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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 18Í8. 

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 
Urząd Patentowy RP - NBP O/O w Warszawie 
konto: 10101010-2583-223-1 

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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Warszawa, dnia 29 września 1997 r. Nr 20 (620) Rok XXV 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

ÍÍ. 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) 
(S6) - 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 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Al(21) 313495 (22) 96 03 25 6(51) A01B 39/18 
(75) Małachowski Marek, Klebark Wielki 
(54) Pielnik ciągnikowy uniwersalny 
(57) Pielnik ciągnikowy uniwersalny jest zawieszany z tyłu 

ciągnika składa się z osi, belki elementów pielących, łączników, 
łożysk ślizgowych, zawiasów, sworzni, ramy wraz z platformą i 
siedzeniem pielącego, trzy pun kłowego układu zawieszenia do 
zamontowania na ciągniku, rączek sterowania belką elementów 
pielących oraz narzędzi pielących. Podstawowym nowym roz
wiązaniem w maszynie rolniczej tego typu jest zastosowanie 
połączenia osi (2) z belką elementów pielących (3) za pomocą 
czterech łączników (4) na osi (2) za pomocą łożysk ślizgowych 
i sworzni a przy belce elementów pielących (3) za pomocą 
czterech zawiasów (6) oraz takiej samej ilości sworzni. W tym 
rozwiązaniu łączniki w miejscu połączenia z osią (2) mogą przy 
pomocy łożyska wykonywać ruch wahadłowy (góra-dół), oraz 
ruch w płaszczyźnie poziomej na sworzniach (11). Połączenie 
zawiasowe belki elementów pielących (3) z łącznikiem (4) umo
żliwia ruch belki elementów pielących w płaszczyźnie poziomej, 
ponieważ sworzeń zawiasowy przy belce elementów pielących 
przechodzi przez zawias pionowo. Belka elementów pielących 
może więc być przesuwana przez pielącego w poziomie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320423 (22) 95 li 28 6(51) A01K 5/02 
(31)94 1357 (32)94 1128 (33) DK 
(86) 95 11 28 PCT/DK95/00479 
(87) 96 06 06 W096/16537 PCT Gazette nr 26/96 
(71) AGRO PRODUCTS APS, Horsens, DK 
(72) Kaspersen Peter 
(54) Urządzenie do karmienia, zwłaszcza świń 
(57) Ujawniono urządzenie do karmienia, zwłaszcza do kar

mienia trzody chlewnej, w którego skład wchodzi pojemnik (10) 
z cylindrycznym otworem wylotowym, korzystnie połączony z 
rurowym transporterem, doprowadzającym karmę do urządze
nia do karmienia i gdzie świnie mogą działać ryjami na dolną 
część rury (10) w celu doprowadzenia karmy do koryta (4). 
Urządzenie do karmienia odznacza się tym, że dolna część rury 
(10) ma postać oddzielnej uchylnie zawieszonej sekcji i gdzie 
pomiędzy tą sekcją, a dolną krawędzią nieruchomej części rury 
znajduje się urządzenie dozujące doprowadzające karmę w 
czasie wychylenia uchylnej sekcji. 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313561 (22) 96 03 28 6(51) A01K15/04 
(75) Sikorski Marek, Wrocław 
(54) Urządzenie do hodowli sumaków z układem 

zabezpieczającym przed wychodzeniem 
ślimaków z pojemników 

(57) Urządzenie do hodowli ślimaków charakteryzuje się 
tym, że ścieżki przewodzące (3) w postaci przyklejonych pa
sków z przewodzącej taśmy na obwodzie wewnętrznej górnej 
krawędzi pojemników (2) są połączone między sobą i z przewo
dem (12) doprowadzającym napięcie robocze uzyskane ze 
źródła zasilania prądu przemiennego poprzez transformator, z 
którego prąd zredukowany do wartości żądanej przepływa 
przez mostek prostowniczy i kondensator, a włączony w układ 
przekaźnik niskiego napięcia z chwilą zaniku napięcia 220 V w 
sieci, automatycznie powoduje włączenie zasilania awaryjnego 
z akumulatora poprzez zespół rezystorów. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 313399 (22) 96 03 21 6(51) A21D 15/00 
(75) Grunt Andrzej, Starachowice 
(54) Sposób konserwowania wypieków z mąki, 

zwłaszcza pieczywa i ciast 
(57) Sposób konserwowania wypieków z mąki, zwłaszcza 

pieczywa i ciast, polega na tym, że z torebki wykonanej z 
termoplastycznego tworzywa sztucznego, w której umieszczony 
jest wypiek, usuwa się powietrze maksimum do podciśnienia, 
przy którym wypiek odkształcany jest co najwyżej do granicy 
jego sprężystości, następnie w miejsce wyssanego powietrza 
wprowadza się mieszaninę gazów złożoną z dwutlenku węgla i 
azotu, korzystnie po 50% objętościowych, do ciśnienia równego 
ciśnieniu atmosferycznemu, po czym torebkę zamyka się her
metycznie. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320475 (22) 95 11 14 6(51) A23C 3/037 
(31) 94 1354 (32)941128 (33) DK 
(86) 95 1114 PCT/DK95/00452 
(87) 96 06 06 W096/16556 PCT Gazette nr 26/96 
(71) APV PASILAC A/S, Arhus, DK 
(72) Kjaerulff Gorm Bro, Pouisen Ole 
(54) Instalacja do obróbki wrażliwych na ciepło 

płynnych artykułów spożywczych 
(57) Instalacja do obróbki wrażliwych na ciepło płynnych 

wyrobów spożywczych, takich jak białkowy koncentrat serwat
kowy i mleko serowe, w której skład wchodzi komora infuzyjna 
(1), gdzie płyn obrabia się cieplnie za pomocą doprowadzanej 
do niego pary wodnej, oraz podłączona do niej komora próżnio
wa (10) przeznaczona do usuwania z płynu wody, charakteryzu
je się tym, że wylotowy otwór z komory infuzyjnej (1) jest 
bezpośrednio podłączony do wlotu do pompy wyporowej (6) 
oraz wylot ze wspomnianej pompy wyporowej (6) jest podłączo

ny do wlotu do komory próżniowej (10) w taki sposób, że 
podczas pracy instalacji spadek ciśnienia działa na pompę, 
patrząc w kierunku przepływu płynu. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 320341 (22) 95 11 21 6(51) A23C 9/152 
(31) 94 9401958 (32) 94 11 23 (33) NL 
(86) 95 11 21 PCT/NL95/00396 
(87) 96 05 30 W096/15678 PCT Gazette nr 25/96 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V, Leeuwarden, 

NL 
(72) Schaafsma Anne, Głas Cornelis 
(54) Produkt mleczny wzbogacony mielonymi 

skorupkami jaj 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie aseptycz-

nych i/lub sterylizowanych lub o niskim zanieczyszczeniu drob
noustrojami, dokładnie rozdrobnionych skorupek od jaj w 
pokarmach opartych na produktach mlecznych. Otrzymane pro
dukty mają dobry smak, są one wzbogacone w wapno i odzna
czają się polepszoną absorpcją wapnia i zatrzymywaniem 
frakcji wapnia całkowitego w porównaniu z produktami spożyw
czymi opartymi na produktach mlecznych, wzbogaconymi w 
wapno z innych źródeł wapnia. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319009 (22) 97 03 17 6(51) A23C 13/12 
(31) 96 617340 (32) 96 03 18 (33) US 
(71) Kraft Foods, Inc., Northfield, US 
(72) Zeller Bary Lyn 
(54) Sucha mieszanka do wytwarzania gorących 

napojów typu capuccino 
(57) Śmietanka pieniąca w postaci suchej mieszanki stałych 

cząstek obejmuje typową śmietankę w postaci stałych cząstek 
dla napojów kawowych itp. wraz ze składnikiem tworzącym 
piankę, obejmującym glukonolakton oraz węgian lub wodoro
węglan metalu alkalicznego. Produkt gorącego cappuccino in
stant w postaci suchej mieszanki obejmuje składnik - kawę 
rozpuszczalną w wodzie, składnik tworzący piankę, ewentualny 
składnik - śmietankę oraz ewentualny składnik - środek słodzą
cy. Napoje cappucino są korzystnie wytwarzane przez zmiesza
nie składnika ciekłego i kompozycji w postaci suchej mieszanki 
oraz przez ogrzewanie. Cappuccino dobrej jakości jest wytwa
rzane przy użyciu śmietanki mlecznej lub nie mlecznej. W przy
padku śmietanek mlecznych unika się tworzenia białych 
agregatów pływających na powierzchni napoju. 

(19 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319133 (22) 97 03 24 6(51) A23G 1/18 
(31) 96 9606285 (32)96 03 26 (33) GB 

96 9615404 96 07 23 GB 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Jury Mark, Walker John Howard 
(54) Sposób ciągłego wytłaczania czekolady aibo 

materiału cukierniczego zawierającego 
tłuszcz 

(57) Sposób ciągłego wytłaczania czekciady aibo materiału 
cukierniczego zawierającego tłuszcz, przy zastosowaniu wytła
czarki śrubowej, polega na podawaniu czekolady aibo zawie
rającego tłuszcz materiału cukierniczego do wytłaczarki 
śrubowej i wytwarzaniu ciśnienia, w celu wyciśnięcia czekolady 
aibo zawierającego tłuszcz materiału cukierniczego w postaci 
zasadniczo stałej bądź półstałej nie lejącej się w górę zwężenia 
przepływu, przez co temperatura śruby, temperatura ścianki 
tulei, prędkość śruby, ciśnienie, stopień sprężania i szybkość 
wytłaczania są takie, że czekolada albo zawierający tłuszcz 
materiał cukierniczy jest wytłaczany w postaci zasadniczo stałej 
bądź półstałej nie lejącej się tak, by wytworzyć osiowo jednorod
ny produkt wytłaczany, mający przekrój poprzeczny, który ma 
zasadniczo taki sam profil, jak wylot matrycy wytłaczarki, który 
zdolny jest do utrzymania swego kształtu i który ma przejściową 
giętkość albo plastyczność, umożliwiającą jego manipulację 
fizyczną, cięcie bądź odkształcenie plastyczne przed utratą jego 
giętkości a!bo plastyczności. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 320335 (22) 95 09 13 6(51) A23L 2/44 
(31) 94 4434314 (32)94 09 26 (33) DE 
(86) 95 09 13 PCT/EP95/03599 
(87) 96 04 04 WO96/09774 PCT Gazette nr 15/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Exner Otto, Kugler Martin, Hoffmann 

Manfred 
(54) Środek konserwujący 
(57) Środek konserwujący zawiera pirowęglan dimetylu, 

sól potasową kwasu sorbowego i/lub benzoesan sodu oraz 
kwas askorbinowy. 

Środek ten ma zastosowanie do sterylizacji i konser
wacji napojów. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 313453 (22) 96 03 21 6(51) A23P 1/00 
(71) Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ 

Pleszew S.A., Pleszew 
(72) Rorot Jan, Trzaska Jan, Płonkowski Ryszard 
(54) Sposób transportu i przechowywania 

półproduktów owocowo-warzywnych oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób transportu i przechowywania półproduktów 
owocowo-warzywnych w postaci cieczy gęstopłynnych, polega 
na tym, że przed napełnieniem zbiornika cieczą gęstopłynną, 
sterylizuje się zbiornik właściwy (6) gorącą parą wodną, nastę
pnie napełnia się zbiornik właściwy (6) azotem pod ciśnieniem 
0,07 MPa i do tak przygotowanego zbiornika wprowadza się od 
dołu, zaworem spustowym (14) ciecz gest płynną, po czym 
zbiornik transportuje się i przechowuje jego zawartość przy 
wypełnionej przestrzeni ponad cieczą w zbiorniku z azotem pod 
ciśnieniem 0,07 MPa. Zbiornik posiada pokrywę (11) z zaworem 

zwrotnym (12), zaworem bezpieczeństwa i zaworem kulowym i 
wyposażony jest w profilowe żebra mieszające (7). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 313364 (22) 96 03 20 6(51) A46B 5/00 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka do zębów 
(57) Szczotka do zębów, posiadająca trzonek (1) zakończo

ny głowicą (2) z pęczkami włosia (3), ma między głowicą (2), a 
uchwytem trzonka (1) tarczę (4) zbierającą mieszaninę śliny, 
wody i pasty. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313365 (22) 96 03 20 6(51) A46B 9/04 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka do zębów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczotka do zębów, posia

dająca trzonek oraz głowicę zaopatrzoną w szereg pęczków 
włosia i która charakteryzuje się tym, że pęczki włosia (5) ułożo
ne są w grupach (1, 2, 3, 4), z których każda ma przynajmniej 
dwa skrzyżowane pęczki. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al (21) 313366 (22) 96 03 20 6(51) A46B 9/04 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka do zębów 
(57) Szczotka do zębów, posiadająca trzonek (1) oraz ramię 

