nr 25/96 
(71) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., 

Kundl, AT 
(72) Centellas Victor, ES; Diago Jose, ES; 

Ludescher Johannes, AT 
(54) Sposób sililowania 
(57) Ujawniono sposób sililowania kwasu 6-aminopenicyla-

nowego oraz kwasu 7-amino-dezacetoksy-cefalosporanowego 
na drodze reakcji sililowania w pewnych estrach kwasów karboksy-
lowych oraz ich zastosowanie w szczególności przy wytwarzaniu 
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6-alfa-aminoacy!o-penicyiin oraz 7-alfa -aminoacyio-dezaceto-
ksy-cefalosporyn. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319630 (22)95 08 01 6(51) C07H 15/252 
A61K 31/70 

(31) 94MI 1696 (32)94 08 04 (33) IT 
(86) 95 08 01 PCT/EP95/03061 
(87) 96 02 15 WO96/04292 PCT Gazette nr 08/96 
(71) A.MENARINI INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., 
Florencja, IT; BRISTOL-MYERS SQUIBB 
S.P.A., Sermoneta, IT 

(72) Animatí Fabio, Arcamone Federico, 
Giannini Guiseppe, Lombardi Paolo, 
Monteagudo Edith 

(54) 8-Fluoroantracykliny, sposób ich 
wytwarzania i zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne 

(57) Opisano 8-fiuoroantracykliny o wzorze (i) wykazujące 
stereochemię cis między grupami 8-F a 9-OH. Związki te prze
jawiają aktywność przeciwnowotworową. Opisano także ich wy
twarzanie oraz zawierające je kompozycje farmaceutyczne. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319601 (22) 95 09 29 6(51) C07J 1/00 
(31) 94 316050 (32)94 09 29 (33) US 
(86) 95 09 29 PCT/US95/12542 
(87) 96 04 04 WO96/10032 PCT Gazette nr 15/96 
(71) PHERIN CORPORATION, Menlo Park, 

US 
(72) Berliner David L., MX; Adams Nathan 

William, US; Jennings-White Clive L., GB 
(54) Nowe estreny pobudzające czynności 

podwzgórza 
(57) Przedmiotem wynalazku są steroidy estrenowe, o wzo

rze przedstawionym na rysunku, wiążące się z komórkami 
nabłonka nerwowego ludzkiego narządu lemieszowo-nosowe-
go. Steroidy te korzystnie podaje się w formie kompozycji far
maceutycznej zawierającej jeden albo większą ilość nośników 
dopuszczalnych farmaceutycznie. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319606 (22) 95 09 29 6(51) C07J 1/00 
(31) 94 316435 (32) 94 09 29 (33) US 
(86) 95 09 29 PCT/US95/12538 
(87) 96 04 04 WO96/10031 PCT Gazette nr 15/96 
(71) PHERIN CORPORATION, xMenlo Park, 

US 
(72) Berliner David L, MX; Adams Nathan 

William, US; Jennings-White Clive L., GB 
(54) Nowe androstany pobudzające czynności 

podwzgórza 
(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności steroidy 

nowe androstanowe o podanym niżej wzorze ogólnym, wyka
zujące właściowści semiochemicznych ligandów, wiążących się 
z receptorami pewnych komórek nabłonka nerwowego nosa. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319503 (22) 95 10 05 6(51) C07K 5/06 
A61K 38/05 

(31) 94 9420057 (32) 94 10 05 (33) GB 
95 9504907 95 03 10 GB 
95 9509431 95 05 10 GB 

(86) 95 1005 PCT/GB95/02362 
(87) 96 04 18 WO96/11209 PCT Gazette nr 17/96 
(71) CHIROSCIENCE LIMITED, Cambridge, 

GB 
(72) Montana John, Baxter Andrew Douglas, 

Owen David Alan, Watson Robert John, 
Phillipson Neil 
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(54) Związki peptydowe i ich zastosowanie 
terapeutyczne jako inhibitorów 
metałoproteaz 

(57) Ujawniono związki o wzorze ogólnym (I) które znajdują 
zastosowanie jako inhibitory metaloproteinaz substancji mię
dzykomórkowej i inhibitory TNF. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 319631 (22) 95 10 06 6(51) G07K 7/06 
C07K 5/10 

A61K 38/07 
A61K 38/08 
A61K 38/10 

(31) 94 9403526 (32) 94 10 14 (33) SE 
(86) 95 10 06 PCT/SE95/01151 
(87) 96 04 25 WO96/11943 PCT Gazette nr 18/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bergstrand Håkan, Eriksson Tomas, 

Karabelas Kostas, Lindvall Magnus, 
Särnstrand Bengt 

(54) Nowe peptydy, posiadające działanie 
immunomodulatorowe 

(57) Ujawniono nowe peptydy o wzorze ogólnym A-X-Y-Cys-
Z-B, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie do produkcji 
preparatów farmaceutycznych. Nowe peptydy są doskonałe 
jako immunomodulatory. 

(15 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319649 (22) 95 10 05 6(51) C07K 11/02 
C07D 273/00 
A61K 31/38 

(31) 94 4437198 (32) 94 10 18 (33) DE 
(86)95 10 05 PCT/EP95/03926 
(87) 96 04 25 WO96/11945 PCT Gazette nr 18/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Scherkenbeck Jürgen, Plant Andrew, Jeschke 

Peter, Harder Achim, Mencke Norbert 
(54) Sposób sulfonylowania, sulfenylowania i 

fosforylowania cyklicznych depsipeptydów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób aromatycznego 

sulfonylowania, sulfenylowania, tiocyjanowania i fosforylowania 
cyklicznych depsipeptydów o 6-24 atomach w pierścieniu, zbu
dowanych z kwasów a-hydroksykarboksylowych i a-aminokwa-
sów i zawierających przynajmniej jedną grupę fenylową, który 
to sposób polega na tym, że te cykliczne depsipeptydy pod
daje się reakcji ze środkami sulfonylującymi, sulfenylującymi, 

tiocyjanującymi lub fosforyiującymi ewentualnie w obecności 
katalizatorów, substancji pomocniczych i/lub rozcieńczalników 
oraz nowe tak otrzymane związki i ich zastosowanie jako środ
ków endopasożytobójczych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318452 (22) 97 02 13 6(51) C08F 8/06 
(31) 96MI 279 (32) 96 02 14 (33) IT 
(71) AUSIMONT S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Marchionni Giuseppe, Guarda Pier Antonio 
(54) Sposób wytwarzania 

peroksyperfluoropoiioksyalkiienów 
(57) Ujawniono sposób utleniania tetrafluoroetylenu z wy

tworzeniem peroksyperfluoropolieterów, w temperaturze mię
dzy -100°C, a -40°C, pod ciśnieniem całkowitym zawartym 
między 0 a 15 barów ciśnienia względnego, w nieobecności 
promieniowania UV, w obecności inicjatora chemicznego, za
wierającego co najmniej jedno wiązanie F-X, gdzie X oznacza 
tlen iub chlorowiec, w obecności rozpuszcalnika zawierającego 
powyżej 8% molowych COF2 lub w obecności samego COF2. 

Peroksyperfluoropolietery znajdują zastosowanie jako 
inicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej i jako czynniki sieciu
jące dla polimerów. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312801 (22) 96 02 12 6(51) C08G 59/02 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Pielichowski Jan, Czub Piotr, Penczek Piotr 
(54) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych 

żywic epoksydowych 
(57) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych żywic epo

ksydowych przez reakcję dianu z nadmiarem molowym epichlo-
rohydryny i wodnym roztworem wodorotlenku sodowego cha
rakteryzuje się tym, że reakcję przeprowadza się jednoetapowo 
w temperaturze 15-50°C, stosując rozpuszczalnik organiczny w 
postaci chlorowanego węglowodoru, ketonu lub alkoholu w 
ilości 500-2000 części wagowych na 100 części wagowych 
dianu oraz katalizator, który stanowią chlorki lub bromki czwar
torzędowych zasad amoniowych w ilości 2-15 części wagowych 
na 100 części wagowych dianu. Stosunek molowy epichlorohy-
dn/ny do zasady sodowej i do dianu zawiera się w granicach od 
2:2:1 do 4:2:1. Katalizator wprowadza się na początku syntezy, 
łącznie z dianem i epichlorohydryną. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312802 (22) 96 02 12 6(51) C08G 59/02 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Pielichowski Jan, Czub Piotr, Penczek Piotr 
(54) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych 

żywic epoksydowych 
(57) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych żywic epo

ksydowych, przez reakcję dianu z nadmiarem molowym epi-
chlorohydryny i wodnym roztworem wodorotlenku sodowego, 
charakteryzuje się tym, że reakcję przeprowadza się jednoeta
powo w temperaturze 15-50°C, stosując rozpuszczalnik organi
czny w postaci chlorowanego węglowodoru, ketonu lub alkoho
lu w ilości 500-2000 części wagowych na 100 części wagowych 
dianu oraz katalizator w postaci sulfotlenku dialkilowego lub 
diarylowego, korzystnie sulfotlenku dimetylowego, ewentual
nie w postaci surfolanu, metylosulfolanu lub dimetylosulfolanu, 
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korzystnie 3-metyiosulfo!anu lub 2,4-dimeíyiosulfoíanu w ilości 
10-30 części wagowych na 100 części wagowych dianu. Stosu
nek molowy epichlorohydryny do zasady sodowej i do dianu 
zawiera się w granicach od 2:2:1 do 4;2:1. Katalizator wprowa
dza się na początku syntezy łącznie z dianem i opichlorohydryną. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319722 (22) 95 09 27 6(51) C08G 71/04 
(31)94 9420107 (32)94 10 05 (33) GB 
(86) 95 09 27 PCT/GB95/02289 
(87) 96 04 18 WO96/11219 PCT Gazette nr 17/96 
(71) HYPERLAST LIMITED, Birch Vale, GB 
(72) Scognamiglio Francesco Giro 
(54) Kompozycja poliuretanowa 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania mikrokomórkowego 

poliuretanu, obejmujący prowadzenie reakcji polimerycznego 
polioiu o ciężarze cząsteczkowym co najmniej 1000, diolu iub 
dwuaminy o 2 do 20 atomach węgla i dwuizocyjanianu 4,4' 
-dwufenylometanu, z wytworzeniem poliuretanu o gęstości od 
0,3 do 0,7 g/cm3. 

(75 zastrzeżeń) 

A1(21) 319581 (22) 95 01 20 6(51) C08G 85/00 
C08G 63/685 

C08G 64/02 
' C08G 18/38 

C08G 65/34 
C08G 71/04 

(31)94 4403084 (32)94 02 02 (33) DE 

(86) 95 01 20 PCT/EP95/00204 
(87) 95 08 10 W095/21211 PCT Gazette nr 34/95 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Aumüller Alexander, Trauth Hubert 
(54) Polimery kondensacyjne i addycyjne z 

N,N'-mostkowanymi ugrupowaniami bis 
(tetrametylopiperydynyloksylowymi) 

(57) Przedmiotem wynalazku są polimery kondensacyjne i 
addycyjne, które jako powtarzalną jednostkę strukturalną za
wierają N.N'-mostkowane ugrupowania bis(tetrametylopipe-
rydynyloksylowe)o wzorze ogólnym 1, w którym zmienna m ma 
wartość 2 lub 3. Polimery tego rodzaju nadają się jako fotostabi-
lizatory i stabilizatory dla tworzyw organicznych. 

Przedmiotem wynalazku są też sposoby wytwarzania 
polimerów, poliestrów, poliuretanów i poliwęglanów. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21 ) 318427 (22) 97 02 12 6(51) C08J 9/00 
C08L 23/04 

(31) 96 19605266 (32) 96 02 13 (33) DE 
(71) Alveo AG, Luzerna, CH 
(72) Bruijnen Peter, NL; Scholbe Ulrich, CH 
(54) Miękkie poliolefinowe tworzywo piankowe o 

dobrych właściwościach zatrzymywania 
ciepła i sposób jego wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest miękkie poliolefinowe two
rzywo piankowe o zamkniętych komórkach, zawierające pig
ment odbijający promieniowanie podczerwone i charakteryzu
jące się przewodnością ciepła w temperaturze 4G°C 0,035 W/mK 
lub mniejszą. To miękkie tworzywo piankowe ma równomierne 
drobne komórki i posiada doskonałe właściwości zatrzymywa
nia ciepła. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwa
rzania tego tworzywa. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 312803 (22) 96 02 14 6(51) C08J 11/04 
C01B 31/08 

(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

(72) Gawdzik Barbara, Matynia Tadeusz 
(54) Sposób karbonizacji polimerów porowatych i 

piec do karbonizacji polimerów porowatych 
(57) Sposób karbonizacji polimerów porowatych polega na 

ogrzewaniu polimerów w środowisku gazowym o temperaturze 
300-800 C, zawierającym 1-5% objętościowych tlenku węgia, a 
następnie na podniesieniu temperatury środowiska gazowego. 
Środowisko gazowe korzystnie stanowią spaliny powstałe ze 
spalania gazu zawierającego związki węgia. Uzyskany produkt 
poddaje się wygrzewaniu w atmosferze azotu, W wyniku kar
bonizacji otrzymuje się materiały węglowe nadające się jako 
sorbenty. 

Piec rurowy, nachylony pod kątem do poziomu, zaopa
trzony jesi na powierzchniach czołowych w wejście i wyjście 
obrabianego materiału. Kanał roboczy (1) posiada w dolnej 
części od dołu wlot (6) usytuowany w odległości 0,2-0,4 długości 
kanału (1) od jego dolnego końca, przy czym pomiędzy wlotem 
(6) a wylotem (8) znajduje się źródło ciepła (9) obejmujące nie 
więcej niż połowę dostępnej długości kanału (1). Wewnątrz 
kanału (1) przebiega taśmociąg (3). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319584 (22) 95 09 22 6(51) C08L 23/02 
C08J 3/22 

C08K 5/15 
(31) 94 4434745 (32) 94 09 28 (33) DE 
(86) 95 09 22 PCT/EP95/03756 
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(87) 96 04 04 WO96/10052 PCT Gazette nr 15/96 
(71) A.SCHULMAN GMBH, Kerpen, DE 
(72) Christ Hubert, Meyerhoff Hans-Peter 
(54) Przedmieszka do stabilizacji polioiefln 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przedmieszka zawierająca 

homopoiimer lub kopolimer poliolefinowy i od 10 do 30% wago
wych związku epoksydowego o wzorze I, w którym n ma wartość 
od Odo 10, R1 oznacza wodór, grupę alkilową, aryioalkiiową lub 
arylową i R2 oznacza grupę alkilową, aryloaikilową, alkiloal-
koksylową, cykloalkiiową lub cykloalkenylową i R3 oznacza 
grupę o wzorze II, gdy n ma wartość różną od 0 i R3 oznacza 
wodór, gdy n ma wartość 0 lub zawierająca mieszaninę tych 
związków. Innym przedmiotem wynalazku jest sposób długo
trwałej stabilizacji termicznej poliolefiny. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319731 (22) 95 10 19 6(51) C08L 23/08 
(31) 94 4437536 (32) 94 10 20 (33) DE 
(86) 95 10 19 PCT/DE95/01472 
(87) 96 05 02 WO96/12763 PCT Gazette nr 20/96 
(71) HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE 
(72) Klaar Karlo 
(54) Spajanie po spęcznieniu folie i tłoczywa na 

osnowie nie zawierającej PCW ( polichlorku 
winylu ) 

(57) Wynalazek dotyczy tłoczywa zawierającego polimer, 
który jest zsyntetyzowany z monomerycznego etylenu i z co 
najmniej jednego komonomeru, wybranego ze zbioru obejmu
jącego winylowe estry kwasu C2-C3-alkanokarboksylowego i 
C1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego, przy czym zawartość 
komonomeru wynosi co najmniej 27% wagowych. Tłoczywo to 
dodatkowo zawiera poliolefinę lub mieszaninę wielu poîiolefin 
w ilości co najmniej 10% wagowych tłoczywa. Ekstrakt w THF 
według normy DIN nr 53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 
godzin jest większy niż 35%. Tłoczywo to stosuje się do wytwa
rzania po spęcznieniu spajalnych folii i pasm materiału uszczel
niającego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319609 (22) 95 09 13 6(51) C08L 23/12 
(31) 94 321720 (32) 94 10 12 (33) US 
(86) 95 09 13 PCT/US95/11546 
(87) 96 04 25 WO96/11982 PCT Gazette nr 18/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., Neenah, US 
(72) Nohr Ronald Sinclair, MacDonald John 

Gavin, Kobylivker Peter Michelovich 

(54) Termoplastyczna mieszanka 
polipropylenowa do wytłaczania ze stopu 
oraz otrzymana z niej włóknina 

(57) Ujawniono termoplastyczną mieszankę polipropyleno
wą do wytłaczania ze stopu, mającą wskaźnik szybkości płynię
cia w zakresie od około 18 do około 30 g/10 minut w tempera
turze 190°C i obciążeniu 2,16 kg, polidyspersyjność niższą niż 
4 i Z-średnią masę cząsteczkową większą niż 300000, oznaczo
ną za pomocą refraktometrii różnicowej. 

Mieszanka może zawierać pierwszy termoplastyczny 
polipropylen, mający wskaźnik szybkości płynięcia niższy niż 
18g/10 minut w tempearturze 190°C i obciążeniu 2,16 kg i 
drugi termoplastyczny polipropylen, mający wskaźnik szyb
kości płynięcia wyższy niż 18 g/10 minut w temperaturze 
190°C i obciążeniu 2,16 kg. Stosunek wagowy pierwszego 
polipropylenu do drugiego polipropylenu jest w zakresie od 
około 90:10 do około 10:90. 

Mieszanka może zawierać od około 0,1 do około 1 
procenta wagowego, w stos un ku do masy pierwszego i drugie 
go termoplastycznego polipropylenu, określonego alkilopod-
stawionego polisiloksanu. 

Dostarcza się także m.in. sposób formowania włókniny, 
który to sposób zawiera mieszanie termoplastycznej mieszanki 
polipropylenowej do wytłaczania ze stopu, złożonej z pierwsze
go i drugiego termoplastycznego polipropylenu, jak opisane 
powyżej. 

Wymieszaną termoplastyczną mieszankę wytłacza się 
ze stopu przez dyszę formując ciągle włókna. Te ciągłe włókna 
chłodzi się do stanu stałego, ciągnie i swobodnie składa na 
ruchomej powierzchni perforowanej jako runo ze splątanych 
włókien. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 319632 (22) 95 10 04 6(51) C08L 31/04 
(31) 94 321288 (32) 9410 11 (33) US 
(86)9510 04 PCT/US95/12762 
(87) 96 04 18 WO96/11234 PCT Gazette nr 17/96 
(71) THE B.F. GOODRICH COMPANY, 

Akron, US 
(72) Dunaway James H., Hernandez Pamela K., 

Bidinger Gregory P. 
(54) Dyspersja kopolimeru o wysokiej zawartości 

ciał stałych, z lateksu i jej zastosowanie jako 
środka uszczelniającego 

(57) Sposób polimeryzowania głównie jednego lub kilku 
monomerów akrylanowych i/lub octanu winylu w obecności 
lateksu daje dyspersje o wysokiej zawartości ciał stałych z 
cząsteczek poiimeru, o niższych lepkościach od tradycyjnie 
obserwowanych. Znaczący % wagowy dodanych monomerów 
może być obecny w dużych cząsteczakch o kształcie niekuli-
stym. Niektóre pierwotne cząsteczki lateksu są zatrzymywane w 
trakcie polimeryzacji, zwiększają one zawartość ciał stałych i 
obniżają lepkość przez wypełnienie odstępów pomiędzy duży
mi cząsteczkami. Całkowita zawartość stałych polimerów może 
z łatwością wynosić od 70 do 92 lub więcej % wagowo, co jest 
znacznie wyżej od uprzednich doniesień dotyczących wodnych 
polimeryzacji. Lepkości przy bardzo wysokich zawartościach 
ciał stałych stają się pastowate, ale materiały są stale jeszcze 
trwałe podczas przechowywania i dalszego manipulowania bez 
rozbicia dyspersji na zaglomerowany polimer i uwolnioną wodę. 
Dyspersja taka jest przydatna do wytwarzania środków uszczel
niających, z lub bez dodatków. 

Korzystnym zastosowaniem są akrylanowe kompozycje 
uszczelniające na bazie wody, gdzie wysoka zawartość ciał 
stałych i tiksotropia dyspersji pozwala na tworzenie uszczelnień 
na bazie wody o niskiej kurczliwości. 

(42 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 319690 (22) 95 09 12 6(51) C09K 3/14 
(31)94 325744 (32)94 10 19 (33) US 
(86) 95 09 12 PCT/US95/11578 
(87) 96 05 02 WO96/12776 PCT Gazette nr 20/96 
(71) SAINT-GOBAIN/NORTON 

INDUSTRIAL CERAMICS 
CORPORATION, Worcester, US 

(72) Torre Earl Robert, Jr, Kavanaugh Michael D. 
(54) Wyrób wytwarzany z zastosowaniem 

sitodruku 
(57) Kształtowe wyroby ceramiczne można otrzymać meto

dą sitodruku, przez nadrukowywanie na pewną powierzchnię 
pożądanych kształtek ze stabilnej pod względem wymiarowym 
zawiesiny prekursora ceramicznego, suszenie nadrukowanych 
sitowo kształtek i wypalanie ich z otrzymaniem ceramicznych 
wyrobów kształtowych. 

Ujawniono także sposób wytwarzania kształtowych 
włóknistych ceramicznych cząstek ściernych z tlenku glinu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 318491 (22) 97 02 14 6(51) C09K 3/18 
(31) 96 19605674 (32) 96 02 15 (33) DE 
(71) Wacker-Chemie GmbH, Monachium, DE 
(72) Mayer Hans, Koenig-Lumer Ingeborg, 

Hausberger Albert 
(54) Środek do powlekania i hydrofobowej 

impregnacji mineralnych materiałów 
budowlanych oraz sposób powlekania i 
hydrofobowej impregnacji mineralych 
materiałów budowlanych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu powlekania oraz hydrofo
bowej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych, pole
gającego na tym, że na materiał budowlany nanosi się środek 
do powlekania materiałów budowlanych zawierający 1-30% wa
gowych C1-C2o-alkilo-C1-C6 -alkoksysilanu jako środka impreg
nującego. Środek impregnujący może dodatkowo zawierać po-
liorganosiloksan (A) z grupami alkoksylowymi. Najważniejszymi 
środkami do powlekania materiałów budowlanych są pokrycia 
malarskie i tynki. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 312756 (22) 96 02 08 6(51) C10G 49/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płock 
(72) Chrapek Tadeusz, Fraczek Kazimierz, 

Sosnowska-Maciukiewicz Lilia,. Zagrodnik 
Helena, Popkowska Mirosława, Bieniek 
Zbigniew, Ners Andrzej, Gutorski Jan, 
Woroszyło Jacenty, Nowak Władysław, 
Maciejewski Jerzy, Giżyński Piotr, Multon 
Roch, Jaroni Józef, Bedyk Ireneusz, Nicewicz 
Zdzisław 

(54) Sposób wymiany ciepła w procesie 
hydroodsiarczania olejów napędowych 

(57) Sposób polega na tym, że strumień surowca do procesu 
albo strumień oleju odsiarczonego przed poddaniem go stabi
lizacji ogrzewa się przez wymianę ciepła kolejno z trzema róż
nymi strumieniami technologicznymi. Najpierw wymienia się 
ciepło ze strumieniem oleju napędowego osuszonego, który 
jako produkt końcowy opuszcza kolumnę osuszającą. Nastę
pnie ze strumieniem oleju stabilizowanego opuszczającym ko
lumnę stabilizacyjną, przy czym wymianę prowadzi się tak, aby 

temperatura tego strumienia była po wymianie ciepła niższa niż 
temperatura pracy kolumny osuszającej, po czym ogrzewa się 
go do temperatury pracy kolumny osuszającej przez wymianę 
ciepła z strumieniem oparów odbieranym górą kolumny stabili
zacyjnej. Trzecim strumieniem, z którym prowadzi się wymianę 
ciepła jest mieszanina poreakcyjna opuszczająca reaktor hydro
odsiarczania. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 317907 (22) 97 01 09 6(51) C10J 3/48 
(75) Niemczyk Marek, Kielce; Lorek Jerzy, 

Kielce; Kapral Jerzy, Kielce 
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania 

lotnego koksiku do komory spalania kotła 
wodnego 

(57) Sposób polega na wdmuchiwaniu lotnego koksiku, 
przy użyciu powietrza wtórnego, bezpośrednio do strefy pale
nia (19) w kotle nad warstwą palącego się paliwa na ruszcie 
ruchomym (17). 