(2) zakończone głowicą (3), charakteryzuje się tym, że głowica 
(3) posiada z dwóch stron pęczki włosia (4, 5), a kąt zawarty 
między głowicą (3), a ramieniem (2), jest ni© mniejszy niż 10°. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313067 (22) 96 03 19 6(51) A47C 7/24 
(75) Krojcig Zdzisław Marek, Zielona Góra 
(54) Siedziska do mebli tapicerowanych 
(57) Cechą charakterystyczną siedzisk jest to, iż pojedyncze 

kielichy (02) sprężyn są montowane w formatce (01) z pianki 
poliuretanowej za pomocą zamków (03) wyciętych w piance, 
które umożliwiają nieograniczony montaż i demontaż pojedyn
czych kielichów sprężyn w otworach. Wynalazek pozwala na 
zupełne wyeliminowanie wkładów sprężynowych typu Bonell. 
Kielichy (02) sprężyn nie stykają się ze sobą i nie są połączone 
żadnymi innymi elementami. Rozwiązanie umożliwia tworzenie 
siedzisk o dowolnych i złożonych kształtach. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313574 (22) 96 03 28 6(51) A47K 5/12 
(75) Tydda Stefan, Berlin, DE 
(54) Dozownik środka myjącego, zwłaszcza mydła 
(57) Dozownik środka myjącego, zwłaszcza mydła, stanowi 

cienkościenny kształtowy pojemnik (1) zamknięty członem do
zującym w postaci zaworu (2) osadzonego w jego części dolnej, 
przy czym ścianka przednia (3) kształtowego pojemnika (1) w 
widoku z przodu od góry ma zarys zwężającego się kielicha, a 
jej powierzchnia ograniczona tym zwężającym się zarysem opa
da od górnej krawędzi ścianki tylnej ukośnie ku usytuowanej 
między bocznymi ściankami (5) jej dolnej części zawierającej 
pole nacisku (6) stanowiące element wyzwalający otwarcie za
woru. Ścianki boczne (5) stanowią kształtowe płaszczyzny na
chylone ku polu nacisku (6) wyposażone od strony płaskiej 
ścianki tylnej w stożkowo zbieżne listwy prowadzące, a zawór 
(2) osadzony jest w wypuście dolnym środkowej części ścianki 
spodniej (8) pojemnika (1). Uchwyt dozowanika stanowi płytka 
(11) wyposażona w dwie prowadnice stożkowo zbieżne w kie
runku jej dolnej krawędzi. Nadto uchwyt ma w dolnej części 
osadzony wspornik dla gąbki zbierającej (16), z ramieniem 
mocującym (17) ustalanym zaczepowym grotem (18) w wybra
niu płytki uchwytu oraz z widlastą półką (19). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 313363 (22)96 03 20 6(51) A61B 5/0402 
(75) Konopka Lech, Warszawa; Radwańska 

Iwona, Warszawa; Radwański Jan, Warszawa 
(54) Sposób przesyłania sygnałów 

bioelektrycznych, zwłaszcza sygnałów 
elektrokardiogramu 

(57) istotą sposobu jest to, że w aparacie EKG w czasie 
blokady sczytywania sygnałów bioelektrycznych wytwarza się 
impuls odniesienia i przesyła się go razem z sygnałem utworzo
nym z tych sygnałów bioelektrycznych, przy czym po odebraniu 
w odbiorniku tak utworzonego sygnału porównuje się wartość 
wzorcową impulsu odniesienia przesłaną w nagłówku z warto
ścią w sygnale przesyłanym i przemnaża się sygnał odebrany 
przez współczynnik porównania. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 320337 (22) 95 11 20 6(51) A61B 10/00 
(31) 94 9414249 (32) 94 11 21 (33) FR 
(86) 95 11 20 PCT/FR95/01527 
(87) 96 05 30 W096/15725 PCT Gazette nr 25/96 
(71) Chaffringeon Bernard, Saint-Sulpice, CH 
(72) Sgro Jean-Claude 
(54) Przenośne urządzenie do analizy 

bezzwłocznej płynu ustrojowego 
(57) Urządzenie przenośne do bezzwłocznej analizy płynu 

ustrojowego w jamie ciała, zawiera rurkę (1) do umieszczenia w 
jamie oraz pręt (2), umieszczony ślizgowo w rurce. Pręt zawiera 
koniec uchwytowy, wystający z jednej strony wspomnianej rurki, 
a zespół próbkujący płyn ustrojowy (3) na drugim końcu. Wspo
mniany pręt (2) można umieścić w dwóch położeniach wzglę
dem rurki, tj. w położeniu wsuniętym i w położeniu wysuniętym. 
Pręt (2) zawiera przy wspomnianym drugim końcu dwa ramiona 
(22,23), które można kątowo oddzielić i które mają wolne końce 
(22a, 23a), z których każdy zawiera jeden zespół próbkujący 
płyn ustrojowy (3). Układ ramion względem rurki jest taki, że w 
położeniu wsuniętym, zespoły próbkujące (3) dwóch ramion 
(22, 23) są blisko siebie oddzielone i pozostają po stronie 
dystalnego końca (1 a) rurki, zaś w położeniu wysuniętym, od
dzielone są one na zewnątrz wspomnianej rurki przy jej dystal-
nym końcu (1a). 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 320332 (22) 95 12 05 6(51) A61F 6/18 
(31) 94 945895 (32) 941215 (33) FI 
(86) 95 12 05 PCT/FI95/00666 
(87) 96 06 20 W096/18365 PCT Gazette nr 28/96 
(71) LEIRAS OY, Turku, FI 
(72) MacAndrew John Alexander, GB; Conway 

John Kelshaw, GB; Paton Michael, GB; 
Gardner Richard John Louis, GB; Rauramo 
Ilkka Mauno John, FI; Lehtinen Matti 
Jarmo Kalevi, FI 

(54) Aplikator do umieszczania wkładki 
domacicznej 

(57) Aplikator (10) do umieszczania wkładki domacicznej 
(IUD) (40) w macicy, zawiera trzpień (11), rączkę, przymocowa
ną do trzpienia, sznurek (41) do usuwania IUD, urządzenie 
blokujące, służące do blokowania sznurka w taki sposób, że IUD 
pozostaje nieruchomy względem trzpienia, oraz rurę ochronną 
(12), umieszczoną dookoła trzpienia. Rura ochronna (12) jest 
ustawiona względem trzpienia w taki sposób, że może być ona 
wypychana, na przednim końcu, który wchodzi do macicy, poza 
trzpień, o odległość, która zasadniczo odpowiada długość IUD 
złożonego do włożenia. Elementy oporowe (R1 i R2) zapewnia
ją, że krawędź przednia rury ochronnej jest zatrzymywana w 
ukształtowaniu, w którym półkuliste zakończenia (42a, 43a) 
skrzydeł (42, 43) elementu poprzecznego T-kształtnego iUD 
pozostają częściowo odkryte przez rurę ochronną (12), ale nie 
mniej jednak skrzydła (42, 43) pozostają dociśnięte do siebie 
nawzajem. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320362 (22) 95 10 27 6(51) A61F13/15 
(31) 94 344429 (32) 941123 (33) US 
(86) 95 10 27 PCT/US95/13850 
(87) 96 05 30 W096/15747 PCT Gazette nr 25/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDEJNC, 

Neenah, US 
(72) Menard Karen Marie, Odorzynski Thomas 

Walter, Sherman Joel Scott 
(54) Pielucha jednorazowego użytku z obszarem 

transportującym wilgoć 
(57) Ujawniono wyrób chłonny, w którym wyróżnia się prze

dnią sekcję taliową (12), tylną sekcję taliową (14) i sekcję po
średnią (16) łączącą sekcje taliowe, przednią (12) i tylną (14). W 
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skład wyrobu wchodzi w zasadzie nieprzepuszczalna dla pły-
nów warstwa podkładowa (20), przepuszczalna dla płynów 
warstwa wierzchnia (22), umieszczona naprzeciwko warstwy 
podkładowej (20), oraz wkład chłonny (24) usytuowany po
między warstwą podkładową (20), a warstwą wierzchnią (22), 
Ponadto w wyrobie znajduje się przepuszczalny dla par ob
szar (30) transportujący wilgoć, usytuowany co najmniej w 
jednej z sekcji taliowych podkładki. Materiał (32) transportu
jący wilgoć leży na obszarze (30) transportującym wiigoć i 
rozciąga się na wkładzie chłonnym (24). 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 320349 (22) 96 09 06 6(51) A61J 1/00 
(31) 95 9503102 (32) 95 09 08 (33) SE 
(86) 96 09 06 PCT/SE96/01109 
(87) 97 0313 WO97/09026 PCT Gazette nr 12/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Olsson Bert-Ake 
(54) Przesyłanie w warunkach aseptycznych 
(57) Ujawniono sposób automatycznego przesyłania w 

warunkach aseptycznych nie zamkniętych pojemnikówfarma-
ceutycznych (2), napełnionych w warunkach aseptycznych 
środkiem farmaceutycznym (5), z urządzenia napełniającego 
(6) do następnego urządzenia, obejmujący następujące eta
py: a) wprowadzanie sterylnego, obojętnego gazu ochronne
go (3) do przemieszczalnej komory (1), b) wstawienie komory 
(1) do urządzenia napełniającego, c) wprowadzenie pojemni
ków farmaceutycznych (2) do komory (1) i zamknięcie komory 
(1) oraz d) przeniesienie komory (1) do następnego urządze
nia, w którym pojemniki farmaceutyczne (2) usuwa się z ko
mory (1), przy czym w etapach b) - d) gaz ochronny (3) 
rozprowadza się w sposób ciągły, równomiernie nad nie za
mkniętymi pojemnikami farmaceutycznymi (2). Przedmiotem 
zgłoszenia jest też urządzenie przesyłowe. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320481 (22) 96 09 16 6(51) A61K 7/06 
A61K 7/48 

(31)95 9511478 (32)95 09 29 (33) FR 
(86) 96 0916 PCT/FR96/01432 
(87) 97 04 10 W097/12592 PCT Gazette nr 16/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Dubief Claude, Dupuis Christine, 

Cauwet-Martin Danidle 
(54) Kompozycja do traktowania substancji 

keratynowych, zawierająca co najmniej 
jeden szczepiony polimer silikonowy o 
szkielecie polisiloksanowym szczepionym 
organicznymi monomerami niesilikonowymi 
i co najmniej jeden polimer anionowy 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznej lub 
dermatologicznej do traktowania substancji keratynowch, 
w szczególności włosów, zawierającej w środowisku kos
metycznie lub dermatologicznie dopuszczalnym co naj
mniej jeden szczepiony polimer silikonowy o szkielecie 
polisiloksanowym szczepionym organicznymi monomera
mi niesilikonowymi i co najmniej jeden polimer anionowy, 
w stosunku wagowym polimer anionowy/szczepiony poli
mer silikonowy wynoszącym 0,25-15. 

Kompozycje stosuje się w szczególności jako produ
kty spłukiwane lub jako produkty nie spłukiwane, zwłaszcza 
do mycia, pielęgnacji, kondycjonowania włosów, utrzymywa
nia fryzury lub do nadawania formy uczesaniu. 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 320421 (22) 96 09 10 6(51) A61K 7/36 
(31) 95 9512098 (32) 95 1016 (33) FR 
(86) 96 0910 PCT/FR96/01387 
(87) 97 04 24 W097/14399 PCT Gazette nr 18/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Ascione Jean-Marc, Forestier Serge, 

Rollat-Corvol Isabelle 
(54) Kompozycja dezodoryzująca zawierająca 

rozpuszczalną w wodzie sól cynku jako 
środek pochłaniający zapachy 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji dezodoryzującej, a 
w szczególności kompozycji kosmetycznej, zawierającej 
jako środek pochłaniający zapachy co najmniej jedną roz
puszczalną w wodzie sól cynku, korzystnie pirolidono-
karboksy ian cynkowy, zastosowania wspomnianej 
kompozycji do wytwarzania produktów kosmetycznych 
przeznaczonych do stosowania miejscowego u ludzi, a w 
szczególności dezodorantów, sposobu usuwania przy-
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krych woni oraz zastosowania rozpuszczalnej wwodzie 
soli cynku jako, korzystnie jedynego, środka pochłania
jącego zapachy w składzie kompozycji dezadoryzującej. 

Kompozycja jest przeznaczona do stosowania, 
zwłaszcza w składzie preparatów zawierających fazę wodną, 
a mianowicie wodnych płynów kosmetycznych, emulsji i 
korzystnie, emulsji typu woda w silikonie. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 320487 (22) 95 11 09 6(51) A61K 9/00 
(31) 94 9422571 (32) 94 11 09 (33) GB 
(86) 95 11 09 PCT/GB95/02629 
(87) 96 05 23 W096/14828 PCT Gazette nr 23/96 
(71) WHITEHALL LABORATORIES 

LIMITED, Maidenhead, GB 
(72) Blanco Amparo 
(54) Kompozycje hemoroidalne i sposób 

stosowania 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności wodnej kompo

zycji żelowej do leczenia schorzeń hemoroidalnych i/iub zwią-
zanych z odbytn icą u ludzi przez podawanie 
wewnątrzodbytniczo i/lub w rejonie odbytnicy, która zawiera 
jeden lub więcej leków skutecznych w leczeniu hemoroidów i 
nośnik, zawierający jako środek żelujący rozpuszczalną w 
wodzie pochodną celulozy w ilości od około 0,2% do około 
10% wagowych w stosunku do całej kompozycji, glikol propy
lenowy w ilości od około 5% do około 45% wagowych w 
stosunku do całej kompozycji i wodę w ilości do 94% wago
wych w stosunku do całej kompozycji. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 313503 (22) 96 03 25 6(51) A61K 9/02 
(75) Pfeiffer Bronisław, Poznań; Dyderski 

Stanisław, Poznań; Masiakowski Jerzy, 
Poznań; Pfeiffer Natasza, Baranowo 

(54) Środek leczniczy w postaci czopka 
(57) Środek leczniczy w postaci czopka z zawartością 

salicylanu choliny wykazuje jednoczesne działanie prze
ciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne i nie po
woduje podrażnień śluzówki odbytu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320425 (22) 95 11 03 6(51) A61K 9/14 
A61K9/50 

(31) 94 9403846 (32)941109 (33) SE 
(86)951103 PCT/SE95/01302 
(87) 96 05 23 W096/14833 PCT Gazette nr 23/96 
(71) THE OHIO STATE UNIVERSITY 

RESEARCH FOUNDATION, Columbus, 
US 

(72) Frank Sylvan, US; Löfroth Jan-Erik, SE; 
Bostanian Levon, US 

(54) Wytwarzanie małych cząstek 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania małych 

cząstek związków organicznych drogą wytrącania tych 
związków w środowisku wodnym zawierającym kompleksy 
polimer/amfifil. 

Sposób ten korzystnie stosuje się do wytwarzania 
łatworozpuszczalnych związków farmaceutycznie czynnych. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 318954 (22) 97 03 13 6(51) A61K 9/48 
(31) 96 60014006 (32) 96 03 25 (33) US 
(71) American Home Products Corporation, 

Madison, US 
(72) Sherman Deborah M. 
(54) Kapsułkowana kompozycja chlorowodorku 

wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu 
(57) Kapsułkowana kompozycja chlorowodorku wenlafa

ksyny o przedłużonym uwalnianiu, znamienna tym, że obej
muje twardą kapsułkę żealtynową zawierającą 
terapeutycznie skuteczną ilość kuleczek, w skład których 
wchodzi chlorowodorek wenlafaksyny, mikrokrystaliczna ce
luloza i hydroksypropylometyloceluloza i które pokryte są 
powłoczką z etylocelulozy i hydroksypropylometylocelulozy. 

W/w kompozycja w pojedynczej dawce dostarcza 
terapeutycznego poziomu leku w surowicy krwi przez 24 
godziny, przy zmniejszonym występowaniu nudności i wy
miotów. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319193 (22) 97 03 27 6(51) A61K 38/08 
(31) 96 19612067 (32) 96 03 27 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Breipohl Gerhard, Henke Stephan, Knolle 

Jochen, Wirth Klaus, Hropot Max, Bickel 
Martin 

(54) Zastosowanie antagonistów bradykininy do 
wytwarzania środka farmaceutycznego, 
sposób wytwarzania środka 
farmaceutycznego i środek farmaceutyczny 

(57) Ujawniono zastosowanie antagonistów bradykininy 
w leczeniu przewlekłych fibrogenetycznych chorób wątro
by (marskość wątroby, zwłóknienie wątroby) i ostrych scho
rzeń wątroby oraz w zapobieganiu powikłaniom, a 
zwłaszcza w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia wrotnego, 
chorób dekompensacyjnych, takich jak wodobrzusze, ob
rzęków, zespołu wątrobowo-nerkowego, chorób żołądka i 
okrężnicy na tle nadciśnienia i powiększenia śledziony, jak 
również krwawień z układu żołądkowo-jelitowego na tle 
nadciśnienia wrotnego, krążenia obocznego i przekrwienia 
oraz kardiopatii jako skutku przewlekłego hiperdynamicz-
nego krążenia i jego następstw. 

(11 zastrzeżeń) 

Al (21) 320484 (22) 95 10 12 6(51) A61K 38/18 
(31) 94 323340 (32) 941013 (33) US 

94 323475 941013 US 
95 487825 95 06 07 US 

(86) 95 10 12 PCT/IB95/00992 
(87) 96 04 25 WO96/11950 PCT Gazette nr 18/96 
(71) AMGEN INC., Thousand Oaks, US 
(72) Aukerman Sharon Lea, Pierce Glenn Francis 
(54) Sposób leczenia cukrzycy przy użyciu KGF 
(57) Opisano sposób oraz kompozycje farmaceutycz

ne wykorzystywane przy stosowaniu keratynocytowego 
czynnika wzrostu lub jego analogu w leczeniu cukrzycy 
u ssaków. 

(21 zastrzeżeń) 



Nr 20 (620) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 9 

Al(21) 320342 (22) 95 10 19 6(51) A61K 38/55 
(31)94 9403831 (32)941108 (33) SE 
(86) 95 10 19 PCT/SE95/01228 
(87) 96 0517 WO96/14084 PCT Gazette nr 22/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Stjernfelt Ulla, Sundgren Mats 
(54) Zawierający inhibitor trombiny roztwór 

wodny do wlewu, trwały podczas 
przechowywania 

(57) Wynalazek dotyczy stężonego roztworu wodnego o pH 
1,0-2,5 do wlewu, trwałego podczas przechowywania, który to 
roztwór zawiera aktywny inhibitor trombiny o wzorze HOOC-
CH2-Y, w którym Y oznacza (R)-Cha-Pic-Nag lub (R)-Cgl-Aze-
Pab, w postaci soli lub wolnej zasady, sposobu wytwarzania 
tego roztworu i sposobu leczenia pacjenta potrzebującego ta
kiego preparatu. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 320462 (22) 95 11 20 6(51) A61K 49/00 
(31) 94 351086 (32)941130 (33) US 

95 387408 95 02 13 US 
(86) 95 11 20 PCT/DE95/01644 
(87) 96 06 06 W096/16677 PCT Gazette nr 26/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Maier Franz-Karl, Bauer Michael, Krause 

Werner, Speck Ulrich, 
Schuhmann-Giampieri Gabriele, Mühler 
Andreas, Balzer Thomas, Press Wolf Rüdiger 

(54) Stosowanie metaiokompleksów jako 
diagnostycznych środków do zdjęć 
rentgenowskich wątroby i dróg żółciowych w 
tomografii komputerowej 

(57) Ujawnione metalokompieksy składające się z metalu o 
liczbie porządkowej 39 - 42, 44 - 51 lub 56 - 83 i z czynnika 
kompleksotwórczego, są odpowiednie jako środki kontrastowe 
w komputerowej tomografii wątroby i dróg żółciowych. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 320482 (22) 95 11 20 6(51) A61K 49/00 
A61K 49/04 

(32) 94 11 30 (33) US 
95 02 13 US 
95 06 07 US 

(31) 94 351086 
95 387408 
95 480566 

(86) 95 11 20 PCT/EP95/04547 
(87) 96 06 06 W096/16678 PCT Gazette nr 26/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Maier Franz-Karl, Bauer Michael, Krause 

Werner, Speck Ulrich, 
Schuhmann-Giampieri Gabriele, Mühler 
Andreas, Balzer Thomas, Press Wolf-Rüdiger 

(54) Stosowanie metaiokompleksów jako środków 
do rentgenowskiej diagnostyki wątroby i żółci 

(57) Stosowanie związków chałatowych o ogólnym wzorze I, 
w którym X niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru lub 
równoważnik jonu metaíu z pierwiastka o liczbie porządkowej 
44-51 lub 56-83, jeden z symboli R1 stanowi rodnik o wozrze 
-CH2-C6H4-(0)rR , gdzie pierścień aromatyczny może być pod
stawiony w położeniu -orto, -meta lub -para, a drugi z symboli 
R1 stanowi atom wodoru, R2 stanowi rodnik węglowodorowy, 
składający się z 1 -6 atomów węgla i z 0-2 atomów tlenu, rodnik 
fenylowy, rodnik benzylowy lub atom wodoru, a r stanowi liczbę 
0 lub 1 i w którym grupy karboksylowe mogą też występować w 
postaci amidów, wraz z ewentualnie dla zrównoważenia ładun
ku potrzebnymi kationami dopuszczalnymi fizjologicznie, do 
diagnostyki medycznej, znamienne tym, że w postępowaniu 
diagnostycznym chodzi o tomografię komputerową wątroby i 
dróg żółciowych. 

(11 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 319242 (22) 97 04 02 6(51) B01D 29/11 
(75) Rawicz-Bocheński Bogdan, Warszawa 
(54) Obudowa filtru, zwłaszcza do opryskiwacza 
(57) Obudowa składająca się z rurowego korpusu (1), za

mkniętego z jednej strony górną pokrywą (2), wewnątrz którego 
znajduje się filtr (4) charakteryzuje się tym, że wspomniana 
pokrywa (2) w postaci ściętego stożka jest zaopatrzona w kró-
ciec wlotowy (5) oraz dwa króćce wylotowe, rozmieszczone 
promieniowo w jednej płaszczyźnie. Dolna pokrywa (3) dociska 
filtr (4) do głowicy (8) w kształcie ściętego stożka, umieszczonej 
obrotowo wewnątrz górnej pokrywy (2). Głowica (8) posiada w 
stożkowej powierzchni otwór (9) oraz promieniowo usytuowany 
kanał (10), których osie znajdują się w płaszczyźnie, poprowa

dzonej przez osie króćca wlotowego (5) i króćców wylotowych 
w górnej pokrywie (2), przy czym kąt pomiędzy osiami promie
niowo usytuowanego kanału (10) i otworu (9) wynosi 90°. W 
stożkowej powierzchni głowicy (8), w osi promieniowo usytuo
wanego kanału (10), jest wykonane wgłębienie o średnicy nieco 
większej niż wewnętrzna średnica króćca wylotowego, wypeł
nione sprężystym materiałem uszczelniającym, wystającym nie
co ponad powierzchnię głowicy (8). Wylot promieniowo 
usytuowanego kanału (10), w stożkowej powierzchni głowicy 
(8), jest otoczony wrębem (13), w którym jest umieszczona 
uszczelka (14) typu "0", wystająca nieco ponad powierzchnię 
głowicy (8). Promieniowo usytuowany kanał (10) jest połączony 
z osiowo usytuowanym kanałem (15), którego wlot znajduje się 
w dolnej części głowicy (8), zespolonej z krawędzią filtru (4). 
Górna część głowicy (8), oddzielona od kanałów (10,15) pozio-
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mą przegrodą (16), posiada gniazdo (17), w którym jest usado
wiony kształtowy uchwyt (18) z rękojeścią (19). Gniazdo (17) jest 
zaopatrzone w zabierający występ (20) oraz pionowe żebro, 
przeznaczone do ustalania i mocowania kształtowego uchwytu 
(18). Króćce wylotowe są usytuowane w górnej pokrywie (2) 
współosiowo, a kąt pomiędzy osią króćca wlotowego (5), a 
osiami sąsiednich króćców wylotowych wynosi 90°. Wszystkie 
króćce mają jednakową średnicę i są połączone obrotowo z 
kątowymi złączkami (22). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 313455 (22)96 03 21 6(51) B01D 35/06 
(75) Sadło Jan, Wrocław 
(54) Urządzenie do oczyszczania wody z 

zanieczyszczeń mechanicznych 
(57) Urządzenie zawiera cylindryczny zbiornik (1), wyposa

żony w króciec wlotowy (2), króciec wylotowy (3), króciec wy-
czystkowy (4) i króciec odpowietrzający (5), przy czym wlot (6) 
króćca wlotowego (2) usytuowany jest pod kątem różnym od 
zera, korzystnie prostym, do promienia zbiornika (1). Zbiornik 
(1) podzielony jest na dwie komory przegrodą (7), zaopatrzoną 
w otwór, w którym osadzony jest szczelnie filtr (8). Komora górna 
zbiornika (1) połączona jest z króćcem wylotowym (3), a komora 
dolna połączona jest z króćcem wlotowym (2). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 313307 (22) 96 03 15 6(51) B01D 53/14 
B01D 53/52 

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka 
z O.O., Zabrze 

(72) Zajdel Ryszard, Tomal Stefan, Kalinowski 
Krzysztof, Ciechański Witold, Zaglaniczny 
Tadeusz, Nocoń Władysław, Swołek Adam, 
Kacmarski Wojciech, Zembala Henryk 