Urządzenie złożone jest z baterii cyklonów (3), połączo
nych przewodami (4) z wdmuchiwaczem (5), wprowadzonym 
do wnętrza komory spalania (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 312726 (22)96 02 08 6(51) C10M 169/06 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Michałowska Bogumiła, Morawska Zofia, 

Bukat Krystyna, Dąbrowska Zofia 
(54) Olej lutowniczy do zabezpieczania 

powierzchni ciekłego lutowia przed 
utlenianiem 

(57) Olej lutowniczy stanowi mieszaninę 80-99% polieteru-
triolu, 0,1-10% dodatku uszlachetniającego, 0,5-10% niejonowe
go środka powierzchniowo czynnego na bazie alkilofenolu oraz 
0,1-10% anty utleniacza fenolowego i (lub) fenolowo - naftaleno
wego. Dodatek uszlachetniający stanowi olej roślinny, będący 
mieszaniną glicerydów nienasyconych i nasyconych kwasów 
tłuszczowych, mieszaniną nasyconych i nienasyconych kwa
sów tłuszczowych o liczbie atomów węgla od 16 do 22 lub 
mieszaniną oleju roślinnego i kwasów tłuszczowych. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319580 (22) 95 10 04 6(51) C12N 1/00 
C12N 1/20 

G01N 33/531 
A61K 39/00 

(32) 94 10 05 (33) US 
95 10 03 US 
95 10 03 US 

(31) 94 318409 
95 538543 
95 538545 

(86) 95 10 04 PCT/US95/13196 
(87) 96 04 18 WO96/11258 PCT Gazette nr 17/96 
(71) MÍCROCARB INC., Gaithersburg, US 
(72) Pace John L., Walker Richard L, Frey Steven 

M. 
(54) Sposoby wytwarzania wzmocnionych 

antygenowe bakterii jelitowych i 
zawierających je szczepionek 

(57) Ujawniono sposoby z wykorzystaniem procesów in vitro 
do indukowania lub wzmacniania ekspresji antygenów !ub 
czynników wirulencji bakterii jelitowych. Z tego względu spo
sobami tymi wytwarza się antygenowo wzmocnione bakterie 
jelitowe. Ujawniono również sposoby stosowania antygenowo 
wzmocnionych bakterii, a także szczepionki zawierające bakte
rie jelitowe. W szczególności pełne bakterie jelitowe lub ich 
fragmenty są dostarczane przez gatunki Helicobacter. Również 
inne bakterie jelitowe są przydatne w ujawnionym wynalazku. 

(56 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319583 (22) 95 10 04 6(51) C12N 1/00 
A61K 39/00 

G01N 33/531 
(31) 94 318409 (32) 94 10 05 (33) US 

95 538544 9510 03 US 
(86) 95 10 04 PCT/US95/12986 
(87) 96 04 18 WO96/11257 PCT Gazette nr 17/96 
(71) MICROCARB INC., Gaithersburg, US 
(72) Pace John L., Walker Richard L, Frey Steven 

M. 
(54) Sposoby wytwarzania wzmocnionych 

antygenowo bakterii jelitowych i 
zawierających je szczepionek 

(57) Ujawniono sposoby z wykorzystaniem procesów in vitro 
do indukowania lub wzmacniania ekspresji antygenów lub 
czynników wirulencji bakterii jelitowych. Z tego względu spo
sobami tymi wytwarza się antygenowo wzmocnione bakterie 
jelitowe. 

Ujawniono również sposoby stosowania antygenowo 
wzmocnionych bakterii, szczepionki zawierające bakterie jelito
we, a także bakterie Helicobacter o wzmocnionych właściow-
ściach antygenowych. 

(56 zastrzeżeń) 

A1(21) 319586 (22) 95 10 06 6(51) C12N 15/11 

(31) 94 319932 
94 330261 
94 348492 
94 353503 
95 373579 
95 418595 

A61K 48/00 
(32)94 10 07 (33) US 

94 10 27 US 
94 12 02 US 
94 12 09 US 
95 01 17 US 
95 04 06 US 

(86) 95 10 06 PCT/US95/12935 
(87) 96 04 18 WO96/11269 PCT Gazette nr 17/96 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS 
INC., Tarrytown, US 

(72) Davis Samuel, US; Bruno Joanne, US; 
Goldfarb Mitchell, US; Aldrich Thomas H., 
US; Maisonpierre Peter C., US; 
Radziejewski Czesław; Jones Pamela F., GB; 
Yancopoulos George D., US 

(54) Ligandy TIE-2, sposoby ich otrzymywania i 
ich zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest izolowana cząsteczka 
kwasu nukleinowego kodująca ludzki ligand TIE-2 a także ciało 
receptora swoiście wiążące ludzki ligand TIE-2, przeciwciało 
swoiście wiążące ludzki iigandT!E-2, a także anatgonista ludz
kiego TIE-2. Przedmiotem wynalazku są również kompozycje 
farmaceutyczne oraz sposób blokowania rozrostu naczyń krwio
nośnych, sposób wspomagania unaczyniania, sposób wspo
magania wzrostu lub różnicowania się komórek, w których za
chodzi ekspresja receptora TIE-2, sposób blokowania wzrostu 
albo różnicowania się komórek, w których zachodzi ekspresja 
receptora TIE-2 oraz sposób hamowania lub zapobiegania roz
wojowi nowotworu u ludzi. 

(60 zastrzeżeń) 

A1(21) 319784 (22) 95 10 12 6(51) C12N 15/12 
C07K 14/50 
A61K 38/18 

(32) 94 10 13 (33) US 
94 10 13 US 
95 06 07 US 

(31) 94 323340 
94 323475 
95 487825 

(86) 95 10 12 PCT/IB95/00971 
(87) 96 04 25 WO96/11949 PCT Gazette nr 18/96 
71) AMGEN INC., Thousand Oaks, US 
72) Morris Charles F., Kenney William C, Chen 

Bao-lu, Hsu Eric W. 
(54) Analogi keratynocytowego czynnika wzrostu 
(57) Wynalazek dotyczy polipeptydowych analogów silnego 

mitogenu wzrostu niefibroblastowych komórek nabłonkowych, 
keratynocytowego czynnika wzrostu (KGF), mających zmodyfi
kowane pierwsze, do 24, aminokwasy N-końca, w których reszty 
cysteinowe odpowiadające pozycjom aminokwasów KGF:1 i 15 
[pozycje aminokwasów 32 i 46 w SEQ ID NO:2, (Cys1 oraz 
Cys , odpowiednio)] są usunięte lub podstawione innym ami
nokwasem. Ujawniono także m.in. cząsteczki kwasu nukleino
wego kodujące wskazane analogi i spsoby wykorzystania takich 
analogów do stymulowania proliferacji nie fibroblastowych ko
mórek nabłonkowych. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 319782 (22) 95 10 17 6(51) C12N 15/15 

(31) 94 326110 
95 461965 
95 465380 
95 486397 
95 486399 

A61K 38/19 
(32) 94 10 18 (33) US 

95 06 05 US 
95 06 05 US 
95 06 05 US 
95 06 05 US 

(86) 95 10 17 PCT/US95/13231 
(87) 96 04 25 WO96/12021 PCT Gazette nr 18/96 
(71) COR VAS INTERNATIONAL, INC., San 

Diego, US 
(72) Vlasuk George Phillip, US; Stanssens 

Patrick Eric Hugo, BE; Messens Joris Hilda 
Lieven, BE; Lauwereys Marc Josef, BE; 
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Laroche Yves Rene, BE; Jespers Laurent 
Stephane, US; Gansemans Yannick Georges 
Jozef, US; Moyle Matthew, US; Bergum 
Peter W., US 

(54) Inhibitory proteaz serynowyeh i białka 
przeciwkrzepliwe ekstrahowane z nicieni 

(57) Opisano w szczególności białka wykazujące aktywność 
jako czynniki przeciwkrzepliwe i/lub jako inhibitory proteazy 
serynowej, które to białka posiadają co najmniej jedna domenę 
NAP. 

(268 zastrzeżeń) 

A1(21) 319512 (22) 96 08 02 6(51) C12N 15/40 
C12N 7/00 

G01N 33/569 
(31)95 9509643 (32)95 08 03 (33) FR 
(86) 96 08 02 PCT/FR96/01244 
(87) 97 02 20 WO97/06260 PCT Gazette nr 09/97 
(71) BIO MERIEUX,Marcy-l'Etoile,FR 
(72) Perron Hervé, Beseme Frederic, Bedin 

Frederic, Paranhos-Baccala Glaucia, 
Komurian-Pradel Florence, Jolivet-Reynaud 
Coiette, Mandrand Bernard 

(54) Materiał wirusowy i fragmenty 
nukleotydowe związane ze stwardnieniem 
rozsianym, do celów diagnostycznych, 
profilaktycznych i leczniczych 

(57) W jednym z rozwiązań ujawniono materiał wirusowy w 
stanie izolowanym albo oczyszczonym, którego genom zawiera 
sekwencje nukleotydowe wybrane z grupy obejmującej se
kwencje o Identyfikatorze Sekw. Nr 46, Nr 51, Nr 52, Nr 53, Nr 
56, Nr 58, Nr 59, Nr 60, Nr 61, Nr 89, ich sekwencje komplemen
tarne i równoważne, w szczególności sekwencje nukleotydowe 
wykazujące dla każdego ciągu 100 monomerów, przynajmniej 
50% oraz korzystnie przynajmniej 70% homologii z wymienio
nymi wyżej sekwencjami nukleotydowymi. 

(46 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312770 (22) 96 02 12 6(51) C21D 9/663 
F27B 11/00 

(75) Ebner Peter Helmut, Leonding, AT; 
Lochner Heribert, Leonding, AT 

(54) Piec kołpakowy do wyżarzania 
(57) Piec kołpakowy do wyżarzania posiada podstawę (1), 

służącą do układania wsadu (2) i kołpak (3), osadzony szczelnie 
na podstawie (1). 

W podstawie (1) przewidziany jest wentylator z central
nym wirnikiem (4) i otaczającą go kierownicą (5). Aby osiągnąć 
szybsze wychładzanie po obróbce cieplnej, między wirnikiem 
(4) i kierownicą (5) jest szczelina pierścieniowa (7), za którą 
usytuowany jest wymiennik ciepła (8), z którego część gazów 
ochronnych, przepływająca przez szczelinę (7), może być skie
rowana z powrotem do kołpaka ochronnego (3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312837 (22) 96 02 14 6(51) C22B 7/00 
(71) Huta im.Tadeusza Sendzimira S.A., Kraków 
(72) Balak Czesław, Chowaniec Jerzy, Danecki 

Romuald, Drzymała Zygmunt, Hryniewicz 
Marek, Maćków Edward, Kaszewski 
Wiesław, Kućmierz Jerzy, Bróg Remigiusz, 
Skupień Stanisław, Zimmer Marian 

(54) Sposób przygotowania szlamu 
zgorzelinowo-zendrowego do stosowania 
jako komponent wsadu wielkopiecowego 
i/lub konwertorowego 

(57) Sposób przygotowania szlamu zgorzelinowo-zendro
wego do stosowania jako komponent wsadu wielkopiecowego 
i/lub konwertorowego, metodą brykietowania w znanych pra
sach, charakteryzuje się tym, że na 100% wagowych szlamu 
zgorzelinowo -zendrowego dodaje się 10-25% wagowych odpa
du technologicznego wytworzonego przy produkcji acetylenu, 
po czym miesza się oba komponenty, a następnie do otrzyma
nej mieszaniny dozuje się melasę cukrową, którą na 100% 
wagowych szlamu zgorzelinowo - zendrowego dodaje się w 
ilości 3-7% wagowych i ponownie całość miesza się do uzyska
nia jednorodnej, sypkiej masy, z której formuje się brykiety, które 
następnie poddaje się sezonowaniu. W sposobie tym stosuje 
się szlam zgorzelinowo-zendrowy o wilgotności 1,0-5,5% odpad 
technologiczny zawierający Ca(OH)2, a uformowane brykiety se 
zonuje się w temperaturze otoczenia przez okres do 72 godzin. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312838 (22) 96 02 14 6(51) C22B 7/00 
(71) Huta im.Tadeusza Sendzimira S.A., Kraków 
(72) Balak Czesław, Chowaniec Jerzy, Danecki 

Romuald, Drzymała Zygmunt, Hryniewicz 
Marek, Maćków Edward, Kaszewski 
Wiesław, Kućmierz Jerzy, Bróg Remigiusz, 
Skupień Stanisław, Zimmer Marian 
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(54) Sposób przygotowania szlamu 
zgorzelinowo-zendrowego do stosowania 
jako komponent wsadu wielkopiecowego 
i/lub konwertorowego 

(57) Sposób przygotowania szlamu zgorzelinowo-zendro
wego do stosowania jako komponent wsadu wielkopiecowego 
i/lub konwertorowego, przy użyciu wapna, metodą brykietowa-
nia w znanych prasach, charakteryzuje się tym, że na 100% 
wagowych szlamu zgorzelinowo-zendrowego dodaje się 3-15% 
wagowych wapna hydratyzowanego lub 10-35% wagowych 
wapna palonego, po czym miesza się oba komponenty, a na
stępnie do otrzymanej mieszaniny dozuje się melasę cukrową, 
którą na 100% wagowych szlamu zgorzelinowo-zendrowego 
dodaje się w ilości 3-15% wagowych i ponownie całość miesza 
się do uzyskania jednorodnej, sypkiej masy z której formuje się 
brykiety, które następnie poddaje się sezonowaniu. 

W spsobie tym stosuje się szlam zgorzelinowo-zendro-
wy o wilgotności 1,0-5,5%, a uformowane brykiety sezonuje się 
w temperaturze otoczenia przez okres do 72 godzin. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 318366 (22) 97 02 07 6(51) C22C 38/04 
B23P 17/00 

(31) 96 9601525 (32)96 02 08 (33) FR 
(71) ASCOMETAL (Société Anonyme), 

Puteaux, FR 
(72) Bellus Jacques, Jolly Pierre, Pichard Claude, 

Jacot Vincent, Tomme Christian, Robat 
Daniel 

(54) Stal do wytwarzania elementu kutego i 
sposób wytwarzania elementu kutego 

(57) Wynalazek dotyczy stali do wytwarzania elementu kute
go, której skład chemiczny zawiera wagowo 0,1% < C < 0,4%, 
1% < Mn < 1,8%, 0,15% < Si < 1,7%, 0% < Ni 1%, 0% < Cr 
< 1,2%, 0% < Mn < 0,3%, 0% < V < 0,3%, Cu < 0,35%, 
ewentualnie 0,005% do 0,06% glinu, ewentualnie 0,0005% do 
0,01% boru, ewentualnie 0,005% do 0,03% tytanu, ewentualnie 
0,005% do 0,06% niobu, ewentualnie 0,005% do 0,1% siarki, 
ewentualnie do 0,006% wapnia, ewentualnie do 0,03% telluru, 
ewentualnie do 0,05% selenu, ewentualnie do 0,05% bizmutu, 
ewentualnie do 0,1 % ołowiu, resztę stanowi żelazo i zanieczysz
czenia wynikające z obróbki. 

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania ele
mentu kutego z tej stali. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 312804 (22) 96 02 14 6(51) C25D 3/56 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Socha Jan, Przywóski Andrzej 
(54) Kąpiel do galwanicznego osadzania powłok 

stopowych wolframu z niklem 
(57) Istotą kąpieli, stanowiącej wodny roztwór soli wolframu 

i niklu i zawierającej związki kompleksowe, takie jak kwasy 
karboksylowe i/lub ich sole sodowe, potasowe i amonowe oraz 
związki stabilizujące, jest to, że jako związki stabilizujące zawie
ra aldehydy alifatyczne o co najmniej jednej grupie formylowej 
oraz od 1 do 10 atomów węgla lub ich mieszaninę w stężeniu 
od 0,01 do 8 g/l kąpieli. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 319664 (22) 95 09 19 6(51) D03D 37/00 
(31) 94 3149 (32) 94 10 20 (33) CH 
(86) 95 09 19 PCT/AT95/00182 
(87) 96 05 02 WO96/12838 PCT Gazette nr 20/96 
(71) STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT 

MBH, Wien, AT 
(72) Starlinger Huemer Franz 
(54) Urządzenie do rozciągania tkanin w krośnie 

kołowym 
(57) W skład proponowanego urządzenia do odbierania tka

niny na kołowym krośnie wchodzi silnik (60) napędzający co 
najmniej rolki odbiorcze (11,12), a także, w razie potrzeby, rolki 
(13) z tkaniną za pośrednictwem przekładni (10). 

Prędkość silnika można regulować za pomocą kompu
tera (62) za pośrednictwem regulatora prędkości (61), przy czym 
komputer jest połączony z głównym napędem (51, 8) kołowego 
krosna za pośrednictwem generatora impulsów (63) lub podo
bnego urządzenia, które wytwarza impulsy sterujące proporcjo
nalnie do prędkości kołowego krosna lub wału głównego (8). 

Umożliwia to liniową regulację procesu odbioru tkaniny 
w górę i w dół, w zależności od prędkości kołowego krosna, a 
tym samym zapobiega niepożądanym odchyleniom od pożąda
nej ilości wątku, zwłaszcza podczas zatrzymywania i ruszania 
krosna. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319724 (22) 95 09 19 6(51) D03D 51/34 
D03D 37/00 

(31) 94 3150 (32)94 10 20 (33) CH 
(86) 95 09 19 PCT/AT95/00183 
(87) 96 05 02 WO96/12839 PCT Gazette nr 20/96 
(71) STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT 

MBH, Wiedeń, AT 
(72) Starlinger Huemer Franz 
(54) Urządzenie do kontroli nitek wątkowych w 

krośnie okrągłym 
(57) Urządzenie do kontroli nitek wątkowych (32) w krośnie 

okrągłym, które są odwijane z poszczególnej szpuli (31) czó
łenek tkackich (30), obracających się w przesmyku tkackim 
wzdłuż kołowego toru, utworzonego przez okrągłą płochę (3) i 
są dostarczane do brzegu tkaniny workowej tkanej okrągło, a 
elementy analizujące kontrolują poszczególną nitkę wątkową 
(32) w celu wytwarzania elektrycznego sygnału sterującego w 
przypadku uszkodzenia nitki wątkowej charakteryzuje się tym, 
że elektryczny sygnał sterujący może być wytwarzany przez 
czujnik magnetyczny (22), umieszczony w strefie toru obrotowe
go czółenek tkackich (30), który współpracuje z magnesem 
trwałym, unoszonym przez poszczególne czółenko tkackie (30), 
skutkiem czego magnes trwały jest umieszczony na dźwigni 
obrotowej (26), odchylanej przez odwijaną nitkę wątkową (32) 
wbrew działaniu elementów powrotnych, podobnych do sprę
żyny i jest utrzymywany na zewnątrz połączenia operacyjnego 
z czujnikiem magnetycznym (22) w celu osiągnięcia, w przypad
ku uszkodzenia nitki wątkowej (32) pod wpływem działania 
elementów powrotnych, jego położenia końcowego, tworząc 
połączenie operacyjne magnesu trwałego z czujnikiem magne
tycznym (22) dla wytwarzania czynnego sygnału sterującego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318731 (22) 97 02 28 6(51) D05B 87/00 
(75) Margol Romuald, Ziębice 
(54) Urządzenie do nawlekania nitki w ucho igły 

do ręcznego szycia 
(57) Urządzenie do nawlekania nitki w ucho igły do ręcznego 

szycia, według wynalazku charakteryzuje się tym, że jest utwo
rzone z podłużnego gniazda (3) dla igły, osadzonego trwale w 
obudowie (1), a obudowa (1) ma szczelinę (2), zakończoną przy 
końcu gniazda (3), a ponadto przy końcu gniazda (3) usytuowa
ny jest zaczep (4), osadzony obrotowo w obudowie (1) oraz 
połączony układem dźwigni z ręcznym popychaczem (10). Pod
łużne gniazdo (3) jest zamknięte przemieszczalnym trzpieniem (14). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312817 (22) 96 02 13 6(51) D06C 27/00 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Ślusarski Ludomir, Giza Emil 
(54) Sposób zwiększania adhezji włókien do gumy 
(57) Sposób zwiększania adhezji włókien do gumy polega 

na tym, że włókna, przed połączeniem ich z gumą, poddaje się 
krótkotrwałemu działaniu rozpuszczalnika polimeru, z którego 
są uformowane, a następnie działaniu substancji, w której ten 
polimer nie jest rozpuszczalny i która miesza się z tym rozpusz
czalnikiem polimeru, po czym tak przygotowane włókna podda
je się impregnacji w kąpieli rezorcynowo-formaldehydowolate-
ksowejbądź impregnacji roztworami izocyjanianów, względnie 
łączy się z mieszanką gumową zawierającą mieszaninę rezorcy
ny, donorów, formaldehydu i krzemionki. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319723 (22) 95 10 17 6(51) D06M 11/01 
D06M 13/29 

(31) 94 8852 (32) 94 10 17 (33) AU 
(86) 95 10 17 PCT/AU95/00682 
(87) 96 04 25 WO96/12057 PCT Gazette nr 18/96 
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 

INDUSTRIAL RESEARCH 
ORGANISATION, Parkville, AU 

(72) Russell Ian Maxwell, Pierlot Anthony Paul 
(54) Chemicznie wspomagany proces 

odprężającej obróbki białek 
(57) Ujawniono sposób obróbki materiałów białkowych za

wierających wiązania dwusiarczkowe lub polisiarczkowe, mają
cej na celu poprawę ich własności w warunkach wysokiej 
wilgotności względnej lub na mokro. Sposób polega na 
odprężaniu tkaniny w temperaturze pomiędzy 70°C a 160CC 
oraz przy wartościach nawilżania pomiędzy 10% a 25% przez 
okres dłuższy niż 10 minut, przy czym tkanina odprężana jest w 
obecności gazu wspomagającego reakcję wymiany dwusiarcz-
kowej. W innym z wariantów sposób polega na odprężaniu 
tkaniny w temperaturze pomiędzy 70°C a 160°C oraz przy war
tościach nawilżania pomiędzy 10% a 25% przez okres dłuższy 
niż 10 minut, przy czym tkanina jest przynajmniej w części 
traktowana cieczą wspomagającą reakcję wymiany dwusiarcz-
kowej. Sposób szczególnie nadaje się do zastosowania w przy
padku materiałów zawierających keratynę, takich jak na przy
kład wełna, wełna o obniżonym stopniu krystaliczności, moher, 
białko regenerowane lub ich mieszaniny. 

(29 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319629 (22) 95 10 09 6(51) D21H 25/18 
B42D 9/04 

(31) 94 4436635 (32) 94 10 13 (33) DE 
(86) 95 10 09 PCT/DE95/01377 
(87) 96 04 25 WO96/12066 PCT Gazette nr 18/96 
(75) Bell Oswald, Nürnberg, DE 
(54) Sposób i urządzenie do neutralizowania 

wszelkiego rodzaju druków i wyrobów 
papierniczych 

(57) W celu uniknięcia tak zwanego "efektu półksiężyca", to 
znaczy niewystarczającej obróbki w obszarze grzbietu (7) książ
ki (1), ze względu na ciasne przestarzenie pośrednie pomiędzy 
poszczególnymi stronicami książki (1) na książkę (1) dmucha 
się strumieniem powietrza, na przykład w postaci podwójnego 
strumienia, składającego się ze strumienia otwierającego (10) i 
strumienia substancji aktywnej (11), ukierunkowanym wzglę
dem książki (1) tak, że strumień substancji aktywnej (11) i/lub 
strumień otwierający (10) wprowadzany jest z jednej strony 
książki (1), na przykład od strony dolnej i wyprowadzany jest 
poprzez przeciwległą stronę, na przykład górną stronę. Stru
mień otwierający (10) oraz strumień substancji aktywnej (11) 
nachylone są w stronę grzbietu (7) książki (1). Strumień substan
cji aktywnej (11), za pomocą obrotowego ramienia (3), porusza 
się względem książki (1). 

(25 zastrzeżeń) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 318307 (22) 97 02 03 6(51) E01B 27/02 
(31)96 207 (32)96 02 05 (33) AT 
(71) FRANZ PLASSER 

BAHNBAUMASCHINEN-INDUSTRIEGES 
ELLSCHAFT MBH, Wiedeń, AT 

(72) Felber Hannes 
(54) Maszyna do prowadzenia robót torowych 
(57) Wynalazek dotyczy maszyny (1) do prowadzenia ro

bót torowych, składającej się z ramy (3) wspartej na jezdnych 

podwoziach szynowych (2), z obrotowej zamiatającej szczotki 
(14) ułożyskowanej w obudowie (13), jak również z urządzenia 
wsporczego (19) do przekładania i przejściowego przechowy
wania szczotki (14). Dla uproszczenia wymiany szczotki (14) 
urządzenie wsporcze (19) jest ułożyskowane z możliwością 
poprzecznego przesuwu w prowadnicy usytuowanej poprzecz
nie i przebiegającej prostopadle do kierunku wzdłużnego ma
szyny oraz jest połączone z napędem posuwu poprzecznego. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312814 (22) 96 02 13 6(51) E02D 3/046 
(75) Liszkowski Jan, Kraków; Nawrocki Tadeusz, 

Kraków; Nąckiewicz Andrzej, Krzeszowice 
(54) Sposób renowacji wałów 

przeciwpowodziowych za pomocą ciężkiego 
walca wibracyjnego z zastosowaniem lekkiej 
sondy dynamicznej (SL) do badania 
uzyskanego zagęszczenia gruntów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania re
nowacji wałów przeciwpowodziowych poprzez ich dogęsz
czanie za pośrednictwem wielokrotnych przejazdów 
ciężkiego walca wibracyjnego z bębnem gładkim. 