(54) Sposób oczyszczania gazów zawierających 
siarkowodór 

(57) Sposób oczyszczania gazów zawierających siar
kowodór z siarkowodoru i cyjanowodoru metodą absor-
pcyjno-utleniającą, polega na tym, że do płukania 
odoiejonego i uwolnionego od węglowodorów gazu uży
wa się roztwór węglanu sodowego z katalizatorem w 
postaci hydrochinonu lub 1,4 naftochinonu, uzyskując 
podczas regeneracji roztworu płuczącego nasyconego 
siarkowodorem siarkę, zaś roztwór płuczący wycofany z 
obiegu, zawierający sole obciążające, utylizuje się po
przez rozkład termiczny wraz z wsadem koksowniczym 
w komorach baterii koksowniczej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320426 (22)951124 6(51) B01D 53/81 
(31) 94 9404105 (32) 94 11 28 (33) SE 
(86) 95 11 24 PCT/SE95/01403 
(87) 96 06 06 W096/16722 PCT Gazette nr 26/96 
(71) ABB FLÀKT AB, Stockholm, SE 
(72) &hman Stefan, Bringfors Nils 

(54) Sposób oddzielania gazowych połutantów z 
gorących gazów technologicznych 

(57) Gorące gazy technologiczne są przepuszczane 
przez reaktor z kontaktem faz (10), w którym cząstki stałe 
materiału absorbującego, reagującego z gazowymi po-
lutantami, są wprowadzane do gazów w celu przeprowa
dzenia gazowych połutantów w dający się oddzielić pył. 
Gazy technologiczne są następnie przepuszczane przez 
odpylacz (5). Główna część oddzielonego w odpylaczu 
(5) pyłu jest wprowadzana do mieszalnika (11), w którym 
jest mieszana i zwilżana, po czym jest zawracana jako 
materiał absorbujący przez wprowadzenie jej razem ze 
świeżym absorbentem do gazów technologicznych. Wa
pno palone jest dodawane jako świeży absorbent. Pył 
jest zatrzymywany tak długo w mieszalniku i zwracany 
tak wiele razy, że całkowity czas przebywania wapna 
palonego w stanie zwilżonym w mieszalniku (11) jest 
dostatecznie długi, aby wapno palone mogło rzeczywi
ście całkowicie przereagować z wodą dostarczoną do 
mieszalnika I utworzyć wapno gaszone. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319069 (22) 97 03 20 6(51) B01D 53/84 
(31) 96 556 (32)96 03 26 (33) AT 
(71) FUNDER INDUSTRIE GESELLSCHAFT 

M.B.H., St. Veit/Glan, AT 
(72) Zimmer Helmut 
(54) Sposób oczyszczania powietrza odlotowego i 

instalacja do oczyszczania powietrza 
odlotowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania po
wietrza odlotowego, powstającego w procesie wytwarzania płyt 
z tworzywa drewnianego, zawierającego substancje toksyczne 
pod względem mikrobiologicznym, jak parafinę, oleje drzewne 
i terpeny oraz instaiacja do realizacji sposobu, przy czym powie
trze odlotowe oczyszcza się wstępnie w płuczce gazowej, a 
następnie obrabia w co najmniej jednym, ustawionym za płucz
ką, złożu biologicznym. Powietrze odlotowe, pochodzące z, 
mającej zwłaszcza postać płuczki rotacyjnej, płuczki gazowej 
(7), podzielone korzystnie na strumienie częściowe, przepusz
cza się od góry do dołu przez co najmniej jedno złoże biologi
czne (12). Korzystnie ścieżki, powstające w płuczce gazowej (7) 
i kondensat wodny, powstający w złożu biologicznym (12) do
prowadza się w obiegu z powrotem, po ich oczyszczeniu i w 
stanie schłodzonym, do płuczki gazowej (7). 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 320348 (22) 95 11 24 6(51) B01F 3/12 
(31)94 9404104 (32)941128 (33) SE 
(86) 95 11 24 PCT/SE95/01401 
(87) 96 06 06 W096/16727 PCT Gazette nr 26/96 
(71) ABB FLÀKT AB, Sztokholm, SE 
(72) Ahman Stefan, Bringfors Nils, Johansson 

Lars-Erik 

(54) Urządzenie do mieszania materiału stałego i 
płynu 

(57) Urządzenie do mieszania materiału stałego i płynu za
wiera pojemnik (1), wiot (9) do wprowadzania materiału stałego 
(P1) do pojemnika (1), środki rozpylające (15,16) do rozpylania 
płynu nad materiałem starym w pojemniku, mieszadło (17, 22, 
22') umieszczone w pojemniku (1) oraz wylot (10) do wydalania 
materiału zmieszanego z płynem z pojemnika (1). Środki upłyn
niające (6, 12, 13,14), przystosowane są do upłynniania mate
riału stałego w pojemniku (1) podczas operacji mieszania. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 313451 (22) 96 03 21 6(51) B01F 5/00 
(71) Rafineria Nafty JEDLICZE S.A., Jedlicze 
(72) Ferenc Józef, Gurgacz Wojciech, Pikuła 

Leon, Karasiński Stanisław, Gancarz 
Stanisław 

(54) Mieszalnik statyczny 
(57) Mieszalnik stanowi przewód rurowy (1), na wlocie któ

rego znajduje się wylot przewodu (2), doprowadzającego jeden 
z mieszanych czynników. Na wylocie przewodu (2) zamocowa
ny jest element opływowy (3), a na wylocie mieszalnika osadzo
ny jest śrubowy element mieszający (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313466 (22) 96 03 23 6(51) B01J 10/00 
(71) Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach 

Spółka Akcyjna, Tarnów 
(72) Rędzi Jan, Krzysztoforski Andrzej, Gucwa 

Antoni Janusz, Maczuga Jan, Sacha Jan, 
Mleczko Aleksander, Rygiel Stanisław, Wais 
Jan, Oczkowicz Stanisław, Paciorek Marian 

(54) Reaktor do utleniania związków 
organicznych w fazie ciekłej gazami 
zawierającymi tlen 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wielokomorowy reaktor do 
utleniania węglowodorów w fazie ciekłej gazami, zawierającymi 
tlen, stanowiący wielokomorowy walczak, w którym poszczegól
ne komory oddzielone są parami niepełnych przegród, dolnej i 
górnej, posiadających odpowiednio wolne przeloty nad górną 
częścią dolnej przegrody i pod dolną częścią górnej przegrody 
(2). Komory posiadają ramiona (1) rurowego systemu dystrybu-
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cyjnego gazu, znajdujące się najbliżej dolnej części górnej 
przegrody (2) owiercone tak, że otwory skierowane są ku górze 
pod kątem od 2 do 90 stopni, utworzonym przez linię, przecho
dzącą przez środek otworu i linię poziomą, przechodzącą przez 
środek przekroju poprzecznego tych ramion (1) systemu dystry-
bującego gazu, zawierającego tlen. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313305 (22) 96 03 15 6(51) B07B 1/28 
(71) instytut Odlewnictwa, Kraków; 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
METALODLEW SA, Kraków 

(72) Kopciński Andrzej, Pezarski Franciszek, 
Maniowski Zbigniew, Bogacz Tadeusz, Bicz 
Marian 

(54) Kruszarka wibracyjna 
(57) Kruszarka wibracyjna ma obudowę (1), w której znajdu

je się otwór zasypowy (2) i czujnik poziomu dozowania masy (3) 
oraz osadzony na sprężynach (4) zbiornik roboczy (5), którego 
część pobocznicy wykonana jest w postaci sita (7). Pod powie
rzchnią sitową (7) znajduje się wymienne sřto lub sita (8) i rynna 
zsypowa (9). Do zbiornika roboczego przymocowany jest wibra
tor (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313459 (22) 96 03 22 6(51) B22C 5/18 
(71) Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 

DOZAMET SA, Nowa Sól 
(72) Makohanenko Krzysztof, Piczman Jerzy, 

Bratuś Władysław, Dudziak Stanisław 
(54) Sposób i urządzenie do spulchniania masy 

formierskiej 
(57) Sposób polega na wielokrotnym spulchnianiu masy 

formierskiej przez zwarte ze sobąspulchniarki. Urządzenie cha

rakteryzuje się tym, że spulchniarka górna (4) jest roboczo 
zwarta ze spulchniarka dolną (7) w osi pionowej, a ich wielopai-
czaste wrzeciona (11, 12) są przestawione względem siebie o 
kąt prosty. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 319109 (22) 97 03 21 6(51) B22D 11/06 
(31) 96 9603545 (32) 96 03 22 (33) FR 
(71) USINOR SACILOR (Société Anonyme), 

Puteaux, FR; THYSSEN STAHL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE 

(72) Paradis Philippe, Marchionni Christian, 
Bobadilla Manuel, Damasse Jean-Michel 

(54) Sposób odlewania ciągłego nierdzewnej, 
austenitycznej taśmy stalowej najednej lub 
pomiędzy dwiema ruchomymi ściankami, o 
powierzchniach zaopatrzonych we 
wgłębienia oraz urządzenie do odlewania 
ciągłego nierdzewnej, austenitycznej taśmy 
stalowej na jednej lub pomiędzy dwiema 
ruchomymi ściankami, o powierzchniach 
zaopatrzonych we wgłębienia 

(57) Sposób ciągłego odlewania nierdzewnej, austenicznej 
taśmy staiowej na jednej lub pomiędzy dwiema ruchomymi 
ściankami, o powierzchniach zaopatrzonych we wgłębienia, 
bezpośrednio z ciekłego metalu o składzie w procentach wago
wych: C < 0,08%, Si < 1%, Mn < 2%, P < 0,045%, S < 0,030%, 
Cr zawarty między 17,0 i 20,0%, Ni zawarty między 8,0 i 10,5%, 
w którym zobojętnia się strefę otaczającą menisk gazami obo
jętnymi o składzie regulowanym, polega na tym, że nadaje się 
ciekłemu metalowi stosunek Crrównoważny/Nirównoważny wyższy od 
1,55, przy czym Crrównoważny = % Cr + 1,37 x % Mo + 1,5 x % 
Si + 2 X % Nb + 3 X % Ti Oraz Nirównoważny = % Ni + 0,31 X % 
Mn + 22 x % C + 14,2 x % N + % Cu, po czym stosuje się jedną 
iub wiele ruchomych ścianek, których zespół powierzchni za
wiera wgłębienia połączone ze sobą, o średnicy zawartej między 
100 i 1500/im i o głębokości zawartej między 20 i 150,«m, a 
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następnie stosuje się gaz obojętny, składający się co najmniej 
częściowo z gazu rozpuszczalnego w sta!!. Wynalazek obejmuje 
również urządzenie do stosowania tego sposobu. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 320455 (22) 96 09 24 6(51) B23B 27/16 
(31) 95 9503307 (32)95 09 25 (33) SE 
(86) 96 09 24 PCT/SE96/01193 
(87) 97 04 03 WO97/11806 PCT Gazette nr 15/97 
(71) SANDVIK AKTIEBOLAG, Sandviken, SE 
(72) Wiman Jörgen, Byströrn Lennart 
(54) Urządzenie mocujące wkładek tnących i 

wkładka tnąca przeznaczona do takiego 
urządzenia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie służące do mo
cowania wkładek tnących w uchwycie narzędzia wraz z, lub bez 
wkładki regulacyjnej. Dolna podstawa wkładki tnącej i powierz
chnia podtrzymująca wkładki regulującej lub uchwytu ukształto
wane są tak, że tworzą pasujące do siebie żebra i rowki, służące 
stabilizacji wkładki tnącej. Dolna podstawa wkładki posiada 
rowki (12) i zasadniczo płaskie części (14) pomiędzy rowkami, 
ponadto powierzchnia podtrzymująca (15) posiada część wypo
sażoną w żebra (13), które to żebra mają być umieszczone w 
odpowiadających rowkach wkładki tnącej. Przynajmniej część 
płaskich części (14) działa jako powierzchnie oporowe dla 
wkładki tnącej opierającej się o powierzchnię podtrzymujące 
(15), które nie posiadają żeber. W tej konstrukcji, uzyskano 
bardzo silnie i stabilne połączenie, bez wysokich wymagań 
dotyczących tolerancji wymiarów. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 313461 (22) 96 03 22 6(51) B23K 35/22 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Ushigowo-Handlowe Sp. z o.o. 
BEN-MET, Katowice; Bożek Jerzy, Katowice 

(72) Bożek Jerzy 
(54) Elektroda specjalna o otulinie zasadowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest elektroda specjalna o otu

linie zasadowej, z rdzeniem ze staii SpG2 lub SpG2J, na który 
naprasowana jest masa otulinowa wymieszana ze szkłem wod
nym sodowym i zawierająca 2 7 - 3 1 % proszku żelaza. Zmniej
szenie zawartości chromu oraz wyeliminowanie potasu czyni 
elektrodę ekologiczną. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313309 (22) 96 03 16 6(51) B23P 19/04 
(71) ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo 

Wdrażania Nowych Technologii 
Remontowych Spółka z o.o,, Krasnystaw 

(72) Lorens Tomasz, Szumiata Artur 
(54) Urządzenie hydrauliczne do wyciągania rur z 

den sitowych wymienników ciepła 
(57) Urządzenie hydrauliczne do wyciągania rur z den sito

wych wymienników ciepła, posiadające napęd hydrauliczny 
oraz tuleję podporową, tuleję sprężystą ze szczękami i trzpień 
ze stożkiem, jest zbudowane z zestawu dwóch siłowników dwu
stronnego działania o zróżnicowanych średnicach cylindrów. 
Siłownik o średnicy mniejszej (i) jest umieszczony w siłowniku 
o średnicy większej (II) i posiada cylinder (1), stanowiący tuleję 
wewnętrzną (2) siłownika o średnicy większej (li). Elementami 
przemieszczającymi się pod wpływem działania cieczy roboczej 
są: tłok (5) siłownika większego (li), w który wkręcona jest tuleja 
podporowa (6), tłok (3) siłownika mniejszego (I), w którego 
gwintowany otwór wkręcony jest trzpień (7) ze stożkiem (8). 
Stożek (8) powoduje rozszerzanie lub zwężanie średnicy tuîei 
rozprężnej (9) w przedniej części zakończonej ostrzami (10), 
wbijającymi się w ściankę rury (11), umieszczonej w dnie sito
wym (12) wymiennika ciepła. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 319316 (22) 97 04 03 6(51) B23Q 3/02 
(71) Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych, Bydgoszcz 
(72) Stępień Robert, Zakrzewski Robert, 

Kucharski Kazimierz, Kaczmarek Józef, 
Szylman Witold 

(54) Imak wielopozycyjny, zwłaszcza do narzędzi 
w oprawach szybkozmiennych 

(57) Imak składa się z podstawy (1), na której jest osa
dzony okrągły korpus (3) z wykonanymi zębami na całym 
obwodzie, najkorzystniej co 9°, chwytaka (6), obejm zaci
skowych (7, 8), osadzonych na sworzniu mimośrodowym, 
klocka hamującego, przy czym korpus (3) jest zamocowany 
do płyty suportu śrubą dwustronną i zabezpieczony przed 
obrotem kołkami. 

Chwytak (6) posiada na wklęsłej powierzchni łuku 
zęby o takim samym module, jak zęby w korpusie (3) i pro
wadnice, zakończone otworami do osadzenia prowadników 
obejm zaciskowych Cl, 8) oraz wybranie do zamocowania 
oprawek szybkozmiennych. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 313562 (22) 96 03 28 6(51) B27C 9/00 
(75) Nowojewski Ryszard, Malbork 

(54) Urządzenie wielooperacyjne do obróbki, 
zwłaszcza drewna 

(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji urządzenia wielo
operacyjnego, w którym na cięgna (20), umieszczone w 
napędowych kołach (4), osadzonych na napędowym wale 
(3), oddziaływują dwupunktowo ograniczające elementy 
(21) rozprężania cięgna (20), zluzowanego po przesunię
ciu regulacyjno-ustalających dźwigni (9), zamontowanych 
na nagwintowanej osi (10). Blokadę ruchu regulacyjno-
ustalających dźwigni (9) uzyskuje się poprzez obrót ruro
wego elementu (17) z wycięciami pod zaczepy tych 
dźwigni (9). Na końcowym odcinku napędowego wału (3) 
osadzone są dodatkowe napędowe koła (24), współpracu
jące z przystawnymi napędzanymi kołami (25) wymiennej, 
wychylnej, obróbczej przystawki, (26) połączonej rozłącz
nie układem bolce (27) - zaciskowa tuleja (28), których oś 
obrotu jest przesunięta w płaszczyźnie pionowej względem 
osi obrotu napędzanych kół (25). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313483 (22) 96 03 26 6(51) B28B 7/24 
B28B 7/18 

(75) Michalak Jerzy, Łomża; Olszewski Jan, 
Śniadowo; Wysocka Zofia, Śniadowo; 
Barcewicz Henryk, Łomża 

(54) Sposób wytwarzania drobnowymiarowych 
profilowanych elementów budowlanych, 
zwłaszcza z betonu komórkowego i 
urządzenie do wytwarzania tych elementów 

(57) Sposób polega na tym, że kształtowniki (3) urządzenia 
(2) wprowadza się do formy (1), którą wypełnia się betonem 
komórkowym, gdzie masa rośnie i częściowo stabilizuje się. Na 
wyrośniętą masę opuszcza się ramę zabezpieczającą (4), wy
ciąga z masy kształtowniki (3) przy jednoczesnym jej cięciu 
strumieniami (5) kształtowników (3) i unosi ramę zabezpiecza
jącą (4). Urządzenie składa się z zestawu równolegle usytuowa
nych kształtowników (3), osadzonych w ramie (6), połączonych 
w wierzchołkach strunami (5), zakończonych trzpieniami (7) i 
posiada ruchomą ramę zabezpieczającą (4). Wynalazek ma 
zastosowanie w budownictwie. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al (21) 313425 (22) 96 03 22 6(51) B28B 11/14 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

PREFABET-WARSZAWA, Warszawa 
(72) Płodowski Andrzej, Burasiewicz Maciej, 

Wójcik Jan 
(54) Urządzenie do produkcji elementów 

budowlanych z betonu komórkowego o 
dokładnych wymiarach 

(57) Urządzenie do produkcji elementów budowlanych z 
betonu komórkowego o dokładnych wymiarach, wyposażone w 
dno formy z prowadnicami oraz rolki nośne, charakteryzuje się 
tym, że składa się z dnaformy (1), wyposażonego w prowadnicę 
bazową (2) i prowadnicę dociskową (3), wzajemnie do siebie 
równoległe i równoległe do górnej płaszczyzny dna formy (1), 
współpracujące z rolkami nośnymi (4), rolkami prowadzącymi 
(6) i rolkami dociskowymi (7), związanymi z konstrukcją wspo-
rczą (5) ruchomą lub nieruchomą względem dnaformy (1). Na 
konstrukcji wsporczej (5) znajdują się wirniki inące (8), zaopa
trzone w struny górne (10) i dolne (11), oddalone od strun 
tnących bloku masy betonu komórkowego o wymiar równy 
grubości elementów skrajnych (12), a struny górne (10) i struny 
dolne (11) wirników tnących (8) zamocowane są do tarcz, osa
dzonych nawale (17). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320483 (22) 95 1115 6(51) B29C 44/36 
(31)94 4442254 (32)941128 (33) DE 

94 4446336 9412 23 DE 
95 19500198 95 0105 DE 
95 19524434 95 07 05 DE 

(86) 95 11 15 PCT/EP95/04492 
(87) 96 06 06 W096/16782 PCT Gazette nr 26/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE; HENNECKE GMBH, 
Leverkusen, DE 

(72) Althausen Ferdinand, Raffel Reiner, Ebeling 
Wilfried, Eiben Robert 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania pianki 
przy zastosowaniu dwutlenku węgla 
rozpuszczonego pod ciśnieniem 

(57) Opisano sposób wytwarzania materiałów piankowych z 
dwuskładnikowych reakcyjnych tworzyw sztucznych przy zasto
sowaniu dwutlenku węgla jako środka porotwórczego, poprzez 
zmieszanie przynajmniej jednego ze składników reakcyjnych z 
dwutlenkiem węgla pod ciśnieniem, zmieszanie składników, z 
których przynajmniej jeden zawiera dwutlenek węgia pod ciś
nieniem, rozprężanie mieszaniny reakcyjnej zawierającej dwut
lenek węgla, uzyskanej przez zmieszanie, utrwardzenie, przy 
czym rozprężanie zachodzi gwałtownie z wytworzeniem dużej 
prędkości przecinania. Zaleca się, by prędkość przepływu mie
szaniny reakcyjnej zmniejszać po rozprężeniu. 

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 318969 (22) 97 03 14 6(51) B29C 47/36 
(31) 96 622662 (32) 96 03 26 (33) US 
(71) The Goodyear Tire and Rubber Company, 

Akron, US 
(72) Murray Thomas Alan, Turner Bruce Joseph, 

Banas Mark Daniel, Marshall Malcolm 
George, Burg Gary Robert 

(54) Sposób wytłaczania materiału i wytłaczarka 
do wytłaczania materiału 

(57) Wytłaczarka (10) do wytłaczania materiału zawiera obu
dowę (16) posiadającą sekcję zasilania, sekcję centralną obej
mującą przepustnicę (58) oraz sekcję wyiotową. W obudowie 
(16) znajduje się ślimak (22). 
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Przepustnica (58) otacza część sekcji centralnej i po
siada liczne, wystające promieniowo do obudowy (16) wokół 
podłużnej osi ślimaka (22) sworznie (70), które stykają się 
promieniowo z kołową krzywką (82) usytuowaną wokół obu
dowy (16). 

Krzywka (82) posiada ściankę zewnętrzną i ściankę 
wewnętrzną, na której są liczne powierzchnie krzywkowe współ
pracujące ze sworzniami. 

Promień każdej z powierzchni krzywkowych jest sto
pniowo zmienny od promienia maksymalnego do promienia 
minimalnego, a sworznie posiadają elementy sprężyste wy
muszające ich styk z powierzchniami krzywkowymi. 

Sposób wytłaczania materiału na wytłaczarce po
lega na tym. że podaje się materiał do sekcji zasilającej 
wytłaczarki i obraca się ślimak wytłaczarki dla mastyka-
cji materiału i przemieszczenia go poprzez sekcje cen
tralną do sekcji wylotowej wytłaczarki, przy czym mierzy 
się temperaturę materiału w sekcji wylotowej wytłaczarki 
(10) za pomocą czujnika temperatury oraz mierzy się 
grubość i ciężar materiału w sekcji wylotowej obudowy 
wytłaczarki za pomocą czujnika pomiaru grubości (124), 
po czym w odpowiedzi na wyniki pomiarów ustawia się 
przepustnicę (58) poprzez zmianę jej powierzchni prze
kroju poprzecznego kompensując zmiany temperatury, 
grubości i ciężaru materiału w sekcji wylotowej wytła
czarki (10). 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319411 (22) 97 04 08 6(51) B31B 49/00 
(75) Sujka Henryk, Bełchatów; Sujka Mirosław, 

Bełchatów " 

(54) Sposób wytwarzania wybitnie odpornej na 
nacisk liniowy okładziny gumowej i/lub z 
tworzywa sztucznego nałożonej na wskroś 
perforowany metalowy, cylindryczny płaszcz 
wału i sieciowanej w procesie wulkanizacji w 
zamkniętym autoklawie z bezpośrednim 
dostępem pary wodnej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania okła
dziny wału ssącego maszyny papierniczej w ciśnieniowym, 
ogrzewanym autoklawie, w którym wyrób ma bezpośredni 
kontakt z parą wodną. 

Sposób polega na tym, że wewnętrzną przestrzeń 
(3) zamkniętego i dokładnie uszczelnionego przed dostę
pem do środka pary wodnej, perforowanego na wskroś, 
cylindrycznego płaszcza metalowego (5) z nałożoną war
stwą mieszanki gumowej i/lub z tworzywa sztucznego łączy 
się szczelnie z jednej strony płaszcza (5), poprzez dennicę 
(6), przewodem rurowym (4), którego drugi koniec wypro
wadzony jest na zewnątrz autoklawu (9). 

Drugie rozwiązanie polega na zastąpieniu przewodu 
rurowego (4) wężownicąmetalową (2). Jeden koniecwężownicy 
(2) wyprowadzony jest na zewnątrz i połączony z wentylatorem 
(1), a drugi - przez dennicę (6) boczną z przestrzenią wewnętrz
ną perforowanego na wskroś płaszcza wału (3). 

Z drugiej strony tę samą przestrzeń wewnętrzną (3) 
łączy się przez drugą dennicę (6) przewodem, który pozostaje 
na zewnątrz autoklawu (9) bądź złączony z wentylatorem (1) 
tworzy obieg zamknięty. 