Istota wynalazku polega na doprowadzeniu rozluźnionych 
gruntów wałów do ponownego zagęszczenia bez rozbierania 
i formowania od podstaw całej konstrukcji ziemnej. Badanie 
postępu robót oraz osiągnięcia wyników końcowych wykony
wane jest w stałych punktach pomiarowych lekką sondą dyna
miczną (SL) z końcówką stożkową. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318682 (22) 97 02 25 6(51) E02D 29/14 
(75) Wiernasz Józef, Klimkówka 
(54) Pokrywa studni kablowej 
(57) Pokrywa studni kablowej, zwłaszcza telekomunikacyj

nej, według wynalazku posiada zamek (6) trwale osadzony w jej 
wypełnieniu betonowym (5), składający się z korpusu tulejowe-
go (7), wewnątrz którego umieszczona jest tulejka (8) z osadzo
ną w niej luźno tulejką (10), posiadającą w górnej części otwór 
(12) o przekroju poprzecznym w kształcie wieloboku, a na niej 
spoczywa tulejka (13) osadzona również w korpusie tuiejowym 
(7), zaopatrzona w kołki (15), przy czym kształt otworu (12) oraz 
rozstawienie kołków (15) są dostosowane do kształtu dolnego 
końca oraz rozstawienia kanałków trzpienia klucza tego zamka. 
Na dolny nagwintowany koniec korpusu tulejowego (7) nakrę
cony jest pierścień (16) z uchem (17) oraz pierścień (18) z 
zaczepem (20) ramy (42) studni kablowej (2), przy czym z 
uchem (17) połączona jest rozłącznie dźwignia (24). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319757 (22) 95 10 17 6(51) E03B 3/03 
(31) 94 8841 (32) 94 10 17 (33) AU 

95 3341 95 06 02 AU 
(86) 95 10 17 PCT/AU95/00693 

(87) 96 04 25 WO96/12070 PCT Gazette nr 18/96 
(71) Smith Frank, Meadowbank, AU; Smith 

Nancy, Meadowbank, AU; Smith Joanne, 
Meadowbank, AU; Smith Robbie, 
Meadowbank, AU 

(72) Smith Frank 
(54) Sposób oszczędzania wody i urządzenie do 

tego celu 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do magazyno

wania i do zbierania wody burzowej do wprowadzenia w lub na 
konstrukcję budynku tak, że urządzenie to jest integralne z 
konstrukcją budynku i ogólnie stanowi część tej konstrukcji. 
Urządzenie zawiera: przynajmniej jeden magazynowy zbiornik 
(2); zlewnię umieszczoną na budynku (w kierunku strzałki 3) w 
połączeniu ze zbiornikiem magazynowym (2) tak, że woda bu
rzowa spływająca z tej ziewni dopływa do zbiornika poprzez rurę 
wlotową (4); przynajmniej jeden wylot (5) ze zbiornika (2) połą
czony z przewodem zasilającym, który jest zakończony kurkiem 
!ub urządzeniem zużywającym wodę, element (9) na zbiorniku 
(2), który jest połączony z przewodem zasilającym (10), aby 
umożliwić doprowadzanie wody uzupełniającej z alternatyw
nego źródła, takiego jak wodociąg. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 318410 (22) 97 02 10 6(51) E03C 1/01 
A47K 3/04 

(31) 96 29602386 (32) 96 02 12 (33) DE 
(71) Alpha-Sanitärvertriebs GmbH, Krefeld, DE 
(72) Königs Wilfried 
(54) Wspornik wanny, zwłaszcza wanny 

kąpielowej lub brodzika prysznica 
(57) Wynalazek dotyczy wspornika wanny, w szczególności 

wanny kąpielowej lub brodzika prysznica, do przyjęcia wanny, 
przyłączanej przez odpływ i odpływową rurę przyłączową do 
rury kanalizacyjnej w budynku, z, w szczególności, spienionego 
tworzywa sztucznego, z obwodową ścianą boczną otaczającą 
dno, zagłębione na głębokość odpowiadającą głębokości wan
ny, w którym znajduje się co najmniej jeden szyb dla odpływu z 
wanny i co najmniej jedno, przylegające do szybu, pogłębienie 
do przyjęcia rury odpływowej przyłączowej. Celem wynalazku 
jest wspornik, którego ściana boczna w obszarze szybu dla 
odpływu z wanny jest w prosty sposób, dla celów montażowych 
i/lub rewizyjnych, łatwa do otwarcia i ponownie zamykana, 
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ściana boczna (1) w obszarze szybu (5) d!a odpływu z wanny 
powinna mieć co najmniej jeden otwór montażowy i/lub rewizyj
ny, zamknięty odłączalnym elementem zamykającym (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318308 (22) 97 02 05 6(51) E03F 3/04 
(31) 96BO 18 (32) 96 02 09 (33) IT 
(71) EDIL PLAST S.r.l, Forli, IT 
(72) Mantelli Giulio 
(54) Modułowy kanał ściekowy 
(57) Modułowy kanał ściekowy (1), zawiera ułożone jeden za 

drugim powtarzalne segmenty, sprzężone ze sobą za pomocą 
złącza wejściowego i wyjściowego, które są ukształtowane na 

końcach każdego powtarzalnego segmentu. Kanał ściekowy (1) 
ma poszerzoną część górną dostosowaną do umieszczania 
okratowania. Poszerzona część górna ma ukształtowane od 
zewnątrz wzdłużne, ciągłe kanały (201), dopasowane do umie
szczania końcowej krawędzi nawierzchni, dla uformowania nie-
przeciekającego złącza pomiędzy nawierzchnią i kanałem ście
kowym (1). Kanały (201) mają część w kształcie litery U oraz 
ustawioną w kierunku ku górze ścianę, która stanowi wspólną 
część dla poszerzonej górnej części kanału ściekowego o kra
wędzi (101). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314860 (22)96 0617 6(51) E03F 5/14 
C02F 1/48 

(23) 96 02 07 III Targi Energooszczędnego i Eko
logicznego Ogrzewania 

(71) Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy 
SPAW-TEST Spółka z o.o., Gdańsk 

(72) Dedelis Wojciech, Koturbasz Piotr, Stępień 
Ryszard 

(54) Magnetyczny odmulacz sieciowy 
(57) Magnetyczny odmulacz sieciowy może być instalowany 

na magistralach i sieciach o dużym natężeniu przepływu. Od
mulacz ma postać cylindrycznej komory (1) z dnem sitowym (5) 
zamkniętej uszczelnioną pokrywą (2) z króćcem wlotowym (3) i 
wylotowym (4) umieszczonym w górnej części ścianek komory. 
Wewnątrz komory (1) znajduje się wkład oczyszczający z prze
grodami zaopatrzonymi w magnesy stałe, usytuowanymi powy
żej dna sitowego (5). Do przegrody kierunkowej umieszczonej 
w osi przepływu, od strony króćca wlotowego (3) zamocowane 
są symetrycznie pod kątem boczne przegrody kierujące, a pro
stopadle do osi przepływu z obu stron przegrody kierunkowej 
zamocowana jest na stałe przesłona z otworami filtracyjnymi, za 
którą znajduje się przesłona elipsoidalna z otworami filtracyjny
mi, pokryta dodatkowo siatką. Przesłona elipsoidalna usytuowa
na jest na całej wysokości komory (1) i oddalona jest od króćca 
wylotowego (4) tak, że pozwala na swobodny wypływ wody. 
Część dna (13) na powierzchni od łuku przepony elipsoidalnej 
do ścianki komory cylindrycznej (1) wykonana jest z pełnego 
materiału. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312842 (22) 96 02 16 6(51) E04B 1/49 

(75) Miastowski Jerzy, Milanówek 
(54) Łącznik rozporowy 
(57) Łącznik rozporowy w jednym z rozwiązań zawiera ele

ment rozporowy (1), stanowiący jedną całość i ma co najmniej 
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dwie płetwy (4, 4'), usytuowane współosiowo jedna za drugą 
przesunięte osiowo w stosunku do siebie o kąt od 80° do 120°, 
a ponad to element rozporowy (1) jest zakończony uchwytem 
(10), odgiętym od swojej osi wzdłużnej (11). Tuleja (2) ma dwie 
końcówki krótsze (7) i dwie dłuższe (8), współpracujące z płe
twami (4, 4'), zaś w górnej części ma wybranie (6), stanowiące 
mniej niż połowę obwodu. Uchwyt (10) ma różne kształty, zależ
nie od potrzeb. 

(35 zastizeżeń) 

A1(21) 319663 (22) 95 09 27 6(51) E04H 12/00 
(31) 94 1867 (32) 94 09 30 (33) AT 
(86) 95 09 27 PCT/AT95/00188 
(87) 96 04 11 WO96/10715 PCT Gazette nr 16/96 
(75) Widmer Robert, Wiedeń, AT 
(54) Pokrywowe zamknięcie do otworów w 

ścianach 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pokrywowe zamknięcie do 

otworów w ścianach mające pokrywę (4) dającą się zdejmować 
z otworu (2) w ścianie, przy czym krawędź pokrywy przebiega 

bezpośrednio wzdłuż krawędzi otworu i licuje się z powierzchnią 
ściany otaczającą krawędź otworu, gdy pokrywa (4) jest nałożo
na na otwór. Brzegowa powierzchnia pokrywy (4) na części 
obwodu pokrywy od przedniej strony pokrywy (4) do tylnej 
strony pokrywy przebiega ukośnie z poszerzeniem pokrywy, a 
ta brzegowa powierzchnia co najmniej w części reszty obwodu 
pokrywy od przedniej strony pokrywy (4) do tylnej strony pokry
wy przebiega ukośnie ze zwężeniem pokrywy. Brzegowa powie
rzchnia otworu (2) przebiega zasadniczo równolegle do brze
gowej powierzchni pokrywy (4). Gdy pokrywa (4) ma w 
przybliżeniu prostokątny obrys, to brzegowa powierzchnia po
krywy (4) przebiega wzdłuż boku (7) prostokątna od przedniej 
do tylnej strony pokrywy ukośnie z poszerzeniem pokrywy, a 
wzdłuż obu boków (8, 9) prostokąta połączonych z wymienio
nym bokiem (7) prostokąta przebiega od przedniej do tylnej 
strony pokrywy ukośnie ze zwężeniem pokrywy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312648 (22) 96 02 06 6(51) E04H 12/08 
(75) Hacia Jerzy, Warszawa; Kowalski 

Włodzimierz, Warszawa 
(54) Płaszczowy element konstrukcyjny, 

zwłaszcza słup oświetleniowy 
(57) Słup posiada płaszcz, składający się z dwóch warstw 

(2), przedzielonych przestrzenią dystansową (3), wypełnioną 
substancją tłumiącą drgania. Grubość przestrzeni dystansowej 
(3) ustalają przekładki (4), umieszczone na krawędziach styku 
(5) ścian (6) bryły słupa. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318309 (22) 97 02 05 6(51) E05B 65/44 
(31) 96 19604878 (32) 96 02 10 (33) DE 
(71) HUWIL-WERKE GMBH 

MÖBELSCHLOSS -UND 
BESCHLAGFABRIKEN, Ruppicheroth, 
DE 

(72) Hirtsiefer Arthur, Müller Hans-Friedrich 
(54) Zamek do mebli 
(57) Wynalazek dotyczy zamka do mebli z elementem na-

stawczym (9) i suwakiem zastawkowym (21). Służy on do bloko
wania elementu nastawczego (9) z zasuwką (10) przed przemie
szczeniem w położeniu odpowiadającym położeniu otwarcia 
lub zamknięcia. W celu blokowania element nastawczy (9) i 
suwak zastawkowy (21) zawierają zarysy nastawcze (14, 36), 
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które są zasilane przez brodę zamykającą (13) klucza. Suwak 
zastawkowy (21) jest przestawny poprzecznie do elementu na-
stawczego (9), a mianowicie wyłącznie przez brodę zamykającą 
(13) klucza (12). Zabezpiecza on element nastawczy (9) przez 
zderzaki, w postaci żeber (16, 17), które są umieszczone na 
elemencie nastawczym (9), i rowki (28a), które są przewidziane 
na suwaku zastawkowym (21), z którymi żebra (16, 17) na 
zmianę zazębiają się iub wyzębiają. W położeniu służącym do 
blokowania, suwak zastawkowy (21) jest utrzymywany przez 
zderzaki zatrzaskowe (32, 33), które są umieszczone na sprę
żystych ramionach (30, 31), gdy wchodzą one w wybrania 
zatrzaskowe (32,33) obudowy (1). Zaleta tego układu polega na 
tym, że montuje się niewiele elementów konstrukcyjnych, a 
klucz (12) powoduje prowadzenie w sposób wymuszony. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 312647 (22)96 02 05 6(51) E21B 33/122 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Szmajda Jerzy, Zygmunt Bogdan, Luty 

Jarosław, Siczek Roman 
(54) Paker wielokrotnego użycia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest paker wielokrotnego uży

cia, złożony z tulei odprężającej (1) o zmiennej średnicy ze 
stożkowymi otworami w połowie wysokości, zamknięty od dołu 
korkiem (2) z uchwytem dolnym i od góry korkiem (14) z uchwy
tem górnym, z przepustami prądowymi (3), na którą nałożona 
jest tuleja oporowa (7), połączona z tuleją odprężającą (1) za 
pomocą kołka (13) z przesuwającą się po jej zewnętrznej powie
rzchni tuleją zaciskową (8) z zatrzaskiem kulowym (9), z nałożo
ną na nią tuleją zewnętrzną (12) w taki sposób, że tworzy komorę 
na ładunek prochowy (11), a po jej wewnętrznej powierzchni 
przesuwa się tuleja zaciskowa (8), uszczelniona oringami (10) i 
spęcza rozpieracz gumowy (6), posiadający na zewnętrznej 
powierzchni kolce (5), przytrzymywany przez pierścień oporowy 
(4). Komora, w której jest umieszczony ładunek prochowy (11) 
jest hermetyczna, a zapalony ładunek daje gazy, zamykające 
paker. Ładunek prochowy spala się szybciej niż zapalacz gazo-
generatora prochowego, podwieszonego do dolnego uchwytu 
korka (2). Paker wielokrotnego użycia przeznaczony jest do 

oddzielania strefy szczelinowania warstwy przyodwiertowej pro
chowym gazogeneratorem bezkomorowym. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 312850 (22) 96 02 15 6(51) E21C 27/02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Jarno Leszek, Lach Henryk, Wala 

Franciszek, Bednarz Ryszard, Dziura Jan, 
Drabik Piotr, Mazurkiewicz Andrzej 

(54) Ramię górniczego kombajnu ścianowego 
(57) Wychylne ramię górniczego kombajnu ścianowego ma 

wewnątrz swego korpusu (1) wychylnie zabudowaną kruszarkę 
urobku. Napędowy ciąg kinematyczny kruszarki jest połączony 
z napędowym ciągiem kinematycznym urabiającego organu 
(8). Kruszący organ (17) kruszarki jest napędzany przez ostatnie 
koło zębate ciągu kinematycznego kruszarki za pomocą pływa
jącego sprzęgła zębatego. Kadłub (7) kruszarki jest wychylnie 
osadzony w korpusie (1) ramienia za pomocą czopu sztywno 
osadzonego w uchu (5), który to czop współpracuje z gniazdem 
na kadłubie (7) kruszarki oraz za pomocą czopu osadzonego w 
gnieździe na korpusie ramienia. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312760 (22) 96 02 09 6(51) E21D 21/00 
(75) Kubiczek Romuald, Ogrodzieniec; 

Stępniewski Marian, Ogrodzieniec 
(54) Zacisk strunowy 
(57) Zacisk strunowy ma zewnętrznie nagwintowaną tuleję 

(1) z usytuowanym w osi wewnętrznym otworem walcowym (2), 
przechodzącym w otwór stożkowy z obwodowymi nacięciami 
(3), z którym współpracuje stożkowy klin z obwodowymi nacię
ciami (4) o kącie nachylenia takim, jak otwór stożkowy (3). Na 
zewnętrzny gwint (6) tulei (1) nakręcona jest nakrętka (5) służąca 
do nadania wstępnego naciągu kotwi strunowej. Mocowanie 
układu strun kotwi strunowej w zacisku polega na przeciągnię
ciu końcówki kotwi strunowej przez tuleję (1) od strony otworu 
walcowego (2), symetrycznym obwodowym rozłożeniu po
szczególnych strun w otworze stożkowym (3) i ich zablokowaniu 
klinem (4) w otworze stożkowym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312852 (22) 96 02 15 6(51) E21D 23/04 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

PUMAR Sp.z o.o., Siemianowice Śląskie 
(72) Minkina Marian, Żymełka Kazimierz, 

Kurzeja Eugeniusz, Kilka Aleksander, 
Machalica Piotr, Jarno Leszek, Guzera Jan 

(54) Górnicza obudowa iemniskatowa z tylną 
stropnicą 

(57) Górnicza obudowa Iemniskatowa z tylną stropnicą cha
rakteryzuje się szczególnymi proporcjami długościowymi. W 
obudowie stosunek długości stropnicy (1) do długości tylnej 
stropnicy (6) wynosi od 1,45 do 1,55. Zarazem stosunek sumy 
długości rzutu na spąg części stropnicy (1) wystającej poza 
krawędź roboczej powierzchni spągnicy (3) i długości rzutu na 
spąg części tylnej stropnicy (6) wystającej poza krawędź robo
czej powierzchni (16) spągnicy (3) do długości roboczej powie
rzchni (16) spągnicy (3) wynosi od 0,95 do 1,05. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312642 (22) 96 02 05 6(51) E21F 17/00 
(75) Orzepowski Stanisław, Wrocław 
(54) Urządzenie do pomiaru konwergencji 

wyrobisk górniczych 
(57) Urządzenie ma naciągowo - przetwornikowy zespół (1) 

mocowany do stropu (A) wyrobiska, zawierający wieloobrotowy, 
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rezystancyjny potencjometr sprzężony mechanicznie z linio
wym krążkiem (6), po którym się przemieszcza górna część (7) 
dwuczęściowego cięgna, z jednej strony połączona poprzez 
ogranicznik (8) z naciągowym ciężarkiem (9), zaś z drugiej 
strony połączona poprzez drugi ogranicznik (10) z dolną, łatwo-

zrywalną częścią (11) dwuczęściowego cięgna. Doina część 
(11) cięgna jest z drugiej strony łączona z płytą (12) ułożoną na 
spągu (B) wyrobiska. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 312815 (22) 96 02 13 6(51) F02M 7/02 
F02M 17/10 

F02M 3/00 
(75) Wiench Waldemar, Prószków 
(54) Sposób zasilania silnika paliwem i gaźnik do 

realizacji tego sposobu 
(57) Zasilanie silnika mieszanką paliwowo - powietrzną od

bywa się poprzez cztery niezależne układy zasilania, w których 
wykorzystuje się podciśnienie, wytworzone w kanale ssącym i 
podciśnienie w gardzieli gaźnika (1) do ciśnienia atmosferycz
nego, Gaźnik (1) składa się z czterech niezależnych układów 
zasilania. Układ pierwszy składa się z rozpylacza (4.3a) mie
szanki paliwowo-powietrznej, umieszczonego w korpusie 
gaźnika (1) poniżej przepustnicy, kanału paliwa (4), kanału (4.2), 
wkręta regulacyjnego, sterującego ilością emulsji, kanału po
wietrza (4.3), gdzie następuje wtórne rozpylenie emulsji paliwo
wo - powietrznej w rozpylaczu (4.3). Układ drugi składa się z 
rozpylacza emulsji paliwowo - powietrznej, umieszczonego w 
miejscu przylegania przepustnicy, kanału powietrzno-paliwo-
wego (5.2), dyszy (5.3), doprowadzającej paliwo z komory pali
wa (9) do kanału (5.2) oraz z kanału (5.1), łączącego kanał (5.2) 
z gardzieli gaźnika (1). 

Układ trzeci składa się z rozpylacza tarczowego (6), 
którego korpus jest umieszczony centralnie w gardzieli gaźnika 
(1), z kanału (6.1), z komory rozbryzgowej (6.2), dysz paliwa 
(6.3), umieszczonych promieniście do gardzieli gaźnika (1), 
tarczy rozpylającej, umieszczonej bezpośrednio pod dyszami 
(6.3), z elementu sprężystego, poprzez który część paliwa z 
komory rozbryzgowej (6.2) dostaje się na przepustnicę, przy 
czym nad rozpylaczem tarczowym (6) znajduje się przewężenie 
gardzieli gaźnika (1). Czwarty układ wspomagający składa się 
z kanału paliwa (7), który łączy kanał (5.2) z komorą paliwa (9), 
zaworu elektromagnetycznego (7.1) znajdującego się w kanale 
(7), który połączony jest z czujnikiem temperatury (7.2) i czujni
kiem podciśnienia (7.3). Rozwiązanie, według wynalazku, po
zwala na zachowanie proporcjonalności dawkowania paliwa 
w pełnym zakresie prędkości obrotów, zmniejsza zużycie pali
wa, a skład spalin jest identyczny, jak przy użyciu układu wtry
skowego paliw. Gaźnik, według wynalazku, może być wykona
ny w wersji dwugardzielowej i może zostać zastosowane do 
każdego typu samochodu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318712 (22)97 02 27 6(51) F02M 31/135 
F02P 17/00 

(71) Socha Adam, Mikołów; Wolf Gabi, 
Untereuerheim, DL 

(72) Wolf Gabi 
(54) Sposób rozruchu i pracy wysokoprężnych 

silników spalinowych zasilanych 
trudnopalnymi paliwami 

(57) Sposób polega na tym, że paliwo dostarczane do ko
mory spalania jest podgrzewane w przewodach dostarczają
cych go do silnika i dodatkowo podgrzewane urządzeniem 
żarowym umieszczonym w komorze spalania aż do momentu 
dokładnego rozpylenia do postaci mieszanki paliwa w stanie 
gazowym z powietrzem, przy czym olej znajdujący się w obiegu 
smarowania silnika poddaje się filtracji do poziomu co najmniej 
1 /m lub dokładniejszego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319686 (22) 95 10 19 6(51) F04B 39/10 
F16K 15/16 

(31) 94 1228 (32) 94 10 24 (33) DK 
(86) 95 10 19 PCT/DK95/00419 
(87) 96 05 02 WO96/12892 PCT Gazette nr 20/96 
(71) DANFOSS COMPRESSORS GMBH, 

Flensburg, DE 
(72) Iversen Frank Holm 
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(54) Zawór tłoczny sprężarki 
(57) Zawór tłoczny sprężarki, zwłaszcza dia chłodziarki, wy

posażony jest w płytkę (1) z podłużnym zagłębieniem (2) i z 
gniazdem (11) zaworu, oraz w płaską sprężynę (12) i w nakładkę 
(4). Skuteczna długość sprężyny (12) jest większa w zaworze 
bliskim zamknięcia, niż w zaworze otwartym. Dzięki ternu zawór 
działa miękko w stanie zbliżonym do zamknięcia i twardo w 
stanie otwartym. Umożiiwia to szybkie opróżnienie cylindra 
sprężarki przy minimalnej różnicy ciśnienia z obu stron zaworu 
i podwyższenie sprawności sprężarki. 

(16 zastrzeżeń) 

Al (21) 319610 (22) 95 10 24 6(51) F16D 65/16 
F16D 65/56 

F16D 55/226 
(31) 94 9403624 (32) 94 10 24 (33) SE 
(Só) 95 10 24 PCT/SE95/01258 
(87) 96 05 02 WO96/12900 PCT Gazette nr 20/96 
(71) HALDEX AB, Landskrona, SE 
(72) Severinsson Lars 
(54) Zaciskacz hamulca tarczowego 
(57) Zaciskacz hamulca tarczowego zawiera obudowę (1), 

która ma być umieszczona okrakiem na tarczy hamulcowej 
pojazdu, pokrywę (2), przymocowaną do obudowy (1), dwie 
tuleje oporowe, które są połączone z klockiem ciernym (5) i 
poruszają się osiowo w obudowie (1), pręt poprzeczny (9), 
łączący dwie tuleje oporowe oraz dźwignię (17) do przekazywa
nia siły hamującej z rozpieracza hydraulicznego (4), przymoco
wanego do zaciskacza, do pręta poprzecznego. 