Przez otwarty lub zamknięty obieg, składający się z 
wentylatora (1), wężownicy (2), wewnętrznej przestrzeni perforo
wanego na wskroś metalowego płaszcza wału (3), przewodu 
rurowego (4), przestrzeni otwartej poza autoklawem i wentylato
ra (1), przepływa w sposób wymuszony bądź swobodny nagrza
ne powietrze. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319088 (22) 97 03 21 6(51) B32B 7/04 
(31) 96 9603693 (32) 96 03 25 (33) FR 
(71) LAINIERE DE PICARDIE, Peronne, FR 
(72) Groshens Pierrot 
(54) Sposób wytwarzania okładziny łatwopalnej 
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób 

wytwarzania okładziny łatwotopliwej (1), zawierającej tka
ninę podstawową (2), łatwotopliwą pierwszą warstwę (5), 
przyłożoną do jednej z jej powierzchni (3), określonej jako 
powierzchnia przednia oraz łatwotopliwą drugą warstwę 
(7), przyłożoną do tylnej powierzchni (4) tkaniny podstawo
wej (2), charakteryzujący się tym, że pierwsza warstwa (5) 
jest osadzana na przedniej powierzchni (3) tkaniny podsta
wowej (2) za pomocą pierwszej drukarki sitowej (9), a 
druga warstwa (7) jest osadzana na rolce przenoszącej (11) 
za pomocą drugiej drukarki sitowej (10). W ten sposób 
uzyskane punkty (8) są przenoszone na tylną powierzchnię 
(4) tkaniny podstawowej (2), przy czym osadzanie pier
wszej warstwy (5) i przenoszenie drugiej warstwy (7) jest 
prowadzone jednocześnie tak, aby punkty (6, 8) warstw (5, 
7) leżały przeciwległe jedne do drugich w płaszczyźnie 
przekroju poprzecznego. 

(9 zastrzeżeń) 

Al (21) 319150 (22) 97 03 25 6(51) B32B 15/08 
(31)96 9606281 (32)96 03 26 (33) GB 
(71) Glaverbel, Bruksela, BE 
(72) Depauw Jean-Michel, Novis Yvan 
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(54) Piyta powleczona dla zestawu laminowanego 
o wysokiej selektywności, sposób jej 
wytwarzania, zestaw laminowany i płycina 
podwójnie szklona 

f 57) Przedmiotem zgłoszenia jest płyta powleczona, do uży
cia w zestawie laminowanym i sposób wytwarzania takiej płyty, 
składającej się z przezroczystego podłoża na którym naniesione 
są dwie warstwy metalu ze srebra lub ze stopu srebra i trzy 
warstwy przezroczystego dielektrycznego materiału nieab-
sorbującego w następującej kolejności, licząc od podłoża: nie-
absorbent 1/metal 1/nieabsorbent 2/metal 2/nieabsorbent 3, 
przy czym całkowita grubość geometryczna warstw metalu mie
ści się w przedziale od 16,5 do 22 nm, grubość optyczna 
warstwy nieabsorbentu 1 mieści się w przedziale od 50 do 56 
nm, całkowita grubość optyczna warstw nieabsorbentów mieści 
się w przedziale od 220 do 260 nm, a stosunek grubości nieab-
sorbent 2 : nieabsorbent 1 mieści się w przedziale od 2,1 :1 do 
2,8 : 1 . Zestaw zawierający płytę powleczoną zapewnia przepu
szczalność światła powyżej co najmniej 75%, przepuszczalność 
energii mniejszą niż 42% i ma przyjemne zabarwienie. 

(38 zastrzeżeń) 

Al(21) 318970 (22) 97 03 14 6(51) B60C 9/02 
B60C9/18 

B60C 17/00 
(31) 96 616360 (32) 96 0315 (33) US 
(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY, Akron, US 
(72) Rooney Timothy Michael, Oare Thomas 

Reed 
(54) Opona niskociśnieniowa odporna na 

przebicie, zwłaszcza dla pojazdów 
terenowych (ATV) 

(57) Przedmiotem wynalazku jest niskociśnieniowa opona 
(10), odporna na przebicie, dla pojazdów terenowych (ATV), 
posiadająca przynajmniej jedną parę wkładek elastomero
wych (42), przy czym jedna wkładaka (42) rozciąga się radial
nie do wewnątrz od każdej krawędzi bieżnika (12) w kierunku 
rdzenia drutówki (26). 

Ustawiony radialnie wewnętrzny koniec wkładaki (42) 
jest umieszczony od wewnątrz wierzchołka wkładki elastomero
wej (48), znajdującego się powyżej odpowiednich rdzeni dru-
tówki (26). Rdzenie drutówki (26) posiadają szeroką, zasadniczo 
płaską, ustawioną radialnie wewnętrzną podstawę (27), która 
kiedy opona (10) jest zamontowana na tradycyjnym wieńcu 
nominalnym ATV, umożliwia oponie (10) pozostanie na wieńcu 
koła, nawet kiedy nie jest ona napompowana. Opona (10) po
siada unikalny bieżnik (12), którego część centralna posiada 
obwodowy rząd bloków albo występów (94). Występy (94) z 
poprzecznie sąsiadujących rzędów są połączone w rejonie cen
tralnym bieżnika (12) występami (93), które kiedy są zastosowa
ne w tych oponach (10) odpornych na przebicie, utrzymują 
występy (94) bieżnika (12) w kontakcie z podłożem, nawet kiedy 
opona pracuje nienapompowana. Opona (10) może być wyko
nana w sposób zapewniający ograniczoną odporność na prze
bicie albo pełną odporność na przebicie, nigdy nie wymagając 
podczas pracy napełniania powietrzem. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 319047 (22) 97 03 19 6(51) B60C 11/11 
(31) 96 620149 (32) 96 03 22 (33) US 
(71) The Goodyear Tire and Rubber Company, 

Akron, US 
(72) Bonko Mark Leonard 
(54) Opona ogumienia pneumatycznego, 

zwłaszcza do zastosowań rolniczych 
(57) Opona (20) ogumienia pneumatycznego, zwłaszcza do 

zastosowań rolniczych, ma bieżnik, posiadający wiele wystę
pów centralnych (50), rozmieszczonych w obwodowo ciągłym 
rzędzie i rozciągających się w poprzek płaszczyzny równikowej. 
Wszystkie występy centralne (50) są podobne ale przeciwnie 
zorientowane względem każdego obwodowo sąsiadującego 
występu centralnego (50), posiadającego obwodowo rozciąga
jącą się część końcową prowadzącą (51) i obwodowo rozciąga
jącą się część końcową tylną (53). Części końcowe prowadzące 
I tylne (51, 53) znajdują się po przeciwnych stronach płaszczy
zny równikowej i są połączone ukośną częścią środkową (55), 
przy czym ukośna część środkowa (55) jest ustawiona wzglę
dem płaszczyzny równikowej pod kątem, wynoszącym 50° albo 
mniej. Ten występ centralny (50) jest połączony z wieloma 
pierwszymi i drugimi występami bocznymi (40, 42). 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319173 (22) 97 03 26 6(51) B60C 25/18 
(31) 96 622087 (32)96 03 26 (33) US 
(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY, Akron, US 
(72) Conger Kenneth Dean, Testa Dean Charles 
(54) Sposób i urządzenie do montażu elementów 

opony 
(57) Urządzenie do montażu elementów opony zawiera gło

wicę (22), w skład której wchodzą dwa bębny (26, 40) z wałami 
(30, 42), osadzonymi na głowicy (22) i wyregulowanymi tak, że 
osie (A-A, B-B) bębnów (26, 40) są równoległe i znajdują się w 
pewnym odstępie od siebie, co zapewnia zespołowi głowicy 
(22) zwartość konstrukcji i minimalizuje długość wałów (30, 42) 
i ciężar. Dzięki odsądzonym wałom (30, 42) bębnów (26, 40), 
możliwe jest ustawienie bębnów (26, 40) w położeniach robo
czych na różnych wysokościach względem powierzchni podłogi 
(12), co umożliwia wykonywanie manipulacji ręcznych na bęb
nach (26, 40), znajdujących się niżej, gdzie operator ma łatwiej
szy dostęp. Zapewniono środki bezpieczeństwa do odłączania 
silnika i zatrzymywania obrotów głowicy (22) w razie nie zatrzy
mania się silnika, zabezpieczając w ten sposób operatora i 
mechanizm głowicy (22). 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 313484 (22) 96 03 26 6(51) B60K 15/03 
(75) Sałdyka Franciszek, Jaworzno 
(54) Magazynek cieczy, zwłaszcza do układów 

zasilania silników spalinowych 
(57) Magazynek cieczy posiada, korzystnie dwie elastyczne 

ściany (2, 3), z których ściana (2), wyposażona w sprężynę (5), 

jest sprzężona z trzpieniem (6), mającym zaczep (8), a do jego 
odryglowania służy przycisk zwalniający (9). Po zewnętrznej 
stronie elastycznej ściany (3) jest elastyczna osłona (16) ze 
zgrubieniami (18, 19). W zaworze (21), pod elastyczną ścianką 
(26), znajduje się otworek(22) z otaczającą go niecką ssawną 
(24). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313500 (22) 96 03 25 6(51) B60K 37/02 
G12B 11/00 

(71) Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL 
S.A., Świdnica 

(72) Sengus Sławomir, Ziemba Stanisław, 
Chmielewski Ryszard 

(54) Zespół wskazówki podświetlanej przyrządu 
pomiarowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół wskazówki pod
świetlanej przyrządu pomiarowego, zwłaszcza zestawów 
wskaźników samochodowych. Zespół wskazówki zawiera 
przeźroczystą wskazówkę (2) z trzonem (11) i osłonę maskującą 
(4). Zespół wskazówki charakteryzuje się tym, że przeźroczysta 
wskazówka (2), naprzeciw powierzchni kierowania (13) strumie
ni świetlnych, ukształtowane ma dwie powierzchnie odbijające 
tak, że promienie świetlne kierowane są na powierzchnię lakie
rowaną (1), która odbijając je, oświetla nieosłoniętą część wska
zówki (2). Druga powierzchnia odbijająca usytuowana jest 
naprzeciw części stożkowej powierzchni kierowania (13), po 
prawej stronie osi symetrii trzonu (11), a pierwsza powierzchnia 
odbijająca usytuowana jest powyżej drugiej powierzchni odbi
jającej naprzeciw części stożkowej powierzchni kierowania (13), 
po lewej stronie osi symetrii trzonu (11). Cylindryczny trzon (11) 
ma centralnie wykonany otwór okrągły (17), a na powierzchni 
zewnętrznej wybrania ustalająco-mocującego (7), naprzeciw 
wskazówki (2), w górnej części trzonu (11) ukształtowane są: 
występ oporowo-ustalający (16) i płetwa przeciwciężarków (12). 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 320454 (22) 95 11 22 6(51) B60N 2/42 
B60N 2/22 

(31) 94 9401985 (32) 941125 (33) NL 
(86) 95 11 22 PCT/NL95/00398 
(87) 96 06 06 W096/16834 PCT Gazette nr 26/96 
(75) Rasenberg Johannes Theodoras Marie, 

Prinsenbeek, NL 
(54) Siedzenie z osprzętem do pojazdu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest siedzenie (1) z osprzę

tem do pojazdu, posiadające część (2) siedzenia, tył (3) sie
dzenia połączony z nią po jednej stronie (6) i elementy 
połączone z częścią (2) siedzenia do mocowania jej do pod
łogi (7) pojazdu, a także elementy (18) do sterowania względ
nym ruchem tyłu (3) siedzenia i części (2) siedzenia przy 
uderzeniu. Elementy (18) sterujące ruchem obejmują elemen
ty nośne (16) dające się przesuwać ślizgowo w kierunku ruchu 
pojazdu i łączące podłogę (7) i elementy mocujące (8). Ele
menty sterujące (18) ruchem mogą obejmować również ele
menty umieszczone pomiędzy tyłem (3) siedzenia i częścią (2) 
siedzenia do ich ślizgowego łączenia w kierunku ruchu pojaz
du, na przykład w kształcie elementu konstrukcyjnego, który 
łatwo odkształca się plastycznie przy uderzeniu. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 313534 (22) 96 03 28 6(51) B60S 13/00 
(75) Nalewajek Krzysztof, Warszawa 
(54) Podpora do podnoszenia pojazdów 

samochodowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podpora do podnoszenia 

pojazdów samochodowych, mająca dwie połączone ze sobą 
rury (1,2), wewnątrz których umieszczone są wysuwane ramio
na (3, 4). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319068 (22) 97 03 20 6(51) B61L 5/04 
(31) 96 96104662 (32) 96 03 23 (33) EP 
(71) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE 

GENERALE D'ELECTRICITE, Paryż, FR 
(72) Baumruck Manfred 
(54) Urządzenie nastawcze do zwrotnicy kolejowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie nastawcze do 

zwrotnicy kolejowej, w którym drążek nastawczy (2) i suwaki 
kontrolne (3) są umieszczone wzajemnie jeden nad drugim, tak 
że drążek nastawczy (2) znajduje się pomiędzy oboma suwaka
mi kontrolnymi, oraz w którym cylinder hydrauliczny (8) o pod
wójnym działaniu oddziałuje jako napęd z jednej strony na 
połączony z drążkiem nastawczym element ślizgowy (11), zaś 
wymagane rygle blokujące (17) i służące do kontrolowania 
położenia zwrotnicy rygle kontrolne (25) oddziałują z drugiej 
strony na element ślizgowy (11), drążek nastawczy (2) i suwaki 
kontrolne (3). Rygle blokujące i rygle kontrolne dla każdego 
położenia zwrotnicy są umieszczone współosiowo na przestaw
nych w obudowie, w kierunku ruchu drążka nastawczego, ko
złach łożyskowych (20). Na drążku nastawczym (2) i suwakach 
kontrolnych (3), na ich końcach zwróconych ku zwrotnicy, znaj
dują się obracalne o 180° elementy łączące, które umożliwiają 
montaż tego samego urządzenia z prawej i lewej strony. Możli
wość najeżdżania jest uzyskiwana za pomocą rozłączalnego 
przy nastawialnej sile granicznej połączenia pomiędzy drążkiem 
nastawczym (2) i elementem ślizgowym (11) i za pomocą powo
dowanego przez ruch drążka nastawczego (2) rozłączania po
łączenia pomiędzy suwakami kontrolnymi (3) i ryglami 
kontrolnymi (25). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 320347 (22) 96 02 10 6(51) B62D 5/097 
(31) 95 19505592 (32) 95 02 18 (33) DE 
(86) 96 0210 PCT/DE96/00217 
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(87) 96 08 29 WO96/26099 PCT Gazette nr 39/96 
(71) HYDRAULIK NORD GMBH, Parchim, DE 
(72) Bergmann Erhard, Schildmann Manfred, 

Voss Gerhard 
(54) Hydrauliczny układ kierowniczy 

wykorzystujący sygnał obciążeniowy 
(57) Układ kierowniczy posiada odpowiednio dostrojone 

wzajemnie do siebie charakterystyki pracy nastawnych dławi
ków przepływu (12,13,14,15,16,17) tak, że przepływ sygnału 
obciążeniowego w pewnym zakresie skręcania i przy ograniczo
nej szybkości skręcania może być wykorzystany do poruszania 
mechanizmu kierowniczego. W tej fazie pracy układ pracuje na 
zasadzie zamkniętego obiegu przy położeniu neutralnym. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 319413 (22) 97 04 08 6(51) B62D 33/06 
(71) Zakłady Starachowickie STAR S.A., 

Starachowice 
(72) Kęsy Jarosław, Błasiński Piotr, Majek 

Tadeusz, Błasiak Lucjan 
(54) Kabina długa do specjalistycznego pojazdu 

użytkowego, zwłaszcza do samochodu 
pożarniczego 

(57) Kabina długa ma podłogę (10) w części załogowej, 
usytuowaną poniżej płaskich fragmentów podłogi (10) przed 
nadkolami (9), w obszarze których podłużnice (11) kabiny, od 
poszycia nadkoli (9) do poziomu płaskich, przednich fragmen
tów podłogi (10) przed nadkolami (9), są symetryczne. Połączo
ny z płaszczem tylnej części nadkola (9), płat środkowy boku 
kabiny, jest zaopatrzony w iistwy wzmacniająco - kotwiące, 
każda połączona dwoma krawędziami z poszyciem wewnętrz
nym płata i jedną-z poszyciem nadkola (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 319414 (22) 97 04 08 6(51) B62D 33/06 
(71) Zakłady Starachowickie STAR S.A., 

Starachowice 
(72) Błasiński Piotr, Kęsy Jarosław, Michnowski 

Tadeusz, Błasiak Lucjan 
(54) Kabina do użytkowego samochodu 

ciężarowego 
(57) Kabina do użytkowego samochodu ciężarowego ma 

bezpośrednio za drzwiami przednimi drzwi tyine, korzystnie po 
obu jej bokach i co najmniej w szerokości tych drzwi podwy
ższony dach (12), którego odległość od podłogi (11) części 
brygadowej jest co najmniej równa odległości dachu (13) w 
przedniej części kabiny od płaskich fragmentów podłogi (14), 
zorientowanej przed nadkolami (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 319134 (22)97 03 24 6(51) B62D 33/037 
B62D 25/12 
E05B 65/19 

(31) 96 19611752 (32) 96 03 25 (33) DE 
(71) HAPPICH Fahrzeug-und Industrieteiłe 

GmbH, Wuppertal, DE 
(72) Poffo Hans-Joachim, Peter Winfried 
(54) Urządzenie zamykające do klap lub drzwi 

pojazdów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zamykające do 

klap lub drzwi pojazdów, składające się w zasadzie z obudowy 
(1), zawierającej płytę przednią (2), z nieckowatego wgłębienia 
w płycie przedniej (2), z rękojeści uruchamiającej do odblo
kowywania urządzenia blokującego, wychylnej w tym wgłębie
niu dokoła osi, ukierunkowanej równolegle do płyty przedniej 
(2), z cylinderka zamykającego do blokowania lub zwalniania 
rękojeści uruchamiającej, umieszczonego w obudowie (1) i 
dostępnego za pomocą klucza od strony płyty przedniej (2), z 
członu przenoszącego (10), połączonego sztywno z rękojeścią 
uruchamiającą i przechodzącego przez ściankę tylną (4) obu
dowy, z którym to członem połączona jest przegubowo dźwignia 
łącząca (11), znajdująca się na tylnej stronie obudowy, z pier
wszej tarczy zabierakowej (12) dla co najmniej jednego przyłą
czonego do niej cięgła, obracanej przez dźwignię łączącą (11) 
przeciw sile sprężyny cofającej (16), z osadzenia dźwigni łączą
cej (11) na pierwszej tarczy zabierakowej (12), dopuszczającego 
ruch obrotowy tej ostatniej nawet przy zablokowaniu rękojeści 
uruchamiającej oraz z drugiej, osadzonej obrotowo, tarczy za
bierakowej (21) dla co najmniej jednej przyłączonej do niej 
rękojeści (25) do odblokowywania od wewnątrz, sprzęgniętej 
zabierająco z pierwszą tarczą zabierakową (12). 

(8 zastrzeżeń) 
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Al (21) 313395 (22) 96 03 19 6(51) B62D 63/06 
(75) Hermet Aleksander, Wrocław; Hermet 

Zbigniew, Wrocław 
(54) Wielozadaniowa przyczepa samochodowa 
(57) Wielozadaniowa przyczepa samochodowa ma w środ

ku długości dwuczęściowej rurowej osi przyczepy (1) wmonto
waną przekładnię (2), której trzy wałki obrotowe przedłużone są 
półosiami, zakończonymi trwale przytwierdzonymi do nich ruro
wymi końcówkami (3), przy czym dwa wałki (4) z przedłużający
mi je półosiami (5), leżące na jednej prostej, umieszczone są 
obrotowo w rurowych częściach osi (1) przyczepy, a prostopad
ły do nich trzeci wałek wraz z przedłużającą go półosią o 
przekroju poprzecznym prostokątnym połączony jest rozłącznie 
z łożyskiem (9). Wielozadaniowa przyczepa samochodowa w 
innym wykonaniu ma w środku długości dwuczęściowej rurowej 
osi przyczepy (1) wmontowany, zamiast przekładni (2), mecha
nizm różnicowy. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 320336 (22) 95 11 03 6(51) B63B 3/48 
(31)94 9403764 (32)941103 (33) SE 
(86) 95 11 03 PCT/SE95/01299 
(87) 96 05 17 W096/14235 PCT Gazette nr 22/96 

(71) MACGREGOR (SWE) AB, Göteborg, SE 
(72) Carlberg Gustaf 
(54) Element konstrukcyjny dla konstrukcji 

budowlanych 
(57) Wynalazek dotyczy elementu konstrukcyjnego przezna

czonego na pokłady okrętowe, grodzie okrętowe, okrętowe 
rampy załadowcze, nabrzeżne rampy załadowcze, elewatory 
okrętowe, drzwi okrętowe, luki załadowcze itp. Element jest 
utworzony przez konstrukcję szkieletową (2) i co najmniej jedną 
płaszczyznę nośną (3). Płaszczyzną nośną (3) jest utworzona 
przez liczne blaszane elementy sandwiczowe (4), które są połą
czone z konstrukcją szkieletową (2) w taki sposób, że integralnie 
przyczyniają się do zwiększenia ogólnej wytrzymałości elemen
tu konstrukcyjnego. Elementy sandwiczowe (4) służą jako koł
nierze dla belek (7) z typowymi środkami (10), które występują 
w elemencie konstrukcyjnym. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 319048 (22) 97 03 19 6(51) B65D 5/72 
(31) 96 29605737 (32) 96 03 28 (33) DE 
(71) Adolf Wurth GmbH & Co KG, Künzelsau, 

DE 
(72) Nerad Peter 
(54) Pudełko przesuwno-składane 
(57) Pudełko przesuwno-składane zawiera, otwartą z przodu 

iztyłu, zewnętrznątuleję (1) oraz element wsuwany (5), w którym 
są umieszczone przechowywane w pudełku przedmioty. Aby po 
napełnieniu pudełka element wsuwany (5) pozostawał w tulei (1) 
podczas przechowywania i transportu, zastosowane jest urzą
dzenie, zapobiegające wysuwaniu się elementu wsuwanego (5) 
z tulei (1). 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 318876 (22) 97 03 10 6(51) B65.D 6/00 
(31)96 19610449 (32)96 0316 (33) DE 
(71) 4 P Rube Göttingen GmbH, Göttingen, DE 
(72) Riess Ludwig 
(54) Opakowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie z pojemni

kiem z tworzywa sztucznego, zwłaszcza z polipropylenu, ze 
zgrzewainą krawędzią i zgrzanej z nimi, poprzez zgrzewanie na 
gorąco na tej krawędzi, pokrywki z tworzywa sztucznego, przy 
czym pokrywka (3) jest od strony narzędzia zgrzewającego, po 
stronie odwrotnej do pojemnika (1), pokryta warstwą silikonową 
(6). 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 320479 (22) 95 11 28 6(51) B65D 19/40 
(31) 94 345838 (32) 94 1128 (33) US 
(86) 95 11 28 PCT/US95/15308 
(87) 96 06 06 W096/16873 PCT Gazette nr 26/96 
(71) YAKIMA PALLET & BIN INC., Yakima, 

US 
(72) Cope Clifton D. 
(54) Drewniany element konstrukcyjny, 

konstrukcja i paleta łub skrzynia wykonane 
za pomocą tych elementów 

(57) Paleta drewniana lub skrzynia ma górny pomost prze
noszący obciążenie (50) i pomost dolny (58) oddzielone jeden 
od drugiego przez drewniane bloki dystansowe (60). Drewniane 
bloki dystansowe (60), które są wstępnie ukształtowanymi blo
kami wykonanymi z jednolitego drewnianego członu rdzeniowe
go (42) umieszczonego między warstwami (44, 46) sklejki, są 
adhezyjnie laminowane na członie rdzeniowym, przez co są 
znacznie bardziej odporne na rozwarstwienie niż bloki jednoiite, 
które są konwencjonalnie używane w budowie palet iub skrzyń. 
Konstrukcja zawiera człony usztywniające, obejmujące człony 
wstępnie uformowane, wykonane z drewnianego rdzenia umie
szczonego między warstwami sklejki. Elementy dystansowe jak 
również element konstrukcyjny składają się z drewnianego czło
nu rdzeniowego (42) umieszczonego między warstwami (44,46) 
sklejki. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320329 (22) 95 1117 6(51) B65D 30/10 
(31) 94 9413895 (32) 94 11 21 (33) FR 
(86) 95 11 17 PCT/IB95/01021 
(87) 96 05 30 W096/15954 PCT Gazette nr 25/96 
(71) UNISABI SPECIALITES 

ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, 
Saint Denis De L'Hôtel, FR 

(72) Laffon Thierry 
(54) Torba z uchwytem 
(57) Torba z uchwytem (10) posiada dwa płaty główne (11, 

12) połączone ze sobą na dwóch bokach; jeden z dwóch boków 
zawiera przynajmniej jedną fałdę (13), a torba posiada krawędź 
górną (15) tworzącą otwór przeznaczony do zamknięcia, po 
napełnieniu torby (10), poprzez sklejenie ze sobą w miejscu (16) 
dwóch nałożonych płatów głównych (11,12) w pobiiżu i wzdłuż 
całej długości wspomnianej krawędzi górnej (15). Zgodnie z 
wynalazkiem torba posiada przynajmniej jedną odciąganą pat
kę do otwierania (17) fałd (13) jednolicie utworzoną z fałdą (13), 
która wystaje z górnej krawędzi (15) torby (10) ; odciągana patka 
(17) jest umieszczona krokiewkowo na linii zgięcia (13a) fałdy 
(13) i ogranicza się do strefy zagięcia fałdy (13). 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319194 (22) 97 03 27 6(51) B65D 41/62 
B65D 51/18 

(31)96 19960811 (32)96 03 28 (33) CH 
(71) Sarnatech Ammann S.A., Broc, CH 
(72) Dafflon Jacques Roger Firmin, Reymond 