Popyehaczełożyskowe (20), równoległe do pręta poprzecznego 
(9), są nieruchomo połączone z wnętrzem pokrywy (2). Dźwignia 
(17) zawiera zakrzywiony klin (19) z dwoma powierzchniarn 
cylindrycznymi, łączącymi się, odpowiednio, z odpowiednim 
powierzchniami cylindrycznymi popychaczy łożyskowych (20) 
pręta poprzecznego (9). Mechanizm nastawczy jest umieszczo
ny na wale wielowypustowym, obrotowo zaczopowanym w po-
pychaczach łożyskowych (20). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312765 (22) 96 02 12 6(51) F16K 5/06 
(71) Dąbrowski Andrzej, Mielec; Przygoda Jan, 

Mielec 
(72) Podsadowski Andrzej B, 
(54) Kurek kulowy ogrzewany 
(57) Kurek kulowy ogrzewany posiada przymocowany trwa

le do kadłuba (1) płaszcz zewnętrzny (2) w kształcie walca, u 
dołu którego jest przymocowany trwale króciec wlotowy (3), zaś 
po drugiej stronie, przeciwległe zamocowany króciec wylotowy 
(4). Osie wzdłużne króćców (3, 4), leżące korzystnie w jednej 
płaszczyźnie, są przesunięte względem siebie o odległość rów
ną co najmniej średnicy zewnętrznej króćca wylotowego (4). 
Pomiędzy płaszczem zewnętrznym (2), a kadłubem (1) znajduje 
się szczelnie zamocowana, korzystnie symetrycznie, przegroda 
(5), mająca kształt, otwartego od strony korpusu dławicy (6), 
pierścienia. Przegroda (5) posiada na swoim obwodzie szereg 
otworów (7) o osiach prostopadłych do płaszczyzny jej powie
rzchni, przy czym ich ilość jest po stronie wlotowej około dwu
krotnie mniejsza, niż po stronie wylotowej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319726 (22) 95 10 04 6(51) F16K 7/00 
F24F 13/10 

(31) 94 9403364 (32) 94 10 05 (33) SE 
(86) 95 10 04 PCT/SE95/0I137 
(87) 96 04 18 WO96/11348 PCT Gazette nr 17/96 
(71) SCANDINAVIAN SOLAR AB, Askim, SE 
(72) Hultmark Göran 
(54) Urządzenie dławiące do regulacji przepływu 
(57) Urządzenie dławiące (10) do regulacji przepływu płynu 

i podobnych mediów ma przepływowy kanał (11) o okrągłym 
przekroju i element dławiący (13), połączony ze środkami regu
lacyjnymi, za pomocą których można zmieniać średnicę prze
pływu. Element dławiący (13) ma powierzchniowy element re
gulacyjny (14), umieszczony w przepływowym kanale (11) i 
przytwierdzony do jego ściany, którego wylotowy koniec jest 
połączony ze środkami regulacyjnymi, za pomocą których zmie
nia się kształt powierzchniowego elementu regulacyjnego (14) 
od cylindrycznego do ściętego stożka i odwrotnie. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312764 (22)96 0212 6(51) F16K 11/087 
(71) Dąbrowski Andrzej, Mielec; Przygoda Jan, 

Mielec 
(72) Dąbrowski Andrzej, Podsadowski Andrzej 

B., Przygoda Jan 
(54) Układ uszczelnienia zawieradła kurka 

kulowego 
(57) Układ uszczelnienia zawieradła kurka kulowego, zwła

szcza trójdrożnego, zawiera uszczelkę oporową (4), usytuowa
ną w gnieździe (3) korpusu (1), w płaszczyźnie równoległej do 
głównego kierunku przepływu czynnika roboczego, która jest 
połączona z uszczelkami pierścieniowymi (5), połączonymi od 
strony króćca (6) z tulejką uszczelniającą (7). Uszczelka oporo
wa (4), uszczelki pierścieniowe (5) oraz tulejka uszczelniająca 
(7) posiadają odpowiednio ukształtowane wyprofilowania. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 317817 (22) 97 01 06 6(51) F16L 27/12 
(31) 96 293 (32)96 02 05 (33) CH 
(71) Geberit Technik AG, Jona, CH 
(72) Marti Silvio, Schmucki Peter, Mahler Alfred 
(54) Urządzenie zaciskowe do rur profilowych 

łączonych teleskopowo 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zaciskowe do 

rur profilowych (1, 2), łączonych teleskopowo, zwłaszcza do 
konstrukcji nośnej urządzeń sanitarnych, przy czym rury profi
lowe (1, 2) są nacięte w kierunku wzdłużnym (7, 8), a wkręt 
mocujący (3) wchodzi w element zaciskowy (4), oparty za po
mocą sprężyny (5) w jednej z rur profilowych (1,2). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312757 (22) 96 02 08 6(51) F16L 51/00 
(71) Firma ROJAN Sp. z o.o, Kraków 
(72) Augustyn Franciszek 
(54) Kompensator pakietowy 
(57) Kompensator pakietowy, stanowiący elastyczne i 

szczelne połączenie kołnierzy złącza kompensacyjnego ru
rociągów, jest wykonany z jednego pakietu, utworzonego z 
trzech ułożonych na sobie warstw, połączonych ze sobą w 
sposób trwały. Warstwę wewnętrzną (1) pakietu stanowi materiał 
uszczelniający, warstwę środkową (2) pakietu stanowi materiał 
izolujący, nośną warstwę zewnętrzną (3) stanowi siatka, a wza
jemne długości poszczególnych warstw względem siebie kształ
tują się jak 3 : 2 : 1. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318343 (22) 97 02 06 6(51) F22B 15/00 
(31) 96 29602036 (32) 96 02 07 (33) DE 
(71) INTERMODO GmbH & Co. Heizungs und 

Warmetechnik, Emsdetten, DE 
(72) Nohren Hartmut, Walter Andreas 
(54) Kocioł wodny do niskotemperaturowych 

układów centralnego ogrzewania 
(57) Kocioł wodny do niskotemperaturowych układów cen

tralnego ogrzewania wyposażony w czopuch i komorę spalania 
z palnikiem oraz płaszcz wodny zaopatrzony w przewody dopły
wowe i przewód odpływowy, przy czym między płaszczem 
wodnym i komorą spalania znajduje się pierścieniowa prze
strzeń wodna otaczająca komorę spalania, połączona z płasz
czem wodnym, a objętość pierścieniowej przestrzeni wodnej 
jest znacznie mniejsza niż objętość płaszcza wodnego, a w 
zewnętrznym płaszczu przestrzeni wodnej ograniczającym tę 
przestrzeń od strony płaszcza wodnego usytuowane są dwa 
otwory, przy czym jeden z nich jest ciągle otwarty, a czopuch 
kotła usytuowany jest wewnątrz pierścieniowej przestrzeni wod
nej, charakteryzuje tym, że drugi otwór (8) pozostaje również 
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ciągle otwarty, a przewód powrotny (4) usytuowany jest w tej 
części płaszcza wodnego (3), która jest oddalona od otworu (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319734 (22) 95 10 16 6(51) F22B 37/14 
(31) 94 1952 (32) 94 10 17 (33) AT 
(86) 95 10 16 PCT/AT95/00203 
(87) 96 04 25 WO96/12140 PCT Gazette nr 18/96 
(71) AUSTRIAN ENERGY & 

ENVIRONMENT SGP/WAAGNER BIRO 
GMBH, Wiedeń, AT 

(72) Brandie Bernd, Gilli Paul, Höíblinger 
Werner, Seidelberger Emmerich 

(54) Wykładzina chłodząca 
(57) Wykładzina chłodząca do wielokątnych komór wytwor

nic pary, posiadających dno w postaci leja, z paleniskiem pra
cującym na zasadzie obiegowego złoża fluidalnego, która 
zbudowana jest przynajmniej częściowo ze ścian rurowych, 
wykonanych z rur płetwowych, rozpiętych między komorami 
zbiorczymi, przy czym rury usytuowane są zasadniczo pionowo, 
a w obszarze dna są zagięte dośrodkowo, tworząc lej, charakte
ryzuje się tym, że dwie przeciwległe ściany (1), wykonane z rur 
płetwowych w obrębie leja w kierunku z góry do dołu, najpierw 
obejmują ściany leja (1'), na całej szerokości odchylone od 
pionu, a następnie co najmniej jedną pionową ścianę leja (1 ") 
o zmniejszającej się szerokości z częściowo skośnie usytuowa
nymi komorami zbiorczymi (2). Ściana rurowa (3) ograniczająca 
i leżąca naprzeciw niej ściana rurowa (3'), w kierunku z góry do 
dołu, tworzą najpierw pionową ścianę o zmniejszającej się sze
rokości ze skośnie usytuowanymi komorami zbiorczymi (4), a 
następnie odchyloną od pionu boczną ścianę leja (3"). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312723 (22) 96 02 07 6(51) F23G 7/00 
(75) Piotrowski Jan, Gdynia; Wiśniewski 

Władysław, Gdynia 
(54) Utyiizator odpadów przemysłowych 
(57) Utyiizator odpadów przemysłowych składa się z trzech 

podstawowych zespołów, to jest paleniska (1) w postaci odwró
conego pojemnika, komory wyprażania, osłoniętej kołpakiem 
(6) oraz kanału odprowadzania spalin, utworzonego pomiędzy 
tym kołpakiem (6), a izolowanym cylindrem (8) korpusu. Zespoły 
te są połączone rozłącznie, a miejsca połączeń są zabezpieczo
ne przed wyciekiem gazu za pomocą uszczelnień (7, 10), Bez
pośrednio na palenisku (1) jest ustawiony zbiornik odpadów (5). 
W dolnej części komory wyprażania są zamocowane gazowe 
rury doprowadzające (11), połączone z palnikiem (2) i zbiorni
kiem wyrównawczym (14). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318487 (22) 97 02 14 6(51) F24C 3/00 
(31) 96 19605857 (32) 96 02 16 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 

Monachium, DE 
(72) Busalt Gerhard, Pehse Reinhard, Kieslinger 

Michael 
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(54) urządzenie do gotowania 
(57) Urządzenie do gotowania z komorą piekarnika, zamy

kaną drzwiczkami (5), do których zamocowany jest uchwyt (17) 
z metalu do ich uruchamiania, rozciągający się na co najmniej 
części całkowitej szerokości drzwiczek (5), charakteryzuje się 
tym, że uchwyt (17) w co najmniej części obszaru zaopatrzony 
jest w powierzchnię chwytową, której materiał ma mniejszą 
przewodność cieplną od przewodności cieplnej materiału za
stosowanego na uchwyt. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 318488 (22) 97 02 14 6(51) F24C 15/00 
(31)96 19605856 (32)96 0216 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 

Monachium, DE 
(72) Seehuber Josef 
(54) Piecyk z jednoczęściową elastyczną uszczelką 
(57) Piecyk z jednoczęściową elastyczną uszczelką pomię

dzy kołnierzem mufli piecykowej i drzwiami piecyka, przy czym 
uszczelka obejmuje kołnierz na sposób ramy i kończąc się na 
dolnej długiej stronie dwoma swobodnymi odcinkami końcowy
mi, jest częściowo otwarta, w którym w obszarach narożnych są 

osadzone elementy mocujące, posiadające każdorazowo hak 
mocujący, który jest w jednym przyporządkowanym górnym lub 
dolnym otworze w kołnierzu mufli lub w drzwiach piecyka zawie
szony pod naprężeniem wstępnym uszczelki, znamienny tym, 
że hak mocujący ma na jednej krawędzi (47) ukośną powierz
chnię (27), zwłaszcza przylegającą do dolnego otworu (17) 
kołnierza mufli, poprzez którą hak mocujący, pod działaniem siiy 
ciągnącej wynikającej ze wstępnego naprężenia uszczelki jest 
wciągany do otworu (17), przy czym uszczelka jest dociskana 
do kołnierza lub do drzwi. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 318450 (22) 97 02 13 6(51) F24D 3/10 
(31) 96 9600352 (32) 96 02 13 (33) ES 
(75) Perez Magailon Ismael, Saragossa, ES 
(54) Zbiornik do akumulatorów-nagrzewnic 

gorącej wody 
(57) Zbiornik do akumulatorów-nagrzewnic gorącej wody w 

instalacjach sanitarnych w układzie zamkniętym, zaopatrzony 
jest w instalacje wlotowe/wylotowe, którego ścianki (P) są wyko
nane z dwóch warstwowych płyt (1,2), stanowiących, odpowie
dnio, ściankę zewnętrzną i wewnętrzną zbiornika ogrzewacza-
akurnulatora, przy czym warstwowe płyty (1, 2) są połączone ze 
sobą złączami (3), znajdującymi się w pewnych odległościach 
od siebie w wyniku czego w przestrzeniach, ograniczonych 
złączami (3) i warstwowymi płytami (1,2), powstają komory (4), 
w których krąży w obiegu zamkniętym ciecz, orzewająca wodę 
sanitarną w zbiorniku. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 318615 (22) 97 02 20 6(51) F24D 5/10 
(75) Lorenc Tadeusz, Rybnik; Sroka Józef, 

Rybnik; Szweda Piotr, Radlin; Wałach Jan, 
Rybnik 

(54) Instalacja do powietrznego ogrzewania 
pomieszczeń 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ogrzewania pomie
szczeń budowlanych przy pomocy gorącego powietrza w obie
gu zamkniętym. 

W tym celu kanały (5), rozprowadzające nagrzane po
wietrze, zostały wykonane z proekologicznych legarów (9), ukła
danych pod elementami podłogowymi (10) na posadzce (11), z 
końcami na przemian nie dochodzącymi do naprzeciwległych 
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ścian ogrzewanego pomieszczenia, w postaci labiryntowego 
ciągu, o jednakowym kształcie o przekroju prostokątnym lub 
do niego zbliżonym i powierzchni zmiennej w kierunku prze
pływu powietrza, z jednym wejściem i wyjściem na jego koń
cach. Podpodłogowe kanały (5) iabiryntowego ciągu ogrzewane 
nośnikiem ciepła zapewniają komfort cieplny, poprzez optymalny 
rozkład temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach i zwię
kszają moc cieplną na drodze promieniowania, 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319733 (22) 94 10 17 6(51) F24H 1/10 
(86) 94 10 17 PCT/CA94/00574 
(87) 96 04 25 WO96/12146 PCT Gazette nr 18/96 
(71) GAZ DE FRANCE, La Plaine Saint Denis, 

FR; GAS METROPOLITAIN, Montreal, 
CA; NEW YORK GAS GROUP, Nowy 
Jork, US; SOFAME, Montreal, CA 

(72) Mandeville Luc, Bocherel Pascal, Ratnani 
Kebir, Dallaire Michel, Brunet Stephane 

(54) Bezpośredni wysokotemperaturowy 
podgrzewacz wody, o niskiej emisji CO i NO x 

f 57) Opalany gazowo podgrzewacz wody charakteryzuje się 
tym, że zawiera pionową obudowę (11) posiadającą obwodową 
ścianę boczną (12), zamknięty kraniec dolny (13), kanał spali
nowy (14) połączony z górną jej częścią (15). Wypełnienie (17) 
złożone z elementów (18) wymieniających ciepło, jest utrzymy
wane wewnątrz obudowy (11), w jej górnej części (19). Kryza 
lubdysza odprowadzająca wodę (21) jest umieszczona powyżej 
wypełnienia (17) i połączona jest z układem zasilania w wodę 
(22), służąc do doprowadzania wody (9), która ma być podgrza
na, do wypełnienia. Osiowy palnik (23) jest umieszczony we
wnątrz obudowy (11) zasadniczo centralnie, pod wypełnieniem 
(17). Rura zasilająca jest połączona z palnikiem (23) i ciągnie się 
przynajmniej częściowo osiowo wewnątrz obudowy. Mieszanka 
gazowo powietrzna jest dostarczana do palnika (23) poprzez 
rurę zasilającą (24). Wprowadzone jest urządzenie zapłonowe 
(25) służące do rozpalania palnika (23). Woda jest podgrzewana 
wewnątrz obudowy poprzez kontakt z wypełnieniem (17), we
wnętrzną powierzchnią (12) obudowy (11) i w przestrzeni poni
żej wypełnienia podczas grawitacyjnego przemieszczania się 
kropeiek wody z kryzy odprowadzającej (21) do komory zbiera
jącej znajdującej się poniżej palnika. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312773 (22) 96 02 13 6(51) F26B 17/00 
(75) Tomalczyk Marek, Łódź; Grochowski 

Janusz, Łódź; Pakowski Zdzisław, Łódź; 
Adamiec Janusz, Łódź 

(54) Urządzenie do suszenia i/lub chłodzenia 
materiału ziarnistego 

(57) Urządzenie do suszenia i/lub chłodzenia materiału ziar
nistego, wyposażone w dwie komory (1, 2), przedzielone prze
grodą (3) z daszkowatą perforacją charakteryzuje się tym, że 
przegroda (3) w przedniej części komory (1) składa się z wycin
ków koła, tworzących tarczę, a nadto nad nią jest umieszczone 
mieszadło w postaci pionowego wału (14) z osdzoną piastą (15), 
mającą co najmniej dwa ramiona (16) z zamocowanymi łopat
kami (17,18), wspomagającymi ruch fluidalny suszonego bądź 
chłodzonego materiału. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 312678 (22) 96 02 07 6(51) F41A 23/00 
(75) Nowak Waldemar, Zielonka 
(54) Uchwyt mocujący broń 
(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt mocujący broń, 

przeznaczony do mocowania i zamykania strzelb oraz przewo
żenia ich w różnych typach samochodów, składający się ze 
wspornika broni (1), wspornika lufy (2), zamka (3), szyny prze
dniej (4) i szyny tylnej (5). Szyna przednia (4) posiada prowadnice 
(6), umożliwiające wsuwanie i wysuwanie szyny tylnej (5), co 
zapewnia zmianę odległości między wspornikami (1,2). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FÏZYKA 

A1(21) 318414 (22) 97 02 11 6(51) G01F 1/66 

(31) 96 413 (32)96 02 16 (33) CH 

(71) Landis & Gyr Technology Innovation AG, 
Zug, CH 

(72) Hauenstein Günther 
(54) Miernik z układem przetworników 

ultradźwiękowych do wyznaczania natężenia 
przepływu płynącej przez system rur cieczy i 
wspornik przetwornika ultradźwiękowego 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest miernik do wyznaczania 
natężenia przepływu cieczy, płynącej przez system rur, poprzez 
pomiar średniej prękości przepływu za pomocą sygnałów 
ultradźwiękowych, z rurową w zasadzie obudową, która składa 
się z króćca wlotowego (2) i króćca wylotowego (3), oddzielo
nych złączką pośrednią (4) dla utworzenia odcinka pomiarowe
go. Króciec wlotowy (2) i króciec wylotowy (3) zawierają promie-
niowo ustawioną powierzchnię (8) dla zamocowania 
wsporników (11, 11') na powierzchni (8). Przechodzący w kie
runku osiowym przez powierzchnię (8) otwór służy wyprowadzeniu 

przewodów przyłączeniowych przetworników ultradźwię
kowych (9, 10) z wnętrza obudowy na zewnątrz. Dla zmniejsze
nia oporów przepływu można zastosować elementy wyporowe, 
zamocowane korzystnie bezpośrednio na króćcu wlotowym (2) 
i króćcu wylotowym (3). 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312816 (22) 96 02 13 6(51) G01K 13/10 
C10B 21/10 

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka 
z o.o., Zabrze 

(72) Kałka Kazimierz, Lembas Jacek, Honisz 
Mariola, świeboda Bogdan 

(54) Sposób pomiaru rozkładu temperatur ścian 
komór koksowniczych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru rozkładu 
temperatur ścian komór koksowniczych za pomocą czujników 
temperatury, zabudowanych na konstrukcji prowadnicy koksu 
wozu przelotowego, umieszczonych co najmniej na trzech po
ziomach po obu stronach prowadnicy i mierzących w trakcie 
wypychania koksu temperatury wzdłuż placka koksowego w 
sposób ciągły dla każdej wypychanej komory. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312677 (22) 96 02 07 6(51) G01K 17/06 
(75) Targosiński Tomasz, Warszawa 
(54) Sposób rejestracji i rozliczania zużytego 

ciepła lub paliwa na cele ogrzewania i ciepłej 
wody oraz układ do rejestracji i rozliczania 
zużytego ciepła lub paliwa 

(57) Sposób polega na tym, że w obiekcie zasilanym z 
centralnego źródła ciepła dokonuje się rejestracji wskazań mier
ników w przedziale czasowym nie dłuższym niż doba. Przyrosty 
przemnaża się przez indywidualne współczynniki korygujące. 
Następnie sumuje się skorygowane wielkości i dzieli się przez 
tak otrzymaną wartość zarejestrowany w tym samym przedziale 
czasowym przyrost ciepła lub paliwa zarejestrowany przez mier
nik wejściowy pomniejszony o zużycie ciepła na inne cele. 

Układ posiada miernik wejściowy (M) dostarczanego 
ciepła lub paliwa połączony z urządzeniem rejestrująco rozlicza
jącym (1). Urządzenie (1) połączone jest z miernikami poszcze
gólnych odbiorców (mi....mn) oraz z miernikami dodatkowymi 
(Wi....Wk), z drukarką (2) lub z urządzeniem peryferyjnym (3). 

(9 zastrzeżeń) 

A3(21) 312639 (22) 96 02 05 6(51) G01L 7/00 
(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 
(54) Powstawanie i wykorzystywanie sił parcia 

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

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest czasza półkulista wypukła 
zamknięta płaskim krążkiem lub zamknięta mniejszą wklęsłą 
czaszą półkulista. 

Opisane urządzenie opróżnione z płynu (cieczy lub 
gazu) lub opróżnione i napełnione innym płynem umieszczo
ne w płynie jest elementem wytwarzającym wypadkową siłę 
parcia. W celu zwiększenia powierzchni czasz dodatkowo 
można ich powierzchnie wypukłe wytłoczyć mniejszymi cza
szami wypukłymi a powierzchnie wklęsłe wytłoczyć mniejszy
mi czaszami wklęsłymi. 

Podobnie pierścień !ub ucięty prostopadle i zamknięty 
na końcach odcinek rury po opróżnieniu z płynu (cieczy lub 
gazu) i umieszczeniu w płynie są także urządzeniem wytwarza
jącym wypadkową siłę parcia. Wypadkową siłę parcia uzyskaną 
z pierścienia lub rury wyżej opisanych można powiększać lub 
redukować dodając pojedyncze czasze półkuliste również 
umieszczone w płynie, opróżnione z płynu lub opróżnione i 
napełnione innym płynem. 

Wypadkowa siła parcia może być wytwarzana też w 
urządzeniach o innym kształcie jak np. w prostopadłościanie 
spłaszczonym, w czaszy półkolistej połączonej z odwrcónym 
stożkiem ściętym itp. 

(39 zastrzeżeń) 

A1(21) 312649 (22) 96 02 06 6(51) G01N 21/59 
G02B 7/18 

(71) Chromiński Mustafa Ali, Józefów 
(72) Rosiński Piotr, Minkowski Jarosław 
(54) Układ optyczny i sonda analizatora gazów 
(57) Układ optyczny analizatora gazów posiada reflektor (2), 

zawierający wklęsłe zwierciadło (5) o ogniskowej (G), równej 
połowie długości przestrzeni pomiarowej (X), natomiast nadaj
nik (3) i odbiornik (4) promieniowania podczerwonego posiada
ją soczewki skupiające (8, 9) zapewniające odtwarzanie 
obrazów źródła promieniowania (6), bez geometrycznych strat 
strumienia świetlnego. W odbiorniku (4) zainstalowano także 
soczewkę wypukłą o funkcji uśredniającej (10), uodporniającej 
układ na zmiany charakterystyki promieniowania emitera w cza
sie eksploatacji. 
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Sonda zawierająca układ optyczny posiada nadajnik (3) 
i odbiornik (4) umieszczona na płycie przymocowanej do pier
wszego pierścienia krańcowego, najkorzystniej zawierającej 
elementy sprężyste skrętne według dwóch osi dla odchylania 
osi optycznych nadajnika (3) i odbiornika (4), korzystnie przy 
pomocy śrub regulacyjnych. Strefa sondy kontaktująca się ze 
spalinami (M) posiada cylindryczne filtry dyfuzyjne, które są 
łączone wraz z pozostałymi elementami cylindrycznymi sondy 
przy pomocy pierścieni ustalających i wewnętrznych prętów 
ściągających rozmieszczonych w jednakowych odstępach na 
obwodzie pierścieni ustalających, które to pręty łączą części 
cylindryczne sondy w jeden zespół. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312755 (22) 96 02 08 6(51) G01N 33/00 
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
(72) Lewa Czesław J.; De Certaines Jacques D., 

FR 
(54) Sposób detekcji własności lepkosprężystych 
(57) Sposób detekcji własności lepkosprężystych przez zna

ną detekcję okresowego przemieszczenia elementów próbki, 
polegającą na określeniu przemieszczenia spinów magnetycz
nych, wywołanego falą elastyczną, zrealizowanego w czasie 
między dwoma impulsami gradientu pola magnetycznego przy 
zastosowaniu techniki magnetycznego rezonansu elektronowe
go lub jądrowego charakterystyczny tym, że po umieszczeniu 
obserwowanej próbki ciała stałego, amorficznego, płynnego lub 
tkanki biologicznej w spektrometrze lub tomografie magnetycz
nym, przeprowadza się w wybranym obszarze próbki generację 
zewnętrzną iub wewnętrzną pola fal sprężystych impulsem Π/2 
o rezonansowej częstotliwości MR, oraz jednocześnie prowadzi 
się generację pary antyrównoiegłych impulsów gradientu pola 
magnetycznego o ściśle wybranych parametrach amplitudy G, 
czasu trwania δ oraz odstępu czasowego impulsówT i wykonuje 
się pomiar przestrzennego rozkładu przesunięcia fazowego po
przecznej składowej magnetyzacji M± przy zastosowaniu zna
nej metody stosowanej w technice MR lub technice magnetycz
nego rezonansu jądrowego MRI. Uzyskane w ten sposób 
informacje o rozkładzie przestrzennym przesunięcia fazowego 
poprzecznej składowej magnetyzacji M±, transformuje się na 
rozkład przestrzenny przemieszczenia elementów próbki wywo
łanego przez fale sprężyste propagowane w próbce, a pocho
dzące ze źródła lub źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych, 
otrzymując w wyniku wielkości charakteryzujące własności lep-
kosprężyste materii próbki, w tym w sczególności adiabatyczną 
ßad i amplitudowy współczynnik tłumienia fal elastycznych a. W 
przypadku zastosowania szerokiej gamy częstotliwości fal ela
stycznych, otrzymuje się również takie wielkości charakteryzu
jące proces relaksacji elastycznych, jak siłę relaksacji i jej czę
stotliwość. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 312840 (22) 96 02 14 6(51) G01N 33/00 
(75) Dzwinei Krzysztof, Kraków 
(54) Układ i sposób diagnozowania obecności 

węglowodorów w ziemi 
(57) Układ geofizyczny i sposób do diagnozowania obecno

ści węglowodorów wielowymiarowymi kodami pól elektro
magnetycznych charakteryzują się tym, że układ upakowania 
elektrod nadawczych składa się z sieci (1) heksagonalnej typu 
"plaster miodu", a w węzłach tej sieci umieszczone są elektrody 
nadawcze (2), które łączy się z blokiem 6-ciu niezależnych 
generatorów (8) prądów dużej mocy, które posiadają pulsacyjny 
system przebiegów prądowych typu: 1-sza ćwierć cyklu to prze
bieg prądu 1-szej ćwierci sinusoidy, -2-ga to całkowity brak 
prądu, 3-cia -to przebieg prądu 3-ciej ćwierci sinusoidy, 4-ta -to 
całkowity brak prądu, przy dowolnym przesuwie czasowym 

prądów generatorów (8), proporcji natężeń prądów i częstotli
wościach okresów pulsacji, przy czym mierzy się w środku 
każdego boku sześciokąta, dla poszukiwań szczegółowych na
dawany sygnał, dla każdej kombinacji kodowo - dystansowej 
grup elektrod nadawczych (2) i generatorów (8) oraz elektrod 
odbiorczych (3) i magnetometrów (5), dla sześciu sąsiednich, 
otaczających sześciokątów, a następnie z pierwszej grupy sieci 
heksagonalnej (1), utworzonej z siedmiu sąsiednich sześcioką
tów umieszczonych w reprezentatywnym obszarze geologicz
nym, oblicza się dla każdej próbki, czasu, każdej kombinacji 
kodowej, średnie wartości odbiorczych napięć, które następnie 
wprowadza się cyfrowo do pamięciowego wielokanałowego 
kompensatora (15), po czym wszystkie następne pomiary dla 
każdej próbki kompensuje się tymi wielkościami przed cyfro
wym pomiarem mikrowoltomierzem (16), a następnie formuje 
się wielowymiarowy wektor informacji po czym wydziela się 
M-wymiarowy kod genetyczny złóż węglowodorów, dla całej 
sieci heksagonalnej, a następnie projektuje się w miejscach 
najlepszego rozpoznania kodu złóż węglowodorów wiercenia 
poszukiwawcze. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312637 (22) 96 02 05 6(51) G01R 31/02 
(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Górczyński Janusz, Niemczewski Bogdan 
(54) Sposób wykrywania wadliwych połączeń 

lutowanych w złączach kabli wielożyłowych i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób wykrywania wadliwych połączeń lutowanych w 
złączach kabli wielożyłowych polega na tym, że złącze z przy-
lutowanymi przewodami zanurza się na okres co najmniej kilku 
sekund w wodzie i poddaje się w niej działaniu energii drgań 
ultradźwiękowych o dużej intensywności, po czym, po wyjęciu 
i wysuszeniu, kontroluje się przewodność wszystkich przewo
dów złącza. 

Urządzenie do wykrywania wadliwych połączeń lutowa
nych w złączach kabli wielożyłowych stanowi cylindryczne na
czynie (1) z dnem (2), wykonane ze stali kwasoodpornej, do 
którego ścianek na obwodzie zewnętrznym przyklejone są prze-
tworniki ultradźwiękowe (3), podłączone do generatora 
ultradźwiękowego (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 312753 (22) 96 02 08 6(51) G01R 35/00 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Pacholski Krzysztof 
(54) Sposób oceny dokładności przetworników 

pomiarowych mocy czynnej 
(57) Sposób oceny dokładności przetworników pomiaro

wych mocy czynnej, przeznaczonych do przetwarzania sygna
łów odkształconych o dużym współczynniku szczytu, realizowa-
ny w układzie zawierającym przetwornik wzorcowy, przetwornik 
badany oraz źródło impulsów wzorcowych, polega na tym, że 
po określeniu pasma przetwarzania przetwornika badanego za 
pomocą sygnału sinusoidalnego prądowego i napięciowego, 
do torów prądowego i napięciowego przetwornika badanego i 
przetwornika wzorcowego doprowadza się zgodne w fazie tra
pezowe impulsy wzorcowe o nachyleniu narastającego zbocza 
dużo większym od wartości granicznej nachylenia zboczy syg
nałów wejściowych prądowego i napięciowego przetwornika 
badanego i nachyleniu zbocza opadającego co najmniej rów
nym wartości granicznej sygnałów wejściowych prądowego i 
napięciowego przetwornika wzorcowego, po czym przy zacho
waniu stałej wartości maksymalnej oraz stałej częstotliwości 
sygnałów wzorcowych zmniejsza się stopniowo nachylenie 
narastającego zbocza wzorcowych sygnałów trapezowych i w 
chwili, gdy różnica wartości sygnałów wyjściowych przetworni
ka badanego i wzorcowego jest maksymalna, wyznacza się 
nachylenie zbocza narastającego tych sygnałów. Następnie nie 
zmieniając nachylenia zbocza narastającego sygnałów wzorco
wych zmienia się ich częstotliwość w zakresie określonym pas
mem przetwarzania przetwornika badanego i wyznacza błąd 
przetwarzania z ogólnie znanej zależności definiującej błąd 
względny, uzyskując w wyniku wartość błędu przetwarzania 
przetwornika badanego uwzględniającą wartość błędu przeste-
rowania i stanowiącą podstawę do określenia klasy dokładności 
przetwornika badanego. Jako przetwornik wzorcowy stosuje się 
próbkujący przetwornik mocy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319730 (22) 94 12 07 6(51) G02B 6/44 
(31) 94 9421724 (32) 94 10 28 (33) GB 
(86) 94 12 07 PCT/GB94/02675 
(87) 96 05 09 WO96/13740 PCT Gazette nr 21/96 
(71) BÍCC PUBLIC LIMITED COMPANY, 

Londyn, GB 
(72) Rowland Simon Mark, Nichols Ian Victor 
(54) Połączony system przesyłania energii 

elektrycznej i transmisji optycznej 
(57) Połączony system przesyłania energii elektrycznej i 

transmisji optycznej, zawiera napowietrzne przewody fazowe 
rozpięte między wieżami (10) i podtrzymywane przez nie oraz 
przynajmniej jeden światłowód (1) przechodzący między wieża
mi i podtrzymywany przez nie, przy czym każdy ze światłowodów 

zaopatrzony jest w element rezystywny (12) podtrzymywany 
przezeń w sposób zdejmowalny i przechodzący od wieży (10) 
gdzie stanowi uziemioną część trasy, wzdłuż przęsła światłowo
du, przy czym element rezystywny ma długość i przewodność 
taką, że przy wystąpieniu zjawiska suchego odcinka na światło
wodzie, przy końcu elementu, różnica potencjałów (W) na 
odcinku jest niedostateczna do powstania łuku i/lub taką, że 
wzbudzany prąd jest niedostateczny do podtrzymania łuku, 
który mógłby się pojawić na odcinku suchym. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312636 (22) 96 02 05 6(51) G02B 21/14 
(71) Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa 
(72) Pluta Maksymilian 
(54) Urządzenie mikroskopowe do ciągłej zmiany 

fazy i amplitudy światła bezpośredniego 
względem dyfrakcyjnego 

(57) Urządzenie mikroskopowe do ciągłej zmiany fazy i am
plitudy światła bezpośredniego względem dyfrakcyjnego, skła
da się z polaryzatora (P) lub analizatora (A) i poloroidowego 
pierścienia (R), zaklejonego między dwiema szklanymi płytkami 
optycznym klejem (C), którego spektralna dyspersja n'(λ) współ
czynnika załamania n' wyraźnie różni się od spektralnej dysper
sji n λ współczynnika n poloroidowego pierścienia (R). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312702 (22) 96 02 06 6(51) G05D 23/19 
F25D 21/06 
F25D 29/00 

(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 
LUMEL, Zielona Góra 

(72) Chmielnik Elżbieta, Hałabaty Zbigniew, 
Paszkudzki Piotr 
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(54) Sposób i układ do regulacji temperatury w 
urządzeniu chłodniczym 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i układu do regulacji tem
peratury w urządzeniu chłodniczym z co najmniej dwiema ko
morami. 

W sposobie dotyczącym urządzenia z co najmniej dwie
ma sprężarkami mierzy się czas od załączenia i od wyłączenia 
każdej sprężarki; każdą z nich załącza się po upływie co naj
mniej 120 s od jej wyłączenia i co najmniej 0,3 s od załączenia 
innnej sprężarki. W urządzeniu z co najmniej jedną komorą 
chłodzenia warunkiem załączenia sprężarki tej komory jest nie 
mniejsza od 0°C temperatura parownika przynajmniej jednej z 
komór chłodzonych przy pomocy tej sprężarki. 

W sposobie dotyczącym urządzenia z jedną sprężarką 
i z komorą zamrażania wyposażoną w parownik temperaturę 
komory chłodzenia obniża się przez otwarcie kanału łączącego 
ją z komorą zamrażania. Pomiar czasu rozpoczyna się z każdym 
wyłączeniem sprężarki, którą załącza się ponownie po upływie 
co najmniej 120 s od jej wyłączenia, przy czym cyklicznie w 
odstępach nie mniejszych od 1 h wyłącza się sprężarkę i odszra-
nia parownik przez włączenie grzałki, a także odparowuje skro
plmy. Po osiągnięciu na parownik temperatury nie mniejszej od 
0°C wyłącza się grzałkę parownika i załącza sprężarkę po co 
najmniej 120 s od jej wyłączenia. 

Układ ma co najmniej dwa czujniki temperatury (TZ, TC, 
TP) połączone poprzez wejściowe filtry (F1, F2....F5) z analogo
wymi wejściami (W1, W2....W5) mikrokontrolera (MK) z co naj
mniej dwoma wyjściami cyfrowymi sterującymi (LS1,...LS5) po
łączonymi poprzez klucze (K1....K2) z elementami 
wykonawczymi (EW1, EW2,...) urządzenia chłodniczego i z wyj
ściami cyfrowymi wyboru (LW) połączonymi poprzez klawiaturę 
(KL) z modułem wyświetlacza (D) sterowanym również z wyjść 
cyfrowych odczytu (LO) mikrokontrolera (MK), przy czym kla
wiatura (KL) połączona jest z wejściem kontroli (LK) mikrokon
trolera (MK). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 312822 (22) 96 02 15 6(51) G05F 1/56 
G01N 27/414 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Krzyśków Alfred, Pijanowska Dorota, Kruk 
Jerzy 

(54) Regulator punktu pracy czujnika 
chemicznego typu ISFET 

(57) Regulator punktu pracy czujnika chemicznego zbudo
wany jest w postaci mostka, którego trzy ramiona stanowią 
rezystory (R1, R2, R3), a czwarte ramię mostka stanowi oporność 
przejścia dren-źródło pomiędzy drenem (D) i źródłem (S) czuj
nika typu ISFET, natomiast do przekątnej mostka, z jednej strony 
połączonej ze źródłem (S) czujnika, dołączone jest źródło zasi
lania (Zn) w postaci pływającego względem potencjału zerowego 

źródła napięcia, a do drugiej przekątnej mostka dołączone są 
wejścia wzmacniacza operacyjnego (W), którego wyjście połą
czone jest ze źródłem (S) czujnika ISFET. Regulator znajduje 
zastosowanie w jonometrach do pomiaru stężeń jonów wodoro
wych, potasowych, sodowych, wapniowych, amonowych i in
nych oraz w biosensorach do oznaczania stężenia mocznika, 
glukozy, pozostałości pestycydowych itp. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319507 (22) 95 09 07 6(51) G06F 17/60 
G07G 1/00 

(31) 94 4437460 (32) 94 10 19 (33) DE 
(86) 95 09 07 PCT/DE95/01221 
(87) 96 05 02 WO96/13012 PCT Gazette nr 20/96 
(71) SIEMENS NIXDORF 

INFORMATIONSSYSTEME AG, 
Paderborn, DE 

(72) Becker Klaus, Bäuerle Ralph 
(54) Pamięć księgi rachunkowej 
(57) Urządzenie zapisujące do trwałego zapamiętywania da

nych, znamienne tym, że -urządzenie zapisujące (12) jest pod
łączone do jednostki wyprowadzającej i do źródła danych (10), 
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-urządzenie zapisujące posiada pamięć stałą dającą się zapisy
wać (EAROM), -dane wysyłane ze źródła danych (10) obejmują 
rekordy danych o określonych wcześniej formatach i przynaj
mniej jedno po!e danych, które zawiera dane do zapisania, 
-dane do zapisania zapisuje się w pamięci stałej dającej się 
zapisywać (EAROM), -rekordy danych wysyłane przez źródło 
danych przetwarza się według określonej wcześniej reguły prze
kształcania i wyprowadza w określonej przez nią postaci na 
jednostce wyprowadzającej (14). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 318419 (22) 97 02 11 6(51) G06K 19/06 
(31) 96 29602609 (32) 96 02 15 (33) DE 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Weigl Andreas, Weib Karl-Ernst, Schramm 

Dieter, Hugel Robert, Prohaska Werner, 
Weyerstall Bernd, Budde Ulrich 

(54) Urządzenie elektroniczne poszerzone z kartą 
elektroniczną oraz jednostka zbiorcza 
urządzenia elektronicznego 

(57) Zaproponowane zostało poszerzone urządzenie ele
ktroniczne z kartą elektroniczną, zawierające kartę elektronicz
ną, jednostkę zasilania (1), centralną jednostkę sterowania (2) i 
jednostkę (3) wymiany danych pomiędzy urządzeniem i stano
wiskiem bazowym. Aby w poszerzonym urządzeniu z kartą 
elektroniczną można było zastosować istniejącą, wymienną, 
bierną kartę elektroniczną według norm, urządzenie jest skon
struowane tak, że zawiera z jednej strony schowek (13) z jedno
stką wymiany danych (14) dla wyjmowanej zeń karty elektroni
cznej, z drugiej zaś jednostkę zbiorczą (11) z innymi, wyżej 
wymienionymi jednostkami (1, 2, 3) urządzenia. 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312731 (22) 96 02 09 6(51) G09F15/00 
(75) Kontraktowicz Jacek, Warszawa 
(54) Tablica informacyjna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest tablica informacyjna, prze

znaczona do ręcznego komponowania napisów informacyjnych 
dowolnej treści i o dowolnym układzie. 

Tablica, zawierająca zestaw równolegle usytuowanych, 
ciągłych i/lub zestawionych z odcinków, płytek z ciągami zna
ków, osadzonych przesuwnie w rowkach prowadzących listew, 
które usytuowane równolegle względem siebie tworzą podsta
wę (1) lub są przytwierdzone do podłoża, zgodnie z wynalaz
kiem charakteryzuje się tym, że ma podłużne elementy wspo
rcze (3), korzystnie w postaci żeber, usytuowane wzdłuż rowków 

prowadzących (2a), podpierające poszczególne płytki (4a, 4b) 
i nadające im w przekroju poprzecznym zarys łukowo wypukły 
na zewnątrz. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319693 (22) 95 10 05 6(51) G11B 21/22 
G11B 33/14 

(31) 94 324300 (32) 9410 17 (33) US 
(86)95 10 05 PCT/EP95/03934 
(87) 96 04 25 WO96/12280 PCT Gazette nr 18/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Berg Lowell James, Boigenzahn Jeffrey Fred, 
Boutaghou Zine-Eddine, Fracek Todd Phillip 

(54) Ogranicznik ruchu w urządzeniu 
bezpośredniego dostępu do pamięci służący 
do zabezpieczenia strefy danych i łożyska 
trzpienia dysku przed uszkodzeniem 

(57). Urządzenie (10) bezpośredniego dostępu do pamięci 
(DASD) zawiera zespół ograniczników (44) ruchu i/lub ciągły 
ogranicznik ruchu wystający z przynajmniej jednej z części, 
podstawy lub pokrywy, przy czym jedna z powierzchni każdego 
ogranicznika (44) ruchu jest umieszczona w bezpośredniej bli
skości znajdującej się na wprost niej pierwszej powierzchni 
dysku pamięciowego (14), w pobiiżu części obwodowej. Korzy
stne jest, jeżeli ogranicznik (44) ruchu rozmieszczone są w kilku 
punktach wokół obwodu dysku (14) i mogą być włączone w 
część (44) pochyloną opuszczającą/podnoszącą i/lub szyny 
boczne DASD. Powierzchnie ograniczników (26) ruchu rozmie
szczone są względem dysku pamięciowego danych tak, że przy 
oddziaływaniu przyspieszenia, dysk (14) pamięciowy styka się 
z przynajmniej jedną z powierzchni, pierwszą lub drugą, ogra
niczników (26) ruchu tylko na części obwodowej, na zewnątrz 
strefy danych. Odpowiednio do tego ograniczniki (26) ruchu 
ochraniają strefę danych i łożyskowanie trzpienia przed uszko
dzeniem przy upadku DASD. 

(12 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 319578 (22) 95 08 14 6(51) H01G 9/00 
H01G 9/022 

(86) 95 08 14 PCT/RU95/00171 
(87) 97 02 27 WO97/07518 PCT Gazette nr 10/97 
(71) AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

ZAKRYTOGO TIPA "ELTON", Moskwa, 
RU 

(72) Varakin Igor Nikolaevich, Stepanov Aleksei 
Borisovich, Menukhov Vladimir Vasilievich 

(54) Kondensator dwuwarstwowy 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy inżynierii elektrycznej i 

może znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu urządzeń do prze
chowywania energii elektrycznej. Celem wynalazku jest popra
wienie własności elektrycznych kondensatorów dwuwarstwo
wych. W tym celu stosuje się elektrodę z tlenku niklu w parze z 
elektrodą wykonaną z włóknistego materiału węglowego, jak 
również elektrolit wodno-alkaliczny albo wodno-węglanowy. 
Aby uzyskać pojemność energetyczną kondensatora, mate
riał węglowy, z którego wykonana jest jedna z elektrod, powleka 
się niklem albo miedzią. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 312761 (22) 96 02 09 6(51) H01H 9/18 
H01H 13/14 

(71) Spółdzielnia Niewidomych PROMET, 
Sosnowiec 

(72) Iwanowicz Wiesław 
(54) Przycisk sterowniczy podświetlany 
(57) Przycisk sterowniczy podświetlany złożony jest z ele-

ktroizolacyjnego korpusu (1) wykonanego w kształcie wydrążo
nego walca, zakończonego od góry wystającym na zewnątrz 
kołnierzem w kształcie prostopadłościanu. Wewnątrz korpusu 
(1) jest umieszczona tuleja (2) zawierająca wewnątrz źródło 

światła (8), podparta zwrotną sprężyną (3) i zakończona od dołu 
nóżką (9). Od góry, tuleja (2) jest zakończona wkładką (5) 
rozpraszającą strumień światła, uszczelnioną pierścieniem (6) 
oraz guzikiem (7) dłoniowym przycisku. W dolnej części korpus 
(1) jest zaopatrzony w uszczelniający mieszek (4). 

Guzik (7) dłoniowy przycisku stanowi prostopadłościan 
o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, wystający od góry 
poza obrys kołnierza korpusu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312763 (22) 96 02 09 6(51) H01H 13/14 
H01H 13/20 

(71) Spółdzielnia Niewidomych PROMET, 
Sosnowiec 

(72) Iwanowicz Wiesław 
(54) Napęd przycisku sterowniczego 
(57) Napęd przycisku sterowniczego przeznaczony, zwłasz

cza do szybkiego odłączania obwodów elektrycznych od źródła 
zasilania, złożony jest z korpusu (2) w kształcie tulei z zamoco
wanym przesuwnie guzikowym przyciskiem (1) z nóżką, pod
partym wewnątrz tulei korpusu (2) skrętną, zwrotną sprężyną (5). 
Guzikowy przycisk wykonany jest w postaci wałka z nie przelo
towym otworem (7) mieszczącym wewnątrz rygiel (3) blokady 
wraz z naciskową sprężyną (5). Wewnątrz tulei korpusu (2) jest 
umieszczone zagłębienie wykonane w postaci wycinka walca 
odsuniętego od głównej osi (8) tulei korpusu (2), na którego 
bieżni wsparty jest rygiel (3) blokady w stanie zablokowania 
napędu przycisku sterowniczego. 

(I zastrzeżenie) 

A1(21) 312818 (22) 96 02 13 6(51) H01J 23/06 
H01J 25/34 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Znamirowski Zbigniew, Czarczyński 

Wojciech, Borkowicz Zbigniew, Łasisz 
Stanisław, Żołnierz Elżbieta 
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(54) Polowe źródło elektronów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest polowe źródło elektronów, 

które składa się z co najmniej jednego emitera (3) osadzonego 
między co najmniej jedną górną elektrodą ekstrakcyjną (1) i co 
najmniej jedną dolną elektrodą sterującą (7), przy czym w każdej 
warstwie usytuowane są otwory, których środki leżą na jednej 
prostej prostopadłej do płaszczyzny stycznej do powierzchni 
elektrody sterującej (7) osadzonej na podłożu (8). Otwory mają 
kształt wieloboku !ub szczeliny. 

Polowe źródło elektronów stosowane jest w wyrzutniach 
wytwarzających wiązki elektronów o dużej gęstości prądu, mię
dzy innymi w mikrofalowych lampach z falą bieżącą. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319577 (22) 95 08 14 6(51) H01M 4/00 
(86) 95 08 14 PCT/RU95/00170 
(87) 97 02 27 WO97/07554 PCT Gazette nr 10/97 
(71) AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

ZAKRYTOGO TIPA ELTON, Moskwa, RU 
(72) Varakin Igor Nikolaevich, Stepanov Aleksei 

Borisovich, Menukhov Vladimir Vasilievich 
(5.4) Sposób wytwarzania elektrod dla 

chemicznych źródeł energii elektrycznej 
(57) Wynalazek dotyczy inżynierii elektrycznej i może 

znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu włóknistych polimero
wych podstaw elektrod powlekanych metalem dla chemicznych 
źródeł energii elektrycznej. Celem wynalazku jest zastąpienie 
palladu i cyny stosowanych w czynnościach poprzedzających 
chemiczne powlekanie metalem włóknistego materiału polime
rowego materiałami mniej krytycznymi. Cel osiąga się przez 
zastosowanie materiału wymieniającego kationy o pojemności 
wymiany kationów 0,5-6 miiirównoważników/g, a powlekanie 
metalem jest poprzedzane przez nasycenie materiału polimero
wego jonami niklu, po czym traktuje się go wodnym roztworem 
borowodorku metalu alkalicznego, 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319602 (22) 95 09 29 6(51) H01M 10/48 
(31)94 315317 (32)94 09 29 (33) US 

95 456428 9506 01 US 
(86) 95 09 29 PCT/US95/12487 
(87) 96 04 04 WO96/10274 PCT Gazette nr 15/96 
(71) DURACELL INC., Bethel, US 
(72) Hughen John, Ferguson Scott, Garris 

Michael 
(54) Naklejka ogniwa elektrochemicznego z 

zintegrowanym próbnikiem 
(57) Opisano naklejkę (10) do ogniwa elektrochemicznego 

z próbnikiem stanu ogniwa zintegrowanym z naklejką w postaci 
kompozytu (11) naklejka/próbnik. Kompozyt naklejka/próbnik 
zawiera materiał termochromowy (12) pozostający w styku 
termicznym z materiałem elektrycznie przewodzącym (40). 

Na przeciwadhezyjnej wstędze kształtuje się substrukturę za
wierającą materiał przewodzący i korzystnie również materiał 
termochromowy, a następnie przenosi się go z wstęgi przeciw 
adhezyjnej na wewnętrzną powierzchnię obkurczanej termicz
nie folii podstawowej. Na przeniesiony materiał przewodzący 
można nanieść pokrycie przegradzające (60), Korzystne jest, 
jeżeli na pokryciu przegradzającym układa się i wyrównuje 
arkusz papieru lub folię plastykową (210) zaopatrzoną w duże 
okno (220) służące do zamknięcia w nim powietrza, nad gene
rującą ciepło częścią materiału przewodzącego. Kompozyt na
klejka/próbnik nakłada się na obudowę ogniwa z papierem 
izolującym lub folią plastykową od strony obudowy ogniwa. 
Próbnik można uaktywnić przez naciśnięcie na jeden lub dwa 
obszary na jego powierzchni powodując dołączenie materiału 
przewodzącego do zacisków ogniwa, po czym następuje na
grzanie materiału przewodzącego powodujące zmianę wyglą
du materiału termo chromowego i wskazanie stanu ogniwa. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319597 (22)95 10 11 , 6(51) HOIR 9/09 
G04G 15/00 

(31) 94 9403447 (32) 94 10 11 (33) SE 
(86) 95 10 11 PCT/SE95/01173 
(87) 96 04 18 WO96/11428 PCT Gazette nr 17/96 
(75) Bäberg Michael, Hagersten, SE 
(54) Urządzenie przełączające 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa budowa i działanie 

urządzenia przełączającego, które umieszczone pomiędzy 
gniazdkiem sieciowym, a urządzeniem obciążającym, służy do 
włączania lub wyłączania urządzenia obciążającego do sieci w 
określonym czasie lub po zaistnieniu odpowiednich okoliczno
ści. Urządzenie przełączające zbudowane jest z płytki (1) mon
tażowej lub podobnego elementu, na którym umieszczona jest 
większość lub wszystkie obwody urządzenia. Ponadto, najed
nej stronie płytki (1) montażowej, prostopadle do niej umiesz
czone są wtyki (2) do włączenia urządzenia do gniazdka siecio
wego dostarczającego napięcie wejściowe, a na drugiej stronie 
płytki montażowej, prostopadle do niej umieszczone są styki 
napięcia wyjściowego. 
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Ponadto oś, na której umieszczone są gniazda znajduje 
się pod kątem prostym w stosunku do osi, na której znajdują się 
wtyki (2), dzięki czemu elementy wystające z urządzenia i pod
legające mechanicznym naciskom, rozlokowane są w maksy
malnej odległości od siebie, przy zachowaniu jak najmniejszego 
rozmiaru płytki (1) montażowej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 316168 (22) 96 09 19 6(51) HOIR 19/16 
(31) 96 19604564 (32) 96 02 08 (33) DE 
(71) Teiegaertner Karl Gaertner GmbH, 

Steinenbronn, DE 
(72) Philipp Gerd 
(54) Gniazdo przyłączeniowe 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest gniazdo przyłączeniowe 

do sieci danych, z metalową dolną częścią obudowy (11), 
zaopatrzoną w powierzchnię przylegania umożliwiającą moco
wanie jej do ściany, z metalową górną częścią obudowy (13), z 
umieszczoną między nimi płytką (12), zaopatrzoną w co naj
mniej jedną wtyczkę modułową (15) i kiika zacisków (14), umo
żliwiających mocowanie pojedynczych żył (59) wielożyłowego 
kabla danych (36). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319753 (22)96 08 16 6(51) HOIR 43/048 
(31) 95 19533054 (32) 95 09 07 (33) DE 
(86) 96 08 16 PCT/EP96/03624 
(87) 97 03 13 WO97/09755 PCT Gazette nr 12/97 
(71) NOVOPRESS GMBH PRESSEN UND 

PRESSWERKZEUGE & CO. KG, Neuss, 
DE 

(72) Nghiem Xuang Long 
(54) Sposób łączenia pasm lin iub kabli z 

elementami naprasowywanymi oraz prasa do 
realizacji tego sposobu 

(57) W sposobie łączenia pasm lin iub kabli z elementami 
naprasowywanymi element naprasowywany nasadza się na 
pasmo liny lub kabla, po.czym pasmo iiny iub kabla i element 
naprasowywany sprasowuje się plastycznie promieniowo za 
pomocą, zawierającej szczęki dociskowe (3, 4), prasy (1) przy 
jednoczesnym zmniejszeniu przekroju materiałowego. Przy pra
sowaniu rejestruje się przyrost długości pasma liny lub kabia 
i/lub elementu naprasowywanego, zaś prasowanie kończy się 
przy osiągnięciu założonej końcowej wartości (db) przyrostu 
długości. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 312762 (22) 96 02 09 6(51) H02B 15/00 
(71) Spółdzielnia Niewidomych PROMET, 

Sosnowiec 
(72) Iwanowicz Wiesław 
(54) Lampka sygnalizacyjna 
(57) Lampka sygnalizacyjna złożona jest z elektroizolacyjne-

go korpusu (1) mającego część dolną wykonaną w kształcie 
wydrążonego walca mieszczącego wewnątrz źródło światła (9). 
Górna część korpusu (1) zakończona jest kwadratowym kołnie
rzem (2) z wgłębieniami w postaci rowka (3), do którego jest 
zatrzaskowo zamocowany za pomocą wewnętrznych występów 
(4) barwny fiitr (5), zawierający element (6) rozpraszający stru
mień światła, zaopatrzony w wewnętrzny kołnierz (7). 
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Pomiędzy wewnętrznym kołnierzem (7) elementu (6) 
rozpraszającego strumień światła, a kwadratowym kołnierzem 
(2) korpusu (1) jest umieszczony uszczelniacz (8) wykonany z 
elastycznego bezbarwnego tworzywa, 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21 ) 318152 (22) 97 01 28 6(51) H02G 5/06 
H01B 9/06 

(31) 96 19604481 (32)96 02 08 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Leijon Mats, Ming Li, Rongsheng Liu, 

Windmar Dan, Moritz Bertil 
(54) Odcinek kabla izolowanego gazem 
(57) Odcinek izolowanego gazem kabla (1) zawiera wyso

konapięciowy przewód prądowy (4) i utrzymującą przewód prą
dowy (4) na króćcach izolacyjnych (2), wypełnioną gazem 
izolacyjnym, rurę ciśnieniową (3) z materiału termoplastyczne
go. Rura ciśnieniowa (3) zawiera dwa, zgrzane czołowo ze 
sobą odcinki (6, 7) rury, które na zwróconych ku sobie czoło
wych powierzchniach są poszerzone iejkowato w kierunku 
promieniowym. 

Ten odcinek kabla charkateryzuje się wyjątkowo niskimi 
kosztami wytwarzania, a jednocześnie bardzo dobrymi własno
ściami dielektrycznymi. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 318493 (22) 97 02 14 6(51) H02K 23/00 
(31) 96 602311 (32) 96 02 16 (33) US 
(71) Ametek, Inc, Kent, US 
(72) Hyatt Robert L.Jr., Ciccarelli Robert A Jr. 
(54) Połączony zacisk przytrzymujący szczotki 

komutatora i łącznik elektryczny 
(57) Połączenie zacisku przytrzymującego szczotkę komuta

tora i łącznik elektryczny do silnika komutatorowego mającego 
obudowę silnika ze stojanem i wirnikiem, przy czym wirnik ma 
komutator, charakteryzuje się tym, że zawiera główny korpus, 
część końcówkową wystającą z głównego korpusu, przy tym 
główny korpus ma środek do przytrzymywania szczotki (16) i 
zespołu uchwytu (18) szczotki względem obudowy (12), jak 
również w kontakcie elektrycznym z komutatorem, a ponadto 
końcówkowa część ma elementy do ustanawiania połączenia 
elektrycznego pomiędzy szczotką i zespołem uchwytu szczotek 
a stojanem (11). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 312675 (22) 96 02 07 6(51) H03M 1/06 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Łabudziński Aleksander 
(54) Sposób i układ kompensacji dryftów 

stałoprądowych w procesie detekcji i 
przetwarzania analogowo-cyfrowego 

(57) Sposób kompensacji dryftów polega na tym, że w ste
rowanym źródle napięcia (8) połączonym szeregowo z detekto
rem fazy (1) wytwarza się napięcie kompensujące dryft 
stałoprądowy układu, a źródłem napięcia (8) steruje się podając 
na jego wejście sygnał proporcjonalny do estymaty wartości 
średniej szumów. 

Układ kompensacji dryftów stałoprądowych zawiera 
sterowane źródło napięcia (8) połączone szeregowo z dete
ktorem fazy (1), a wejście sterowanego źródła napięcia (8) 
połączone jest poprzez filtr doinoprzepustowy (7) i przetwornik 
cyfrowo-analogowy (6) z wyjściem systemu mikroprocesorowe
go (5), w którym wyznacza się estymatę wartości średniej szu
mów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 318367 (22) 97 02 07 6(51) H04B 3/52 
(31) 96 9601620 (32) 96 02 09 (33) FR 
(71) GE CALSTHOM TRANSPORT SA, Paryż, 

FR 
(72) Heddebaut Marc, Rioult Jean, Berbineau 

Marion, Duhot Denis 
(54) Sposób i urządzenie do transmisji informacji 

dla systemu z falowodem promieniującym 
(57) Urządzenie do transmisji charakteryzuje się tym, że 

posiada zespół do wprowadzania niemodulowanej fali nośnej 
do falowodu promieniującego, zespół do punktowego próbko
wania, wzdłuż falowodu promieniującego (2), części energii 
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niemodulowanej fali nośnej, zespół do modulacji (7) do umiesz
czania na niemodulowanej nośnej sygnału o modulacji lokalnej 
reprezentującego informację przeznaczoną dla ruchomego ze
społu i zespół do promieniowania, z przeznaczeniem dla wspo
mnianego ruchomego zespołu, modulowanej fali nośnej, 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 319786 (22) 94 10 27 6(51) H04L 9/32 

(86) 94 10 27 PCT/EP94/03542 
(87) 96 05 09 WO96/13920 PCT Gazette nr 21/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Tsudik Gene 
(54) Sposób i urządzenie do bezpiecznej 

identyfikacji ruchomego użytkownika w sieci 
komunikacyjnej 

(57) Komunikacja pomiędzy ruchomymi użytkownikami sie
ci komputerowej podlega różnym problemom związanym z 
bezpieczeństwem. Identyfiakcja użytkownika i śledzenie użyt
kownika są dwoma problemami szczególnie ważnymi. Wynala
zek zapewnia sposób i urządzenie do bezpiecznej identyfikacji 
ruchomego użytkownika, zapobiegając konieczności śledzenia 
jego ruchów, tj. zapewnia sposób bezpiecznej identyfikacji użyt
kownika. Istotą wynalazku jest szyfrowanie identyfikatora użyt
kownika i/lub jego hasła oraz wskazania synchronizacji, korzy
stnie w ustalonym przedziale czasu, zgodnie z tajną funkcją 
jednokierunkową i przesyłanie zaszyfrowanej wiadomości, tutaj 
nazywanej "identyfikatorem dynamicznego użytkownika", do 
"upoważnienia macierzystego" użytkownika, gdzie ona jest 
zarejestrowana. "Upoważnienie macierzyste" zawiera tablice od-
powiedniości wymieniające, obliczone wstępnie dla każdego 
przedziału czasu (lub innej wybranej synchronizacji), identyfika
tory dynamicznego użytkownika i odpowiednią tożsammość 
użytkownika tak, że można szybko zadecydować, czy odbiera
na zaszyfrowana wiadomość rozpoczyna się od zarejestrowane
go użytkownika. Z drugiej strony, intruz ani nie jest zdolny do 
wy krywania z zaszyfrowanych wiadomości tożsamości użytkow
nika ani nie może śledzić ruchów użytkownika. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319751 (22) 95 10 10 6(51) H04Q 7/32 

(31) 94 323850 (32)94 10 17 (33) US 

(86) 95 10 10 PCT/US95/12913 
(87) 96 04 25 WO96/12378 PCT Gazette nr 18/96 
(71) ERICSSON INC., Research Triangle Park, 

US 
(72) Ahlberg Björn G.D., SE; Mölne Anders, US 

(54) Układy i sposoby selektywnego akceptowania 
rozmów telefonicznych bez ustanowienia 
łącza głosowego 

(57) Układ radiokomunikacji komórkowej zawiera układ 
opóźniający podjęcie rozmowy dia zaakceptowania rozmowy 
telefonicznej bez ustanowienia łącza głosowego między telefo
nem komórkowym i telefonem wywołującym. Układ opóźniający 
podjęcie rozmowy jest pobudzany przez uruchomienie przez 
użytkownika telefonu komórkowego opcji zawieszenia rozmowy 
po zawiadomieniu użytkownika o skierowanej do niego rozmo
wie. Od tego momentu, łączność głosowa, zaakceptowanej 
rozmowy telefonicznej, może być ustanowiona między telefo
nem komórkowym i telefonem wywołującym przez uruchomie
nie przez użytkownika telefonu komórkowego opcji przywróce
nia połączenia. W związku z powyższym, użytkownik może 
zaakceptować rozmowę przychodzącą, bez rozmawiania ze 
stroną dzwoniącą, co umożliwia użytkownikowi dokończenie 
wcześniej wykonywanej czynności przed ustanowieniem łącza 
głosowego z telefonem wywołującym. W ten sposób zachowane 
są wygoda i bezpieczeństwo przy akceptowaniu przychodzącej 
do telefonu komórkowego rozmowy telefonicznej. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 319579 (22) 95 10 04 6(51) H04Q 7/38 

(31) 94 9420098 (32) 94 10 05 (33) GB 

(86)95 10 04 PCT/GB95/02352 
(87) 96 04 18 WO96/11557 PCT Gazette nr 17/96 
(71) ORANGE PERSONAL 

COMMUNICATIONS SERVICES 
LIMITED, Bradley Stoke, GB 

(72) Colby James Edward, O'Neill Dominie 
Desmond Phelim 

(54) System telekomunikacyjny 
(57) Wynalazek dotyczy systemu telekomunikacyjnego 

zawierającego wiele ruchomych aparatów telefonicznych. 
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Ten system telekomunikacyjny ma obwód przełączania 
zawierający: zespoły pamięci danych (HLR) do przechowywa
nia danych łączeniowych dotyczących odpowiednich rucho
mych aparatów telefonicznych ; rejestr (15) do przechowywania 
powiązań pomiędzy zespołami pamięci danych a odpowied
nimi kodami identyfikacyjnymi; wejścia do wprowadzania ko
du identyfikacyjnego; oraz zespół przełączania do zwracania 
się do rejestru (15) o określenie zespołu pamięci danych (HLR) 

związanego z tym kodem identyfikacyjnym. Obwód przełącza
nia wykorzystuje następnie dane łączeniowe przechowywane 
przez zespół pamięci danych (HLR) do utworzenia łącza tele
komunikacyjnego z odpowiednim ruchomym aparatem telefo
nicznym. Powiązania przechowywane przez rejestr (15) mogą 
być zmieniane. 

(7 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul (21) 104183 (22) 96 02 14 6(51) A01M 29/00 
(75) Brandys Włodzimierz, Kielce 
(54) Płoszykret 
(57) Płoszykret do odstraszania kretów w uprawach rolni

czych, zwłaszcza uprawach warzywnych, kwiatowych i ogród
kach działkowych, charakteryzuje się tym, że posiada drążek (1 ) 
drewniany, u wierzchołka którego na ramieniu (2) został osadzo
ny co najmniej jeden wiatraczek (3), najkorzystniej trzy wiatra
czki (3), reagujące obustronnie na działanie wiatru. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104156 (22) 96 02 07 6(51) A47B 13/00 
A47B 91/00 

(75) Orski Adam, Ostrołęka 
(54) Noga stołu 
(57) Noga składa się ze schowanego w obudowie (2) ele

mentu nośnego. Zewnętrzną powierzchnię obudowy można 
zmieniać dopasowując ją do pozostałych części stołu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104172 (22) 96 02 12 6(51) A47B 95/02 
(71) P.P.HU KUNCAR Sp. z o.o., Mikołów 
(72) Łoskot Michał, Zieminski Krzysztof 
(54) Uchwyt meblowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji mate-

riałooszczędnego uchwytu meblowego. 
Uchwyt meblowy w kształcie łukowym, z podstawami 

przylegania (3) do podłoża i mający otwory (7) dla elementów 
mocujących, charakteryzuje się tym, że stanowi go przestrzenny 
skorupowy otwarty korpus (1) z poprzecznymi żebrami (8) we
wnątrz oraz z gniazdami (6), w których osadzona jest czopami 
(5) wkładka (2), zamykająca otwartą część korpusu (1). Promień 
zewnętrzny (R) korpusu (1) i wkładki (2) jest większy od promie
nia wewnętrznego (r) korpusu (1), a wkładka (2) w przekroju 
poprzecznym ma kształt zbliżony do litery T', która dolną czę
ścią przylega do poprzecznych żeber (8) korpusu (1). 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104171 (22) 96 02 12 6(51) A47G 25/48 
(75) Legat Ryszard, Sulejówek 
(54) Wieszak ubraniowy 
(57) Wieszak posiada nośne ramię (1) i co najmniej jedno 

zawieszeniowe ramię (3), usytuowane poniżej. W osi (A-A) noś
nego ramienia (1), w wygięciu (4), zamocowany jest ruchomo 
hak (2). Końce nośnego ramienia (1) oraz co najmniej jednego 
zawieszeniowego ramienia (3) są zagięte i umieszczone jeden 
w drugim, Ramiona (1, 3) wyposażone są w osadzone suwliwie 
i uchylne do przodu oraz do tyłu spinacze (6) ze sprężynującym 
mechanizmem (7). Końce ramion (1, 3) oraz haka (2) zaopatrzo
ne są w nakładki (8) o obłym kształcie. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104176 (22) 96 02 13 6(51) A63B 23/02 
(75) Błażejak Henryk, Wrocław 
(54) Przyrząd sportowo-rekreacyjny 
(57) Przyrząd sportowo-rekreacyjny utworzony z kształtow

ników metalowych zamkniętych zawiera rczpórkę dolną (1) 
połączoną ze wspornikami (2, 3), na których są obrotowo osa
dzone obejmy (6, 7) z poręczami (8, 9). Wsporniki (2, 3) są w 
górnej części połączone z zaczepami (2a, 3a) do zawieszenia 
przyrządu na rozpórce górnej (10) lub drabince przyściennej. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 106131 (22) 97 02 26 6(51) B01L 9/00 
(71) Przedsiębiorstwo Mechaniki i Elektroniki 

POLON-KRAKÓW Sp.z o.o., Kraków 
(72) Szczygieł Wiesław, Siwik Włodzimierz 
(54) Laboratoryjny stojak przejezdny dla 

modułowej aparatury elektronicznej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest laboratoryjny sto

jak przejezdny dla modułowej aparatury elektronicznej, zwłasz
cza zgodnej ze standardem 19", o ułatwionym kształtowaniu 
wnętrza dla kaset o różnej choć znormalizowanej wysokości. 

Stojak składa się z ramy nośnej (A), z par profili płaskow-
nikowych (B), zetownikowych (C) i kątownikowych (D), prowad
nic ślizgowych (E), osłony (F) i podstawy z kółkami jezdnymi (G). 
Rama nośna (A) jest złożona z dwu boków pionowych (1) oraz 
dwu poprzeczek poziomych (2) mających w przekroju poprze
cznym kształt wysokiego ceownika, przy czym ramiona ceowni-
ków boków pionowych (1) skierowane są ku wnętrzu ramy 
nośnej (A), a ramiona ceowników poprzeczek poziomych (2) na 
zewnątrz tej ramy nośnej (A). Prowadnice ślizgowe (E) posiada
ją występy nośne (9) do zaczepiania ich w otworach kwadrato
wych (3) profili zetownikowych (C) i kątownikowych (D) oraz 
wycięcia ustalające (10) do stabilizacji ich w poziomie. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104185 (22) 96 02 16 6(51) B23B 45/14 
(71) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny 

KOPROTECH, Warszawa 
(72) Barański Jerzy, Czarniecki Stanisław 
(54) Podstawa elektromagnetyczna do 

elektrycznych wiertarek ręcznych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa elektro

magnetyczna, służąca do zamocowania dowolnej wiertarki ele
ktrycznej ręcznej oraz mogącej pracować jako uchwyt 
montażowo-spawalniczy. 

Podstawa składa się z elektromagnesu (1), na którym 
ustawiony jest korpus (2); zakończony wspornikiem do wkręca
nia śruby oporowej (3). Śruba (3) służy do zwiększania siły na 
wrzecionie wiertarki lub do podtrzymywania blach podczas 
spawania. Wiertarka mocowana jest do wspornika (5), przykrę
conego do suwaka (4) z trapezowymi prowadnicami. W korpu
sie (2) wykonana jest prowadnica stała i prowadnica regulacyj
na. Do prowadnic przymocowane są listwy samosmarne. 
Zmieniając położenie wspornika (5), bazowanego na dwu koł
kach, można uzyskać dwie odległości czoła wiertarki od wierco
nej powierzchi. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106013 (22) 97 02 07 

(31) 96RE 6 

6(51) B26D 3/26 
A47J 17/02 

(32) 96 02 16 (33) IT 
(71) SUPERNOVA S.R.L., Suzzara, IT 
(72) Marastoni Rolando 
(54) Urządzenie kuchenne do ręcznego krojenia 

produktów żywnościowych, zwłaszcza do 
krojenia ziemniaków 

(57) Według wzoru, urządzenie składa się z dwuczęściowej 
obudowy, ruchomej obudowy górnej (10) z naciskaczem (20) 
oraz stałej obudowy dolnej (40) z siatką noży tnących (30). Obie 
części obudowy mają kształt prostopadłościanu o przekroju 
kwadratowym z zaokrąglonymi narożami. Obudowa górna (10) 
zamknięta jest od góry denkiem (13), a od strony otwartej 
płaszczyzny czołowej (14) ma na pionowych ściankach (15) 

wybrania (12). Obudowa dolna (40) jest otwarta z obu stron i ma 
siatkę nożyków tnących (30) umieszczoną w jej górnej części, 
przy czym nożyki (31, 32) połączone są ze sobą w sposób 
rozłączny za pomocą nacięć (33, 34). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104134 (22) 96 02 05 6(51) B32B 27/40 
(75) Poznysz Wiktor, Józefów; Poznysz Paweł, 

Józefów 
(54) Gąbka welurowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest gąbka welurowa 

przeznaczona do wyklejania wnętrz pudełek jubilerskich, fute
rałów na instrumenty muzyczne i do wykonywania puszków 
kosmetycznych. Gąbka welurowa ze spienionej poliuretanowej 
taśmy i ciętego sztucznego jedwabiu ma postać płyty (1) złożo
nej z trzech warstw (2, 3, 4), z których warstwę (2) stanowi 
spieniona poliuretanowa taśma, warstwę (4) stanowi cięty sztu
czny jedwab w postaci kłaczków, zaś warstwę (3) stanowi klej 
neoprenowy łączący trwale warstwy (2) i (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104188 (22) 96 02 15 6(51) B60D 1/155 
(71) Spółdzielnia inwalidów OGNIWO, Ruda 

Śląska 
(72) Osadziński Henryk; Idzik Izabela; Przodała 

Kazimierz, PL;; Micuła Alojzy 
(54) Hol sztywny 
(57) Hol sztywny składa się ze środkowego elementu (1), 

którego oba końce połączone są teleskopowo z łącznikami (2) 
za pomocą przetyczek (11) ze sprężynami (12). Zewnętrzne 
końce łączników (2) wyposażone są w haki (6) i dociski (8) 
ustalane w dwóch możliwych pozycjach względem haków (6) 
za pomocą przetyczek (11) ze sprężynami (14) i zabezpieczone 
śrubami (13), 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104178 (22) 96 02 13 6(51) B65D 1/42 
(71) H. CEGIELSKI-POZNAŃ SA, Poznań 
(72) Hoszowski Bolesław, Czarnecki Mirosław 
(54) Zespół zamknięcia kanistra 
(57) Zespół zamknięcia kanistra posiada pokrywkę (5), któ

rej górna płaszczyzna związana jest nierozłącznie z uchem (4), 
zaopatrzonym w podwinięty język (3) dla zawiasowego połącze
nia ucha (4) pokrywki (5) ze sworzniem (2), związanym z szyjką 

kanistra, a w uchu (4) pokrywki (5) osadzony jest również 
zawiasowo zaczep (6), posiadający dwa równoległe ramiona z 
sierpowato ukształtowanymi występami, W otworach, wykona
nych w ramionach zaczepu (6), osadzona jest przetyczka zabez
pieczająca (8). 

Zespół zamknięcia charakteryzuje się tym, że oś tych 
otworów przebiega nieco poniżej języka (3) ucha (4) pokrywki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104166 (22) 96 02 09 6(51) B65D 85/18 
(75) Siemaszko Kazimierz Simon, Wrocław 
(54) Kontener do transportu i przechowywania 

garderoby, zwłaszcza spodni 
(57) Kontener do transportu i przechowywania garderoby, 

zwłaszcza spodni, charakteryzuje się tym, że pudlo (1), korzyst
nie tekturowe, ma górne części (2) ścian bocznych o podwójnej 
grubości, na które to ściany, przeciwległe względem siebie, 
nasadzony jest ciasno, rozłącznie szereg wieszaków (3) do 
garderoby szczelinami (4) oddalonymi od siebie o odiegłość 
równą odległości tych przeciwległych ścian pudła (1), istnieją
cymi między bokami wieszaków (3), a równoległymi do nich 
występami (5), łączącymi się jednymi końcami z bokami wiesza
ków (3) i oddalonymi od tych boków o grubość górnych części 
(2) ścian pudła (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106073 (22) 97 02 18 6(51) B65F 1/06 
(75) Siedlecka Małgorzata Grażyna, Warszawa 
(54) Worek na odpady przeznaczony do ich 

gromadzenia z umocowaną na zewnątrz 
worka tasiemką 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest worek z tasiemką 
służącą do jego zamykania. Worek przeznaczony jest na odpa
dy gospodarstwa domowego, użyteczności publicznej i przemy
słowe. Worek wykonany jest z foliowego rękawa polietylenowe
go (1), który posiada uformowane zakładki (2), Na zewnątrz 
worka, w zakładce rękawa na długości worka umocowana jest 
tasiemka (4), służąca do jego zamykania (wiązania) po napeł
nieniu. Tasiemka przymocowana jest do worka jednym z koń
ców przez wgrzanie jej w zgrzew, który tworzy dno worka. 
Odpowiedni dobór materiału, z którego wykonanajest tasiemka, 
umożliwia jej łatwe oderwanie od zgrzewu nie powodując usz
kodzenia zgrzewu. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 106069 (22) 97 02 17 6(51) B65G 15/60 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia 

Węgla Kamiennego ANNA, Pszów 
(72) Grela Józef, Wieczorek Leonard 

(54) Urządzenie do kontroli nadmiernego 
zsuwania się taśmy z przenośnika 

(57) Urządzenie zaopatrzone jest w wychyiną dwuramienną 
dźwignię (5) osadzoną na sworzniu (6) utwierdzonym na pod
stawie (2) zabudowanej na konstrukcji taśmociągu pod doiną 
taśmą. Dźwignia (5) zawiera rolkę (12) zamocowaną na końcu 
górnego ramienia i magnes (11) przymocowany na końcu do
lnego dłuższego ramienia, oddziaływujący na przeciwległy 
kontaktron (4). Do podstawy (2) nad magnesem (11) zostały 
przymocowane dwa ograniczniki (16) zabezpieczające 
dźwignię (5) przed nadmiernym przesuwaniem w lewo lub w 
prawo. Urządzenie umieszczone jest w bezpośredniej bliskości 
dolnej taśmy przenośnika, naprzeciwległe po obu jej stronach. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21) 104175 (22) 96 02 14 6(51) C09J 4/00 
(75) Kao Cheng-Kang, Taipei, TW 
(54) Taśma samoprzylepna do pakowania, 

uszczelniania lub osłaniania 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łatwo odwijalna i 

łatwo odrywalna taśma samoprzylepna do pakowania, uszczel
niania lub osłaniania, posiadająca liczne, rozmieszczone w rów
nych odstępach nacięcia, dla ułatwienia odrywania odcinków 
taśmy o wybranych długościach bez użycia środków do odwi-
jania taśmy z rolki lub środków tnących i dla ułatwienia szybkie
go odszukania początku taśmy i której jedna strona pokryta jest 
warstwą silnego kleju, a druga strona pokryta jest warstwą 
środka zapobiegającego przywieraniu lub jedna strona pokryta 
jest słabym klejem, a druga strona nie jest pokryta środkiem 
zapobiegającym przywieraniu, dla ułatwienia odwijaniataśmy z 
rolki bez wytwarzania hałasu. 

(8 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul(21) 106135 (22) 97 02 28 6(51) D06F17/06 
(71) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych 

ŚWIATOWIT S.A., Myszków 
(72) Kilanowski Zbigniew, Kopeć Bonifacy, Góra 

Adolf, Mazur Stanisław 
(54) Zespół piorący pralki wirnikowej 
(57) Zespól piorący charakteryzuje się tym, że piasta (2) 

wirnika (1) ma cylindryczny otwór (3), przechodzący w otwór (4) 
w kształcie zbliżonym do dużej litery D, a w otworze (4) ma 
osadzony jednostronnie ścięty i wewnątrz gwintowany wałek (5) 
siinika elektrycznego (6). Piasta (2) wirnika (1) i wałek (5) silnika 
(6) połączone są wkrętem (7). Dno (8) ma kształt misy, w której 
przejście płaskiej części dna w część cylindryczną przebiega 
pod kątem rozwartym. Część cylindryczna wygięta jest promie
niowo na zewnątrz, równolegle do powierzchni dna i ma prze-
tłoczenie (13). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 104164 (22) 96 02 08 6(51) E01C 5/06 
E01C 13/04 

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce 
POLBET - Produkcja i Usługi 
Budowlane,Krzysztof Lipkowski, Bydgoszcz 

(72) Łuczak Jerzy 
(54) Płytka budowlana 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka budowlana 

wzmocniona w kształcie bryły geometrycznej, służąca do two
rzenia powierzchni utwardzonych. Istota rozwiązania, według 
wzoru, polega na ukształtowaniu ścian pionowych płytki, wyzna
cza powierzchniami (1,2, 3), usytuowane względem siebie pod 
kątami er i/S> 90° < 180°. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104144 (22) 96 02 06 6(51) E01F 13/08 
(71) INSGRAFSp. z O.O., Warszawa 
(72) Kaliski Wojciech 
(54) Zapora parkingowa 
(57) Zapora służy do zabezpieczenia przed kradzieżą pojaz

du samochodowego znajdującego się na niestrzeżonym miej
scu parkingowym. Istotą wzoru jest to, że składa się z dwóch 
ramion (1 i 2), które ukształtowane są w literę "C" i połączone ze 
sobą obrotowo, przyjmując w jednym położeniu kształt prosto
kąta, przy czym w miejscu połączenia zamocowany jest zamek 
blokujący (3), zaś jedno z ramion (1) zamocowane jest obrotowo 
do podłoża. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106081 (22) 97 02 19 6(51) E03F 5/10 
(75) Cichecki Ryszard, Wola Grzymkowa 
(54) Zbiornik do gromadzenia ścieków 
(57) Zbiornik do gromadzenia ścieków ma kształt cysterny o 

przekroju elipsy, której stosunek średnic poziomej do pionowej 
wynosi 9:7, powierzchnia zewnętrzna zbiornika jest karbowana, 
przy czym karby (1) w połowie powierzchni bocznej zbiornika, 
zarówno z góry jak i z dołu, przechodzą w powierzchnię gładką 
(6), przechodzącą następnie pod kątem 90° w krótkie wypusty 
(4). Boczne ściany (7) zbiornika są lekko wyobione i wzmocnio
ne wyprofilowanymi wypukłościami (5). Zbiornik składa się z 
dwóch części, połączonych ze sobą wzdłuż wypustów (4), które 
znajdują się w płaszczyźnie poziomej zbiornika na całym jego 
obwodzie, 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104159 (22) 96 02 07 6(51) E04B 1/48 
(75) Migał Zdzisław, Lubartów 
(54) Kotwa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia wiązania ele

mentów ściany warstwowej z izolacją. 
Kotwa ma postać trzpienia (1) zaopatrzonego w występy 

(2, 3) umieszczone na jego końcach, przy czym występy usy
tuowane są w jednej płaszczyźnie. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104177 (22) 96 02 13 6(51) E04B 1/80 
(75) Miedzianowski Tadeusz, Głogów; Rutkowski 

Witold, Głogów; Paderewski Andrzej, 
Głogów; Serafin Lech, Brzeg Dolny 

(54) Segment izolacyjno-elewacyjny 
(57) Segment, posiadający warstwę wierzchnią (3) kruszy-

wową, zespoloną z warstwą nośną (2) o charakterze tworzywa 
poliuretanowo-kruszywowego, w której osadzone są kształtki 
elewacyjne (4), charakteryzuje się tym, że warstwę przyścienną 
(1) stanowi płyta materiału izolacyjnego, np. polistyrenowego, 
sklejona z warstwą nośną (2) za pomocą składników tworzywa 
poliuretanowego podczas operacji formowania i zespalania 

warstwy nośnej (2) z warstwą wierzchnią (3) i kształtkami elewa-
cyjnymi (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104192 (22) 96 02 16 6(51) E04C 1/00 
(75) Zajkiewicz Wiktor, Łódź 
(54) Prefabrykat betonowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy prefabrykatu betonowego, 

przeznaczonego do wznoszenia słupków narożnikowych ogro
dzeń. 

Prefabrykat betonowy stanowi równoległościenny ele
ment (1), mający kształt litery "L" o ramionach (2) i (3) jednakowej 
długości, przy czym w czołowych ściankach ramion (2) i (3) są 
wykonane na całej ich wysokości zagłębienia (4) i (5), wewnątrz 
zaś elementu (1), w jego narożu, jest wykonany jeden kolisty 
przelotowy otwór (6), w obydwu natomiast ramionach (2) i (3) są 
wykonane czworokątne przelotowe otwory (7) i (8). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104193 (22) 96 02 16 6(51) E04C 1/00 
(75) Zajkiewicz Wiktor, Łódź 
(54) Prefabrykat betonowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy prefabrykatu betonowego, 

przeznaczonego do wznoszenia kolumn i słupków o przekroju 
kwadratowym. 

Prefabrykat betonowy charakteryzuje się tym, że tworzą 
go dwa usytuowane współśrodkowo kwadratowe elementy (2) i 
(4), z których środkowy element (2) ma kolisty otwór (3), połą
czone w narożach łącznikami (5), przy czym na zewnętrznych 
Ściankach zewnętrznego elementu (4), w pobliżu naroży, są 
wykonane na całej wysokości zagłębienia (6). 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 17 (617) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 7.5 

Ul(21) 104194 (22) 96 02 16 6(51) E04C 1/00 
(75) Zajkiewicz Wiktor, Łódź 
(54) Prefabrykat betonowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy prefabrykatu betonowego, 

przeznaczonego do wznoszenia słupków ogrodzeniowych. 
Prefabrykat betonowy, stanowiący równoległościenny 

element (1), zawiera dłuższą część (2) i krótszą część (3), przy 
czyrnwdwóch przeciwległych ściankach dłuższej części (2) i na 
całej ich wysokości są wykonane zagłębienia (4), wewnątrz zaś 
dłuższej części są wykonane: pośrodku kolisty przelotowy otwór 
(5) oraz po bokach dwa czworokątne przelotowe otwory (6). w 
krótszej natomiast części (3) jest wykonany jeden czworokątny 
przelotowy otwór (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104195 (22) 96 02 16 6(51) E04C 1/00 
(75) Zajkiewicz Wiktor, Łódź 
(54) Prefabrykat betonowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy prefabrykatu betonowego, 

przeznaczonego do wznoszenia kolumn i słupków o przekroju 
kolistym. Prefabrykat betonowy charakteryzuje się tym, że two
rzą go dwa usytuowane współśrodkowo kręgi: wewnętrzny krąg 
(2) i zewnętrzny krąg (3), połączone ze sobą trzema łącznikami 
(4), rozmieszczonymi w jednakowych odstępach, przy czym na 
zewnętrznej powierzchni zewnętrznego kręgu (3) i na całej jego 
wysokości są wykonane zagłębienia (5), których osie rozmiesz
czenia pokrywają się z osiami rozmieszczenia łączników (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104196 (22) 96 02 17 6(51) E04D 13/072 
(75) Kluk Zbigniew, Września 
(54) Uchwyt do mocowania rynien 
(57) Uchwyt do mocowania rynien, według wzoru użytkowe

go charakteryzuje się tym, że jeden z elementów ustalających 
rynnę mocowany jest nierozłącznie częścią swej powierzchni do 
wewnętrznej strony prostej części (1) płaskownika uchwytu, 
powyżej wyjścia z części półkolistej (2) i ma postać kątowo 
ugiętego płaskownika (4) z drugą częścią (5) odchyloną o kąt 
ostry w stronę wnętrza części półkolistej (2), zaś drugi element 
ustalający rynnę stanowi drugostronne zakończenie przedłuże
nia (6) końca części półkolistej (2), wyprowadzonego równole
gle do części prostej (1) i zagiętego dwukrotnie pod kątem 
prostym do wewnątrz części półkolistej (2) uchwytu, z końcem 
(7) równoległym do wymienionego przedłużenia (6) tak, że 
wewnętrzna krawędź (8) poziomego odcinka tego prostokątne
go ugięcia (9) jest usytuowana na wysokości przegięcia (10) 
kątowo ugiętego płaskownika (4), stanowiącego pierwszy ele
ment ustalający rynnę. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104197 (22)96 0217 6(51) E04D 13/072 
(75) Kluk Zbigniew, Września 
(54) Uchwyt do mocowania rynien półkolistych 
(57) Uchwyt do mocowania rynien półkolistych, według wzo

ru użytkowego charakteryzuje się tym, że jeden z elementów 
ustalających rynnę jest zespolony jednym końcem z częścią 
prostą (1) uchwytu, powyżej wyjścia z części półkolistej (2) i ma 
postać kątowo ugiętego płaskownika (4) z jedną częścią (5) 
odchyloną o kąt prosty od części prostej (1) uchwytu i przecho
dzącą przegięciem kątowym (6) w drugą część (7). równoległą 
do części prostej (1) i skierowaną w dół do wnętrza części 
półkolistej (2), zaś drugi element ustalający rynnę stanowi dru
gostronne zakończenie (8) części półkolistej (2), wyprowadzone 
z niej przegięciem prostopadle do części prostej (1) do we
wnątrz uchwytu tak, że spodnia krawędź (9) tego zakończenia 
(8) jest usytuowana na wysokości przegięcia kątowego (6) pła
skownika (4), stanowiącego pierwszy element ustalający rynnę, 
odpowiadającej wysokości poziomej osi (10) półkolistej części 
(2) uchwytu. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 104198 (22)96 0217 6(51) E04D 13/072 
(75) Kluk Zbigniew, Września 
(54) Uchwyt do mocowania rynien półkolistych 
(57) Uchwyt do mocowania rynien półkolistych, według wzo

ru użytkowego charakteryzuje się tym, że jeden z elementów 
ustalających rynnę jest zespolony jednym końcem z prostą 
częścią (1) uchwytu, powyżej wyjścia z części półkolistej (2) i ma 
postać kątowo ugiętego płaskownika (4) z jedną częścią (5) 
odchyloną od części prostej (1) uchwytu o kąt ostry i skierowaną 
ukośnie w dół do wnętrza części półkolistej (2) uchwytu, prze
chodzącą przegięciem kątowym (6) w drugą część (7), równo
ległą do części prostej (1 ) uchwytu, zaś drugi element ustalający 
rynnę stanowi drugostronne zakończenie (8) części półkolistej 
(2), wprowadzone z niej przegięciem prostopadle do części 
prostej (1) do wewnątrz uchwytu tak, że spodnia krawędź (9) 
tego zakończenia (8) jest usytuowana na wysokości przegięcia 
kątowego (6) płaskownika (4), stanowiącego pierwszy element 

ustalający rynnę, odpowiadającej wysokości poziomej osi (10) 
części półkolistej (2) uchwytu. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106114 (22) 97 02 25 6(51) E04F19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Wewnętrzna listwa wykończeniowa 
(57) Powierzchnia wewnętrzna ramienia (1) osłonowego o 

zewnętrznej powierzchni wklęsłej połączona jest z jednym koń
cem listwowego łącznika (2), którego drugi koniec połączony 
jest z ramieniem (3) montażowym. Końcówki (5) ramienia (1) 
osłonowego wystają nieco poza poziom powierzchni zewnętrz
nych ramion (3) montażowych. 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 106115 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Wewnętrzna osłona wykończeniowa 
(57) Powierzchnia wewnętrzna ramienia (1) osłonowego o 

zewnętrznej powierzchni wypukłej połączona jest z jednym koń
cem listwowego, wzdłużnego łącznika (2), którego drugi koniec 
połączony jest z ramieniem (3) montażowym. Końcówki (5) 
ramienia (1) osłonowego wystają nieco poza poziom powierz
chni zewnętrznych ramion (3) montażowych, 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106116 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa osłaniająca 
(57) Ramię (1 ) montażowe listwy ma występy (4) zaczepowe. 

Kąt (a) pomiędzy ramieniem (1) montażowym a łącznikiem (2) 
jest rozwarty, a ramię (3) osłonowe ma w przekroju poprzecznym 
zewnętrzną powierzchnię wypukłą. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106117 (22) 97 02 25 6(51) E04F19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kjraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa osłaniająco-wykońezeniowa 
(57) Listwa składa się z iistwowego ramienia (1 ) montażowe

go połączonego pod kątem prostym (er) z iistwowym łącznikiem 
(2), który z kolei połączony jest z ramieniem (3) osłonowym. 
Ramię (1) montażowe ma występy (4) zaczepowe w postaci 
wzdłużnych listew pochylonych w kierunku ramienia (3) osłono
wego. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106118 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa wykończeniowo-osłaniająca 
(57) Listwa składa się z listwowego ramienia (1 ) montażowe

go połączonego bezpośrednio z Iistwowym ramieniem (2) osło
nowym. Ramię (1) montażowe ma występy (3) zaczepowe w 
postaci wzdłużnych, cienkich listew pochylonych w kierunku 
ramienia (2) osłonowego. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106119 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa krawędziowa 
(57) Listwa w przekroju poprzecznym wpisana jest w trójkąt, 

przy czym styczne z sobą powierzchnie (2) wewnętrzne tworzą 
kąt {a) dwuścienny od 92 do 102°. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul (21) 106120 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa uszczelniająco-osłaniająca 
(57) Ramię (1 ) montażowe iistwy ma występy (4) zaczepowe, 

kąt (a) pomiędzy ramieniem (1) monatażowym a łącznikiem (2) 
jest rozwarty, a iistwowe ramię (3) osłonowe ma w przekroju 
poprzecznym zewnętrzną powierzchnię wklęsłą. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106121 (22) 97 02 25 6(51) E04F 19/02 
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk 

Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward, 
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków 

(54) Listwa osłaniająco-iiszczelniająca 
(57) Ramię (1 ) montażowe iistwy ma występy (4) zaczepowe, 

kąt (a) pomiędzy ramieniem (1) montażowym a łącznikiem (2) 

jest rozwarty, a iistwowe ramię (3) osłonowe ma zewnętrzną 
powierzchnię zasadniczo płaską. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104137 (22) 96 02 05 6(51) E05B 15/00 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Korpus zamka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest korpus zamka do 

łączenia elementów konstrukcyjnych z profilowanymi prowad
nicami, mający zastosowanie do łączenia elementów nośnych 
ścianek działowych, sufitów podwieszanych, regałów itp. 

Korpus zamka, mający w przybliżeniu kształt prosto
padłościanu z jednym przelotowym osiowym otworem wzdłuż
nym dla sprężyny i trzpienia zamka oraz z jednym przelotowym 
otworem poprzecznym w części środkowej z wylotami na dwóch 
przeciwległych sobie ściankach wzdłużnych, charakteryzuje się 
tym. że w jednej ze ścian wzdłużnych (3), w strefie między 
otworem poprzecznym (2), a otworem wejściowym (4), ma 
chwytacz (5) w postaci sprężystej listwy z wygiętym końcem. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 104160 (22) 96 02 07 6(51) E06C 9/02 

(75) Szołtysek Alojzy, Gierałtowice 

(54) Segment schodów górniczych 

(57) Segment (1) schodów górniczych, w postaci belek po
liczkowych (2) oraz stopni (4), jest wykonany z rury, do której 
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pod odpowiednim kątem pochylenia są mocowane pionowe 
biachy (3), na które nakłada się stopnie (4), w postaci trzech 
odcinków blachy. Rurowe belki (2) z jednej strony wyposażone 
są w widełki (5), a z drugiej strony w pierścienie (6). 

Połączenie segmentów (1) odbywa się przez włożenie 
pierścienia (6) do widełek (5) i ich zabezpieczenie sworzniem 
(8) z zawleczką (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 104184 (22) 96 02 14 6(51) E21D 23/04 
(61) 99712 
(75) Opala Albert, Chorzów; Puchaccwicz 

Zbigniew, Katowice; Lebda-Wyborny 
Zbigniew, Siemianowice; Babiarz Marian, 
Katowice; Matuszyk Jan, Orzesze 

(54) Górnicza obudowa osłonowa do cienkich 
pokładów 

(57) Górnicza obudowa osłonowa jest zaopatrzona w dwie 
pary stojaków (1/1) i (1/2) rozpartych między spągnicą (3) i 
stropnicą (2). Odzawałową osłonę (4) łączą ze spągnicą (3) 
lemniskatowe łączniki: przednie (5) i tylne (6). 

Obudowa matą cechę, że przy stropnicy (2) zajmującej 
najwyższe położenie i najniższe położenie zachodzi stosunek 
Hmax/Hmin=2,0~!-2,2, gdzie Hmax jest odległością górnej powie
rzchni stropnicy (9) od dolnej powierzchni spągnicy (10), gdy 
stropnica zajmuje najwyższe położenie, a Hmjn jest odpowie
dnio, gdy stropnica (2) zajmuje najniższe położenie, przy którym 
w obudowie zachodzi stosunek h:Hmin=0,6H-0,7 określony we
dług wzoru W 99712, przy czym w zakresie położenia stropnicy 
(2) określonego zależnością 1,5 < Hmax/Hmin < 2,2 obudowa 
jest wyposażona w przedłużacze mechaniczne (20) według 
wzoru nr 53524, nałożone na kuliste zakończenia tłoczysk stoja
ków (1/1) i (1/2), natomiast na sąsiednich pionowych pasach 
nośnych spągnicy lewej i prawej, od strony czoła ściany, obu
dowa posiada ucha (15) z otworami (16), usytuowanymi przed 
przednim rzędem stojaków (1/1) do osadzenia sworznia układu 
przesuwnego oraz na tych samych pionowych pasach nośnych, 
pomiędzy tylnym rzędem stojaków (1/2), a przednim rzędem 
łączników lemniskatowych (5), obudowa ma ucha (25), w któ
rych jest osadzone jarzmo (26) na sworzniach (27), łączące 
spągnicę lewą i prawą. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 104158 (22) 96 02 06 6(51) E21F 5/14 
E21F 17/02 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego 
CHWAŁO WICE, Rybnik 

(72) Otlik Adam, Cyranek Piotr, Pierchała Adam 
(54) Zawiesie bocznej zapory wodnej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji za

wiesia (1) bocznej zapory wodnej do budowy górniczej zapory 
przeciwwybuchowej z pojemnikami wodnymi (3), przystosowa
nej do wielokrotnej zabudowy w obudowie górniczej wyrobiska 
korytarzowego o zawężonych gabarytach, zwłaszcza z podwie
szoną kolejką szynową (8). Zawiesie (1) zawiera pomost (2) 
pojemnika wodnego (3), ustawiony przesuwnie na konstrukcji 
nośnej (4) zakończonej płytą mocującą (5), przymocowaną roz
łącznie złączem (6) do odrzwi (7) obudowy górniczej. Pomost 
(2) ma dwie równolegle położone rury o jednakowych wymia
rach, połączone ze sobą poprzecznie na obu końcach dwoma 
płaskownikami, tworząc swą górną powierzchnię równą płasz
czyznę swobodnego oparcia dla pojemnika wodnego (3). Kon
strukcja nośna (4) ma dwie równolegle położone rury, wprowa
dzone swobodnie do wnętrza rur pomostu (2), a przymocowane 
jednym końcem prostopadle do górnej części dwudzielnej płyty 
mocującej (5). 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul (21) 104189 (22) 96 02 15 6(51) F16B 5/00 
(75) Krzanowski Wacław, Kraków; Łomnicki 

Stanisław, Kraków; Tomaszewski Krzysztof, 
Kraków 

(54) Zaczep naprężający arkusz z materiału 
elastycznego 

(57) Element płytkowy (1) zaczepu ma w pobliżu Jednego 
końca oczko zaczepowe (2), wystające jednostronnie pod po
wierzchnię przylegania (F) i które w widoku z boku ma kształt 
litery "U". Przelotowa wnęka oczka zaczepowego (2) ma szero
kość (b), odpowiadającą średnicy przekroju poprzecznego pier
ścienia gumowego (4). Na drugim końcu elementu płytkowego 
(1) znajduje się występ krawędziowy (3), posiadający na obu 
ściankach bocznych otwarte na zewnątrz rowki prowadzące dla 
pierścienia gumowego (4). 

Zaczep przeznaczony jest, zwłaszcza do mocowania 
tapet, folii lub fotografii, tworzących powierzchnie ekspozycyj
ne na prętowej konstrukcji wystawienniczych ścianek prze
nośnych. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104136 (22) 96 02 05 6(51) F16B 12/26 
(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Element sprzęgający zamka do łączenia 

kształtowników 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element sprzę

gający zamka do łączenia kształtowników z profilowanymi 
prowadnicami stosowanych przy składaniu różnego rodzaju 
konstrukcji szkieletowych, ścianek działowych oraz zespołów 
tworzonych przy aranżacji wnętrz pawilonów wystawowych, 
handlowych, itp. 

Element sprzęgający zamka do łączenia kształtowni
ków, mający postać cylindrycznego trzpienia z zewnętrznym, 
kształtowym łbem zaczepowym i płaskim wybraniem, charakte
ryzuje się tym, że trzpień (1), w strefie między wybraniem (4), a 
łbem zaczepowym (2), stanowią dwa elementy cylindryczne (1 a, 
3) o różnych średnicach zewnętrznych, przy czym element (3) o 
mniejszej średnicy zewnętrznej zakończony jest łbem zaczepo
wym (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104138 (22) 96 02 05 6(51) F16B 12/50 
A47B 96/14 

(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Łącznik kątowy narożny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik kątowy 

narożny, przeznaczony do łączenia kształtowników, z których 
dwa mają zarys przekroju poprzecznego krawędzi zewnętrz
nych zbliżony do ćwierćkoła, a trzeci, prostopadły do nich, ma 
kształt zarysu przekroju poprzecznego zbliżony do wielościanu 
z odpowiadającymi im kształtem gniazdami do osadzania ele
mentu zaczepowego, w węzeł przestrzenny i montowania na 
nich ścian, płyt i półek w konstrukcjach ścian działowych szyb-
korozbieralnych, regałów, gablot itp. 

Łącznik kątowy narożny w postaci sztywnego elementu 
kształtowego z otworem gwintowym i śrubą, charakteryzuje się 
tym, że stanowią go trzy, połączone węzłem elementy kształto
we, z których dwa elementy leżące w jednej płaszczyźnie, mają 
postać tulejki o osiach przecinających się pod kątem w przedzia
le (90° -i- < 180°), przy czym każda z nich ma na zewnątrz 
powierzchnie osadcze (4) i wzdłużne żebra (5) oraz gwintowane, 
przelotowe otwory (6) na śruby, zaś prostopadły do nich element 
(3) z przelotowym otworem gwintowanym (8) na śrubę (9) ma 
zarys poprzeczny o kształcie zbliżonym do wieloboku, poza ty m 
na stronie zewnętrznej ma on osłonę maskującą (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104139 (22) 96 02 05 6(51) F16B 12/50 
A47B 96/14 

(75) Kampe Alina, Poznań 
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(54) Łącznik kątowy narożny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik kątowy 

narożny, przeznaczony do łączenia kształtowników o zarysie 
przekroju poprzecznego, zbliżonego do trójkąta, z prosto-
padłościennym gniazdem do osadzania elementu zaczepo
wego, w węzeł przestrzenny i montowania na nich ścian, płyt 
i półek w konstrukcjach ścian działowych szybkorozbieral-
nych, regałów, gabiot. 

Łącznik kątowy narożny, w postaci sztywnego eiementu 
kształtowego z otworem gwintowanym i śrubą, charakteryzuje 
się tym, że stanowią go połączone węzłem wzajemnie do siebie 
prostopadłe tulejki (1), z których każda ma cztery wzdłużne 
żebra (2) oraz przelotowe, gwintowane otwory (3) na śruby (4), 
zaś na stronie zewnętrznej ma osłonę maskującą (8). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104140 (22) 96 02 05 6(51) F16B 12/50 
A47B 96/14 

(75) Kampe Alina, Poznań 
(54) Łącznik kątowy narożny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik kątowy 

narożny, przeznaczony dołączenia w węzeł przestrzenny kształ
towników, z których każdy ma wielościenne gniazda do osadza
nia elementu zaczepowego i montowania na nich ścian, płyt i 
półek w konstrukcjach ścian działowych szybkorozbieralnych, 
regałów, gablot itp. Łącznik kątowy narożny, w postaci sztywne
go elementu kształtowego z otworem gwintowym i śrubą, cha
rakteryzuje się tym, że stanowią go trzy połączone węzłem 
elementy kształtowe (1, 2, 3), z których dwa elementy (1, 2), 
leżące w jednej płaszczyźnie, mają postać prostopadłościanu z 

wzdłużnymi, wewnętrznymi dworami o osiach przecinających 
się pod kątem w przedziale (90° -i- < 180°), przy czym każdy z 
nich ma przelotowe gwintowane otwory (5) na śruby, zaś pro
stopadły do nich element (3), z przelotowym otworem gwinto
wym (10) na śrubę (11), ma zarys poprzeczny o kształcie zbliżo
nym do wieioboku, poza tym na stronie zewnętrznej ma on 
osłonę maskującą (12). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104181 (22) 96 02 15 6(51) F16J 15/54 
(75) Zwoliński Janisław, Warszawa; Zatyka 

Henryk, Warszawa; Nicewicz Zdzisław, 
Płock; Kapela Witold, Płock; Płochocki 
Zygfryd, Płock 

(54) Uszczelnienie czołowe elementów obrotowych 
(57) w uszczelnieniu czołowym elementów obrotowych mię

dzy pierścieniem zbierającym (2), a pierścieniem ślizgowym (3) 
znajduje się mieszek kompensacyjny (1), zamocowany na trwa
łe do pierścienia zbierającego (2) i pierścienia ślizgowego (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104162 (22) 96 02 07 6(51) F16K 5/08 
(75) Bożek Józef, Kraków 
(54) Ceramiczna kula zaworu, zwłaszcza 

wysokociśnieniowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ceramiczna 

kula zaworu, zwłaszcza wysokociśnieniowego z przeloto
wym otworem przepustowym dla płynnych lub drobnoziar
nistych mediów. 
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Ceramiczna kula zaworu, zwłaszcza wysokociśnie
niowego z przelotowym otworem przepustowym posiada 
dwa rowkowe wybrania wrzecionowe (1). Oddalone są one 
symetrycznie względem płaszczyzny (X-X') przechodzącej 
przez środek kuli i zarazem prostopadłej do osi przelotowego 
otworu przepustowego (2). Ścianki rowkowych wybrań wrzecio
nowych (1) są równoległe względem siebie i tej płaszczyzny 
(X-X'). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104170 (22) 96 02 12 6(51) F16K 5/08 
(71) Dąbrowski Andrzej, Mielec; Przygoda Jan, 

Mielec 
(72) Dąbrowski Andrzej, Podsadowski Andrzej 

B., Przygoda Jan 
(54) Napęd zawieradła kurka, zwłaszcza kulowego 
(57) Napęd zawieradła kurka, zwłaszcza kulowego ma 

dźwignię (1) z zamocowaną trwale główką (2) w kształcie jedno
stronnie otwartego walca z otworem (3). Wewnątrz główka (2) 
posiada element oporowy (4), wpasowany w ogranicznik w 
kształcie owalnego wyjęcia na ok. 1/4 obwodu górnej części 
korpusu dławnicy (6), zamocowanej trwale w gnieździe (7) kad
łuba (8). Trzpień (11), posiadający kołnierz (12), na którym 
usytuowana jest uszczelka (13) zablokowana przez wkręcony w 
korpus dławnicy (6) za pośrednictwem podkładki (14) dławik 
(15), jest połączony rozłącznie ze zawieradłem (16). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104161 (22) 96 02 07 6(51) F16L 21/02 
(75) Lech Stanisław, Twardogóra 
(54) Złącze rurowe 
(57) Złącze rurowe, zwłaszcza dla rur z tworzyw sztucznych, 

przeznaczone przede wszystkim do stosowania w instalacjach 

rurowych kanalizacyjnych, charakteryzuje się tym, że kielich 
zewnętrznej rury (1) ma przy końcu dodatkowe rozszerzenie 
wylotu, w którego powierzchni czołowej znajduje się obwiednio-
wy rowek (3), ograniczony od wewnętrznej strony kielicha ob-
wiedniowym obrzeżem (4), a po stronie zewnętrznej, ma prosto-
padłydo osi kielicha, obwiedniowy uskok (5) średnicy kielicha 
oraz nasadzony ciasno na wylot kielicha trzymający pierścień 
(6) o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika, mający 
przy końcu bocznej ścianki, po stronie wewnętrznej, obwiednio
wy występ (7) zatrzasku, a po stronie wewnętrznej ścianki czo
łowej obwiedniowy rowek (8), ograniczony od strony wewnętrz
nej skośnym obwiedniowym obrzeżem (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104167 (22) 96 02 09 6(51) F23J 1/02 
(71) Fabryka Palenisk Mechanicznych SA, 

Mikołów 
(72) Krajewski Witold, Klis Bronisław, Michalski 

Henryk, Merchut Artur 
(54) Odżużlacz zgrzebłowy 
(57) Odżużlacz obejmuje poziomą wannę (1) w kształcie 

koryta, która w części przedniej wznosi się pod kątem ostrym. 
Na końcu części przedniej wanna (1) wyposażona jest w układ 
napędowy (2), zapewniający przemieszczanie się taśmy zgrzeb
łowej bez końca (3), a w części tylnej w układ napinający (4) 
taśmę (3). Na dnie, wzdłuż całej swej długości, wanna (1) 
wyposażona jest w poziomą podłogę (5), a w swej części środ
kowej, znajdującej się pod wysypem z leja kołowego, zawiera 
poziomą przegrodę (6), przymocowaną do bocznych ścian wan
ny (1) na wysokości zapewniającej około dwudziestomilime-
trowy słup wody nad przesuwającą się po przegrodzie (6) taśmą 
(3). Przegroda (6) jest zestawiona z profili walcowanych, korzy
stnie w postaci teowników, mocowanych na podporach. Układ 
napędowy (2) zapewnia przemieszczanie się taśmy (3) górą, 
bezpośrednio nad przegrodą (6), a następnie dołem, bezpo
średnio nad podłogą (5), powodując zgarnianie żużla z przegro
dy (6) do wanny (1) i następnie odprowadzanie go z wanny (1) 
na zewnątrz (9). Przegroda (6) zapewania wygarnianie przez 
taśmę (3) brył żużla bez ich niebezpiecznego i niepożądanego 
gwałtownego chłodzenia. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 106111 (22) 97 02 24 6(51) F24H 1/20 
(75) Koielba Stanisław, Góra Puławska 
(54) Kocioł centralnego ogrzewania 
(57) Kocioł centralnego ogrzewania jest wyposażony w dmu

chawę powietrza połączoną z podgrzewaczami powietrza (5, 
13) zabudowanymi na zewnątrz i wewnątrz rury wylotowe] spalin 
(5). Palenisko (17) jest zasilane powietrzem podgrzanym pier
wotnym i wtórnym. Kocioł jest wyposażony w urządzenie (12), 
sterujące pracą dmuchawy podtrzymującej proces palenia w 
kotle, w zespoły czyszczące, to jest w żebra (30), wieszaki (31) 
i mechanizmy dźwigniowe (32). 

Kocioł centralnego ogrzewania jest dostosowany do 
spalania paliw stałych, w tym węgla kamiennego, miału i koksu. 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104154 (22) 96 02 06 6(51) F26B 3/06 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. 

Oczapowskiego, Olsztyn-Kortowo 
(72) Januszko Krzysztof, Białobrzewski Ireneusz, 

Markowski Marek 
(54) Urządzenie suszarnicze 
(57) Urządzenie suszarnicze, wyposażone w komorę suszar-

niczą, wentylator i podgrzewacz powietrza, ma komorę suszar-
niczą (1) z perforowanym dnem (5), ustawioną pionowo, a 
wewnątrz komory (1) zamontowane są ruchome szuflady (4) z 
dnem sitowym, ustawione jedna na drugiej. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 104180 (22) 96 02 15 6(51) G09F13/22 
(75) Kałuża Kazimierz, Katowice 

(54) Urządzenie 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy jako

ści informacji o przeszkodach i zagrożeniach wśród współucze
stników ruchu drogowego, wodnego i powietrznego. 

Całość urządzenia stanowi element płaski lub figurę 
geometryczną z podkreślonym kształtem zewnętrznym przez 
luninescencyjne diody - LED (1, 2, 3). 

Urządzenie wyposażone jest w podwójne, zminiatu
ryzowane, trwałe i tanie źródło zasilania (5). 

Jedno źródło zasila diody luminescencyjne LED stałolu-
minujące (3), a drugie źródło wraz z praktycznie bezawaryjnym 
układem sterującym jest przeznaczone dla układu diod LED -
super-jasnych i LED zwykłych impulsowoluminujących (1,2). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104165 (22) 96 02 08 6(51) G09F 25/00 
G09F15/00 

(75) Jakubowski Dariusz, Bydgoszcz; Slazyk 
Roman, Bydgoszcz 

(54) Urządzenie reklamowe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie rekla

mowe służące do wizualnego i fonicznego reklamowania towa
rów i usług. 

istota rozwiązania polega na tym, że tablica rekiamowa 
(1) osadzona jest wzdłuż konstrukcji wsporczej (3) którą tworzą 

podstawa (4) i dwie pary ramion z głośnikami (7) tworzących 
między sobą w płaszczyźnie poziomej kąt mniejszy od 180°, 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104163 (22) 96 02 08 6(51) G11B 33/02 
(75) Bebłociński Tomasz, Częstochowa 
(54) Stojak na kasety i płyty kompaktowe 
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że wykonany jest z dwóch 

jednakowych ścianek (1) w kształcie wycinka kołowego, połą
czonych ze sobą rozłącznie dwoma parami tulejek (2, 3) dystan
sowych o różnych długościach, ponadto każda ze ścianek (1) 
ma poziome półki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 104202 (22) 96 02 16 6(51) H01B 7/04 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Uryga Bolesław, Boroń Winicjusz, Rabsztyn 

Jerzy, Wnuk Antoni, Wojtowicz Antoni, 
Kania Zofia, Nawrocki Janusz, Semik 
Zygmunt, Szlachetka Jan 

(54) Przewód oponowy górniczy 
(57) Przewód składa się z czterech żył (1) roboczych, z 

których dowolna może stanowić żyłę sterującą lub zerującą, 
skręconych wokół okrągłego wkładu (2) gumowego. We wnę
kach pomiędzy żyłami (1) roboczymi znajduje się rozdzielona 
na składowe żyła (3) ochronna. Ośrodek przewodu otoczony 
jest taśmą i zewnętrzną oponą gumową. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104182 (22) 96 02 14 6(51) H01F 27/00 
(75) Zabłocki Czesław, Koronowo 
(54) Transformator sieciowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest transformator sie

ciowy złożony z cewki i prostokątnego magnetowodu utworzo
nego z kształtek E i !. 

Transformator charakteryzuje się tym, że boki magneto
wodu (a, b) mają odpowiednie wymiary. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 104135 (22) 96 02 05 6(51) HOIR 13/46 
(75) Buchowski Andrzej, Szczecinek; Iżycki 

Ryszard, Szczecinek 
(54) Pokrywa, zwłaszcza gniazda wtyczkowego 
(57) Pokrywa (1) utworzona jest z dwóch, nałożonych na 

siebie płyt: płyty dolnej (2) i płyty górnej (3). Płyta dolna (2) 
bezpośrednio przechodzi w płytę górną (3) poprzez łuk (5), 
dodatkowo płyta górna (3) ma wyodrębnioną powierzchnię 
czołową (4), przy czym wyodrębniona powierzchnia czołowa (4) 
jest przesunięta obwodowo względem płyty górnej (3) o uskok 
(6). Boki płyty dolnej (2) są nachylone pod kątem (a - 5 - 20) 
stopni w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do powierzchni 
czołowej (4). Ponadto płyta dolna (2) i górna (3) są zaokrąglone 
na styku boków łukiem. 

(3 zastrzeżenia) 
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F42D 01/05 
F42D 01/20 
G01B 05/00 
G01B 07/02 
G01B 11/10 
G01G 19/44 
G01J 03/42 
G01J 05/30 
G01K 01/00 
G01K 07/00 
G01M 00/00 
G01M 03/20 
GO1N 21/07 
GO1N 21/35 
GO1N 27/00 
GO1N 27/22 
GO1N 33/53 
GO1N 33/53 
GO1N 33/56 
GO1N 33/56 
GO1N 33/57 
GOlS 05/14 
GOlS 07/49 
G01T 01/00 
G01V 01/22 
G01V 01/44 
G01V 03/18 
G02B 05/18 
G02B 06/42 
G02B 07/18 
G02B 21/00 
G02B 23/24 
G02B 26/10 
G02C 05/14 
G02C 07/02 
G02C 07/02 
G02C 07/02 
G02C 07/02 
G03B 27/52 
G03C 03/00 
G03C 05/18 
G03D 13/00 
G03F 07/20 
G03G 15/01 
G05B 19/35 
G06F 01/12 
G06F 03/00 
G06F 07/38 
G06F 17/24 
G06F 17/30 
G06F 19/00 
G06K 07/12 
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1 

WO9721187 A1 970612 
WO9721188 A1 970612 
WO9721190 A1 970612 
WO9721191 A1 970612 

2 

US 9515703 951204 
US 9619132 961204 
US 9619389 961205 
EP 9605583 961202 

3 

G06K 09/00 
G06K 09/00 
G06K 09/52 
G06K 19/07 

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań) 
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań) 
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony 

zgłoszenia) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

i 1 
312636 
312637 
312638 
312639 
312640 
312641 
312642 
312647 
312648 
312649 
312672 
312673 
312674 
312675 
312677 
312678 
312702 
312723 
312724 
312726 
312727 
312728 
312729 
312731 
312753 
312754 
312755 
312756 
312757 
312759 
312760 
312761 
312762 
312763 
312764 
312765 
312766 
312767 
312770 
312773 
312800 
312801 
312802 
312803 
312804 
312814 
312815 
312816 
312817 
312818 

Int. Cl 6 

2 

G02B 
G01R 
B23F 
G01L 
C07C 
C07C 
E21F 
21B 

E04H 
G01N 
A63C 
A01N 
A01N 
H03M 
G01K 
F41A 
G05D 
F23G 
B01D 
C10M 
C04B 
C07D 
B61L 
G09F 
G01R 
B66B 
G01N 
C10G 
F16L 
C07D 
E21D 
H01H 
H02B 
H01H 
F16K 
F16K 
A47K 
C05F 
C21D 
F26B 
B62D 
C08G 
C08G 
C08J 
C25D 
E02D 
F02M 
G01K 
D06C 
H01J 

Strona 

3 

59 
58 
15 
57 
27 
27 

9 
48 
47 
57 
12 

3 
3 

65 
57 
56 
59 
53 
12 
39 
26 
29 
20 
61 
59 
13 
58 
39 
52 
33 
49 
62 
64 
62 
52 
51 

7 
26 
41 
55 
21 
36 
36 
37 
42 
45 
50 
57 
43 
62 

Nr 
zgłoszenia 

1 

312819 
312821 
312822 
312837 
312838 
312839 
312840 
312842 
312850 
312851 
312852 
312853 
312854 
312855 
312856 
312857 
312862 
314860 
315458 
316168 
317275 
317817 
317907 
317927 
318152 
318257 
318276 
318277 
318278 
318307 
318308 
318309 
318341 
318342 
318343 
318344 
318345 
318346 
318366 
318367 
318368 
318369 
318370 
318409 
318410 
318411 
318412 
318414 
318419 
318427 

Int.Cl6 

2 

B22D 
B25B 
G05F 
C22B 
C22B 
C02F 
G01N 
E04B 
E21C 
B07B 
E21D 
A21C 
A61K 
A61K 
A61K 
A61K 
A23L 
E03F 
B66B 
HOIR 
B01D 
F16L 
C10J 
C03B 
H02G 
B65D 
B21C 
C07D 
C07D 
E01B 
E03F 
E05B 
C03B 
B62D 
F22B 
A23P 
A23L 
C07D 
C22C 
H04B 
A21C 
A61G 
C07D 
B60R 
E03C 
B65D 
A61K 
G01F 
G06K 
C08J 

Strona 

3 

14 
16 
60 
41 
41 
25 
58 
46 
48 
13 
49 

3 
9 
9 
9 
9 
6 

46 
24 
64 
13 
52 
39 
26 
65 
22 
14 
32 
32 
44 
46 
47 
25 
21 
52 

6 
6 

28 
42 
65 

3 
7 

29 
19 
45 
24 

8 
56 
61 
37 

Nr 
zgłoszenia 

1 

318429 
318430 
318449 
318450 
318451 
318452 
318486 
318487 
318488 
318489 
318490 
318491 
318492 
318493 
318511 
318566 
318611 
318615 
318682 
318699 
318700 
318701 
318712 
318731 
318740 
319503 
319504 
319505 
319506 
319507 
319508 
319509 
319510 
319511 
319512 
319573 
319574 
319575 
319576 
319577 
319578 
319579 
319580 
319581 
319582 
319583 
319584 
319585 
319586 
319587 

Int.Cl6 

2 

B32B 
B65B 
A01N 
F24D 
B21F 
C08F 
C07F 
F24C 
F24C 
B26F 
A01N 
C09K 
A47K 
H02K 
B60J 
A62B 
B65G 
F24D 
E02D 
A23D 
A23D 
A23D 
F02M 
D05B 
C02F 
C07K 
B44C 
A61M 
B65D 
G06F 
B32B 
A46B 
A23G 
A61K 
C12N 
A23K 
A61K 
B65D 
C07D 
H01M 
H01G 
H04Q 
C12N 
C08G 
B65D 
C12N 
C08L 
A61K 
C12N 
C07D 

Strona 

3 

17 
21 

2 
54 
14 
36 
34 
53 
54 
16 
3 

39 
7 

65 
18 
11 
24 
54 
45 

4 
4 
4 

50 
43 
25 
35 
17 
11 
23 
60 
17 
6 
5 
8 

41 
5 

10 
23 
31 
63 
62 
66 
40 
37 
22 
40 
37 
10 
40 
30 
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1 

319726 
319727 
319728 
319729 
319730 
319731 
319732 
319733 
319734 
319750 
319751 
319752 
319753 
319754 
319755 
319756 
319757 
319758 
319759 
319781 
319782 
319783 
319784 
319785 
319786 

2 

F16K 
C07D 
B60C 
B24B 
G02B 
C08L 
A63F 
F24H 
F22B 
B60R 
H04Q 
C07F 
HO1R 
C07D 
A23K 
A61K 
E03B 
C07D 
A01N 
C07C 
C12N 
B60J 
C12N 
A61K 
H04L 

3 

51 
30 
18 
16 
59 
38 
12 
55 
53 
19 
66 
34 
64 
34 
5 
8 
45 
33 
2 
27 
40 
19 
40 
11 
66 

1 

319649 
319655 
319656 
319657 
319658 
319659 
319660 
319661 
319662 
319663 
319664 
319685 
319686 
319687 
319688 
319689 
319690 
319691 
319692 
319693 
319694 
319722 
319723 
319724 
319725 

2 

C07K 
C07D 
A61L 
B65D 
B60C 
C07D 
C07D 
B65D 
B62D 
E04H 
D03D 
A01N 
F04B 
C07C 
C07D 
C07C 
C09K 
A61K 
C07C 
G11B 
A47D 
C08G 
D06M 
D03D 
B60T 

3 

36 
30 
11 
23 
18 
33 
32 
22 
20 
47 
42 
2 
50 
27 
31 
28 
39 
10 
28 
61 
6 
37 
43 
43 
20 

1 

319588 
319597 
319598 
319599 
319600 
319601 
319602 
319603 
319604 
319605 
319606 
319607 
319608 
319609 
319610 
319628 
319629 
319630 
319631 
319632 
319633 
319634 
319635 
319636 
319637 

2 

A61K 
HO1R 
A01N 
A61K 
A61K 
C07J 
H01M 
A61K 
A23G 
C07D 
C07J 
B23K 
A61K 
C08L 
F16D 
B24D 
D21H 
C07H 
C07K 
C08L 
C03C 
B05D 
C07D 
C07D 
C07D 

3 

8 
63 
2 
8 
8 
35 
63 
10 
5 
30 
35 
15 
10 
38 
51 
16 
44 
35 
36 
38 
26 
13 
32 
33 
29 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 

104134 
104135 
104136 
104137 
104138 
104139 
104140 
104144 
104154 
104156 
104158 
104159 
104160 
104161 
104162 
104163 
104164 
104165 
104166 
104167 

int.Cl6 

2 

B32B 
H O R 
F16B 
E05B 
F16B 
F16B 
F16B 
E01F 
F26B 
A47B 
E21F 
E04B 
E06C 
F16L 
F16K 
G11B 
E01C 
G09F 
B65D 
F23J 

Strona 

3 

70 
85 
80 
78 
80 
80 
81 
73 
83 
68 
79 
74 
78 
82 
81 
84 
73 
84 
71 
82 

... 

Nr 
zgłoszenia 

1 

104170 
104171 
104172 
104175 
104176 
104177 
104178 
104180 
104181 
104182 
104183 
104184 
104185 
104188 
104189 
104192 
104193 
104194 
104195 
104196 

Int.Cl6 

2 

F16K 
A47G 
A47B 
C09J 
A63B 
E04B 
B65D 
G09F 
F16J 

H01F 
A01M 
E21D 
B23B 
B60D 
F16B 
E04C 
E04C 
E04C 
E04C 
E04D 

Strona 

3 

82 
69 
68 
72 
69 
74 
71 
83 
81 
84 
68 
79 
70 
71 
80 
74 
74 
75 
75 
75 

Nr 
zgłoszenia 

1 

104197 
104198 
104202 
106013 
106069 
106073 
106081 
106111 
106114 
106115 
106116 
106117 
106118 
106119 
106120 
106121 
106131 
106135 

Int.Cl6 

2 

E04D 
E04D 
H01B 
B26D 
B65G 
B65F 
E03F 
F24H 
E04F 
E04F 
E04F 
E04F 
E04F 
E04F 
E04F 
E04F 
B01L 
D06F 

Strona 

3 

76 
76 
84 
70 
72 
71 
74 
83 
76 
77 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
69 
73 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO95/21211 
WO96/04292 
WO96/08163 
WO96/09036 
WO96/09085 
WO96/09297 
WO96/09760 
WO96/09785 
WO96/09814 
WO96/09831 
WO96/09915 
WO96/09949 
WO96/10010 
WO96/10018 
WO96/10031 
WO96/10032 
WO96/10052 
WO96/10274 
WO96/10404 
WO96/10467 
WO96/10571 
WO96/10715 
WO96/10913 
WO96/10934 
WO96/11007 
WO96/11018 
WO96/11020 
WO96/11084 
WO96/11107 
WO96/11149 
WO96/11183 
WO96/11209 
WO96/11219 
WO96/11234 
WO96/11257 
WO96/11258 
WO96/11269 
WO96/11348 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

319581 
319630 
319510 
319585 
319505 
319587 
319685 
319694 
319600 
319608 
319628 
319662 
319687 
319637 
319606 
319601 
319584 
319602 
319756 
319607 
319636 
319663 
319598 
319509 
319511 
319603 
319574 
319729 
319508 
319582 
319689 
319503 
319722 
319632 
319583 
319580 
319586 
319726 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO96/11428 
WO96/11557 
WO96/11582 
WO96/11585 
WO96/11669 
WO96/11690 
WO96/11730 
WO96/11750 
WO96/11802 
WO96/11812 
WO96/11851 
WO96/11855 
WO96/11859 
WO96/11906 
WO96/11911 
WO96/11914 
WO96/11917 
WO96/11920 
WO96/11922 
WO96/11943 
WO96/11945 
WO96/11949 
WO96/11982 
WO96/12021 
WO96/12057 
WO96/12066 
WO96/12070 
WO96/12140 
WO96/12146 
WO96/12280 
WO96/12378 
WO96/12408 
WO96/12414 
WO96/12503 
WO96/12625 
WO96/12634 
WO96/12658 
WO96/12692 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

319597 
319579 
319604 
319573 
319588 
319659 
319732 
319634 
319633 
319658 
319661 
319657 
319575 
319692 
319727 
319655 
319605 
319688 
319660 
319631 
319649 
319784 
319609 
319782 
319723 
319629 
319757 
319734 
319733 
319693 
319751 
319759 
319755 
319785 
319783 
319725 
319506 
319754 
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1 

WO96/12693 
WO96/12720 
WO96/12763 
WO96/12776 
WO96/12838 
WO96/12839 
WO96/12892 
WO96/12900 
WO96/13012 

WO96/13249 
WO96/13273 
WO96/13283 

2 

319781 
319758 
319731 
319690 
319664 
319724 
319686 
319610 
319507 
319599 
319691 
319656 

1 

WO96/13740 
WO96/13920 
WO96/15001 
WO96/16067 
WO96/38443 
WO97/04992 
WO97/06017 
WO97/06158 
WO97/06260 
WO97/07518 
WO97/07554 
WO97/09755 

2 
319730 
319786 
319728 
319752 
319635 
319750 
319504 
319576 
319512 
319578 
319577 
319753 
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KOMUNIKAT 

Departament Informatyki Urzędu Patentowego RP informuje, 
że posiada do upłynnienia następujące urządzenia komputerowe: 

1. pamięć dyskową IBM typ 3380 model AD4 o pojemności 5 GB 
- 2 sztuki. 

2. pamięć dyskową IBM typ 3350 o pojemności 312 MB 
- 4 sztuki, wraz z kontrolerem IBM typ 3880 sterującym 
pracą tych dysków. 

Wycofany z eksploatacji sprzęt może być odsprzedany po 
uzgodnionych cenach. 

W przypadku zainteresowania nabyciem w/w sprzętu 
prosimy o zgłoszenie tego faktu lub kontakt w ciągu 30 dni z 
Departamentem Informatyki, a w sprawach szczegółowych z 
inż. Adamem Rolą, tel. 25-80-01 wew. 156, fax. 25-14-43. 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO", 
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO" 

Cena poszczególnych wydawnictw wynosić będzie: 
BUP - 7,00 zł 
WUP - 8,50 zł 

Ceny opisów patentowych oraz IUP RP pozostają bez zmian. 
Opis - 1,00 zł 

- 1,50 zł 
- 2,00 zł 
- 4,00 zł 
- 6,00 zł 

IUP RP - 1,00 zł 

Powyższe ceny obowiązywać będą: 
- dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 01 1998 r. 
- dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 09 1997 r. tj. 

BUP - od nr 18/97 
WUP - od nr 9/97 

Koszt prenumeraty w 1998 r. wynosić będzie: 
BUP - 182,00 zł 
WUP - 102,00 zł 
IUPRP - 12,00 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1 do dnia 30 10 1997 r. 

Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach. 

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych. 

Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji 
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224. 