Pierre Olivier Michel 
(54) Zatyczka pojemnika i sposób jej wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy zatyczki pojemnika, obejmującej 

komorę (1), która może pozostać pusta lub zawierać przynaj
mniej aktywny środek, jak również element uszczelniający i/iub 
przytrzymujący (3), a ponadto ewentualnie taśmę gwarancyjną, 
zaopatrzoną w element przytrzymujący, i/lub układ sprężyn 
naciskowych. Górną krawędź wspomnianej komory (1) stanowi 
część (7) pokrywy, która oddalona jest od osi środkowej zatyczki 
i dostosowana kształtem do tej komory. Taśma gwarancyjna 
wraz z elementem przytrzymującym znajduje się na skierowa
nym ku dołowi przedłużeniu części (7) pokrywy, natomiast układ 
sprężyn naciskowych mieści się w dolnej części zatyczki oraz 
na przedłużeniu ścianki bocznej (8) komory (1), które zwrócone 
jest w dół. Zatyczka charakteryzuje się tym, że boczną ściankę 
zewnętrzną komory (1) stanowi element uszczelniający i/lub 
przytrzymujący (3). Poza tym, strefa graniczna (9) między bocz
ną ścianką wewnętrzną komory (1), a górną powierzchnią (7a) 
części (7) pokrywy charakteryzuje się tym, że może być ona 
połączona z elementem zamykającym (10), dopasowanym wiel
kością i kształtem do komory (1), w wyniku czego komora ta 
może być zamykana od góry. Dolną część bocznej ścianki (8) 
komory (1) stanowi krawędź przytrzymująca, zwrócona w kie
runku osi środkowej, która zapobiega temu, by element wpro
wadzony od góry do wnętrza komory (1 ) przedostał się przez tę 
strefę, a ponadto element ten wykonany jest z materiału, który 
pozwala przytrzymywać wprowadzony od góry do komory (1) 
aktywny środek, nie znosząc działania tego środka po swojej 
drugiej stronie. Alternatywnie możliwe jest, by komora (1) wypo
sażona była w dno, w którym znajdowałyby się otworki o takich 
wymiarach, by środek aktywny wprowadzony od góry do komo
ry (1) był przytrzymywany, mając jednocześnie możliwość dzia
łania po drugiej stronie dna. Przestrzeń między boczną ścianką 
zewnętrzną komory (1), która to ścianka pełni funkcję elemenu 
uszczelniającego i/lub przytrzymującego (3), a częścią pokrywy 
(7) i ewentualnie, o ile jest ona obecna, taśmą gwarancyjną z 
elementem przytrzymującym, ma taką formę, że przestrzeń ta 
może pomieścić i utrzymać górną część ścianki pojemnika, 
wprowadzaną do wnętrza tej przestrzeni. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 318803 (22) 97 03 05 6(51) B65D 83/38 
(31) 96 96810195 (32) 96 03 28 (33) EP 
(71) Alusuisse Technology + Management AG, 

Neuhausen am Rheinfall, CH 
(72) Thizy Christian, Duport Frank-Olivier 
(54) Pojemnik aerozolu 
(57) Pojemnik aerozolu (20) aluminiowy, jednoczęściowy, z 

integralną pokrywką (24), do której mocowany jest talerzyk z 
zaworem charakteryzuje się tym, że obrys zewnętrzny integral
nej pokrywki (24) stanowi takie odwzorowanie obrysu zewnętrz
nego zawiniętej lub wywiniętej pokrywki trzyczęściowego 
pojemnika aerozolu z blachy ocynowanej, że nakrywka tego 
pojemnika może zostać identycznie przymocowana, jako nakry
wka (29), do integralnej pokrywki (24) jednoczęściowego poje
mnika aerozolu (20) z aluminium. Taki kształt integralnej 
pokrywki (24) jednoczęściowego pojemnika aerozolu (20) z 
aluminium umożliwia wymianę elementów osprzętu pomiędzy 
obydwoma typami pojemników. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313458 (22) 96 03 22 6(51) B65G 23/44 
(71) Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna 

Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, 
Katowice 

(72) Błach Tadeusz, Byrski Jerzy, Koszela 
Edward, Żądło Stanisław, Szyndlar Roman, 
Gruszka Leszek, Borowiec Zenon, 
Kowalczyk Zbigniew, Habryka Henryk, 
Piecha Wiesław 

(54) Górniczy przenośnik taśmowy 
(57) Górniczy przenośnik taśmowy do odstawy głównej, z co 

najmniej jednym pętlicowym zasobnikiem taśmy w dolnym jej 
biegu o znacznej długości, dyktującej konieczność instalowania 
dodatkowej mocy w związku ze wzrostem obciążenia lub pracy 
po wzniosie, rozwiązuje zagadnienie instalowania dodatkowej 
mocy bez konieczności istotnej zmiany konstrukcji przenośnika. 
W tym celu nawrotny bęben (6) co najmniej jednego pętlicowe
go zasobnika taśmy (1) jest napędzany odrębnym zespołem, 
przy czym musi istnieć zgodność kinematyczna pomiędzy ze
społami napędowymi głównych napędowych bębnów (4, 5) w 
zakresie prędkości biegu taśmy. W obrębie nawrotnego bębna 
(6) pętlicowego zasobnika taśmy (1) osadzony jest kierujący 
bęben (7), równoległy do nawrotnego bębna (6) i pzesunięty 
względem bębna (6) tak, że zapewnia maksymalne opasanie 
bębna (6) przez taśmę (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 313452 (22) 96 03 21 6(51) B65G 47/52 
(71) KROSNO SA Krośnieńskie Huty Szkła, 

Krosno 
(72) Kosztyła Jan, Wołoszyn Marek, Bania 

Dariusz 
(54) Sposób przenoszenia wyrobów i przekaźnik 

wyrobów do realizacji tego sposobu 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wyrób chwyta się 

elementami chwytnymi w czasie jednostajnego ruchu na taśmie 
pierwszego przenośnika, tworzy się pakiety wielu wyrobów, 
równocześnie pakiety przenosi się nad taśmę drugiego prze
nośnika po łuku w płaszczyźnie poziomej, następnie pakiety, 
znajdujące się nad taśmą drugiego przenośnika, opuszcza się 
w dół i ustawia na taśmie przenośnika. Przekaźnik do realizacji 
tego sposobu ma podstawę (1), korpus (2) obrotowy, układ 
napędowy (3), sekcje przenoszące wyroby z elementami chwyt
nymi, tworzące pakiet wyrobów, uchwyty górny (8) i dolny (9) 
do zawieszenia elementów chwytnych, ramię (10), układ regu
lacji nacisku (30) ramienia (10), zespół otwierania łapek, zespół 
otwierania (23) zawiasu oraz układ elektryczny sterowania i 
zasilania. 

Przekaźnik w wykonaniu dla przemysłu szklarskiego 
może przenosić wyroby z jednego przenośnika do odprężarki 
tunelowej. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 313426 (22) 96 03 22 6(51) B65G 47/71 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

PREFABET-WARSZAWA, Warszawa 
(72) Płodowski Andrzej, Burasiewicz Maciej, 

Wójcik Jan 
(54) Urządzenie do przenoszenia form z masą 

betonu komórkowego z wózków na 
przenośnik rolkowy 

(57) Urządzenie do przenoszenia form z masą betonu ko
mórkowego z wózka na przenośnik rolkowy, zawierające pod

stawowy zespół konstrukcyjny w postaci belek, umieszczonych 
po obu stronach torów wózka i odchylanych okresowo za po
mocą siłownika hydraulicznego lub pneumatycznego charakte
ryzuje się tym, że belki (1) z rolkami (2), zaopatrzone w 
prowadnice (5), podparte są obrotowo z jednego końca na 
podporach (4), a z drugiego końca opierają się, poprzez kolum
ny (3), o rolki (6) umieszczone na końcach dwóch dźwigni (7), 
podpartych na łożyskach wsporników (8) i połączonych wałem 
obracanym w ograniczonym zakresie, poprzez dźwignię za 
pomocą siłownika (11). Oś torów wózka (13) pokrywa się z osią 
przenośnika rolkowego (17), a wózek (13) posiada element (15) 
oporowy, stykający się z formą (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313544 (22) 96 03 27 6(51) B65G 69/14 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Gerus Tadeusz, Wawrzyniak Alicja 
(54) Kruszarka kęsów 
(57) Kruszarka kęsów jest umieszczona w tunelowej, dzielo

nej obudowie nad przenośnikiem zgrzebłowym. Obudowa kru
szarki jest trzyczęściowa i jej środkowa część (1) jest 
posadowiona na płozach (3) bezpośrednio przymocowanych 
do rynny przenośnika. W płozach (3) znajdują się przeguby (5), 
w których jest osadzony widlasty wahacz (7). W przednich 
końcach tego wahacza jest umocowany kruszący bęben, a w 
tylnym końcu, na wahliwej podstawie (14) jest osadzony silnik 
(15). Tylny koniec wahacza (7) jest wsparty na zespołach (8) 
sprężyn. Śruba regulacyjna każdego zespołu sprężyn z jednej 
strony jest wahliwie zamocowana w płozie (3), a z drugiej strony 
- w ruchomej płycie (10), w wahaczu (7). 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313536 (22) 96 03 28 6(51) B66B 7/04 
(71) Warszawska Fabryka Dźwigów 

TRANSLIFT, Warszawa 
(72) Janiszewski Jerzy 
(54) Aparat chwytny do zatrzymywania kabiny 

dźwigu 
(57) Aparat chwytny do zatrzymywania kabiny dźwigu ma w 

korpusie (1) wybranie, posiadające pochylone bieżnie (2). We
wnątrz wybrania znajduje się zespół zakleszczający, składający 
się z pionowych cięgien (5), połączonych poziomym elementem 
(9), z rolek (8), usytuowanych wraz z cięgnami (5) symetrycznie 
z obu stron prowadnicy (3). W przypadku awarii dźwigu cięgna 
(5) są pociągane ku górze, a rolki (3) zaczynają się toczyć po 
bieżniach (2), wysuwając się ku prowadnicy (3) i wchodzą w 
kontakt z prowadnicą (3), aż wreszcie zatrzymują aparat chwyt
ny wraz z kabiną na prowadnicy (3) w wyniku zakleszczenia się 
rolek (8) między prowadnicą (3), a bieżniami (2). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al (21) 313340 (22) 96 03 19 6(51) C01B 31/00 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Gałka Sławomir, Pielichowski Jan, Polaczek 

Jerzy 
(54) Sposób otrzymywania karbazolanów metali o 

wysokiej czystości 
(57) Sposób otrzymywania karbazolanów metali o wysokiej 

czystości, przez reakcję karbazolu technicznego z metalami, 
wodorkami metali, amidkami metali lub wodorotlenkami metali, 
polega na tym, że przygotowuje się roztwór surowego karbazo-
lanu metalu przez rozpuszczenie lub bezpośrednie jego wytwo
rzenie w eterze lub mieszaninie eteru z węglowodorami 
alifatycznymi lub aromatycznymi, po czym oddziela się części 
nierozpuszczalne przez dekantację, sączenie lub wirowanie. 
Otrzymany klarowny roztwór wprowadza się stopniowo do go
rącego lub wrzącego rozpuszczalnika aromatycznego, po czym 
wytrącony karbazolan wydziela się znanymi metodami przez 
dekantację, sączenie lub wirowanie, a następnie suszy. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 320474 (22) 95 1116 6(51) C01F11/18 
(31) 94 343002 (32) 9411 21 (33) US 
(86) 95 1116 PCT/US95/14994 
(87) 96 05 30 W096/15985 PCT Gazette nr 25/96 
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New 

York, US 
(72) Drummond Donald Kendall 
(54) Sposób oczyszczania węgianu wapnia 
(57) Ujawniono sposób obniżania zawartości żelaza w wę

glanie wapnia. 
Sposób ten obejmuje dodanie odczynnika chelatujące-

go żelazo do wodnej zawiesiny węglanu wapnia, obniżenie pH 
wodnej zawiesiny węgalnu wapnia przy pomocy gazu zawie
rającego dwutlenek węgla, przy jednoczesnym utrzymywaniu 
wodnej zawiesiny węglanu wapnia w podwyższonej temperatu
rze. Zawiesina jest mieszana, filtrowana, przemywana i osuszo

na. Węglan wapnia wytwarzany w/w sposobem jest szczególnie 
odpowiedni jako dodatek do środków spożywczych lub farma
ceutycznych, a także może być użyteczny jako wypełniacz w 
procesie wytwarzania papieru oraz jako dodatek do produktów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 313332 (22) 96 03 15 6(51) C01G 5/00 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe 

POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE 
Spółka Akcyjna, Gliwice 

(72) Herszkiewicz Andrzej, Kuniewicz Marek, 
Maćkowski Janusz, Podkul Cecylia 

(54) Sposób wykorzystania odpadowego chlorku 
srebra po produkcji azotanu srebra, do 
wytwarzania azotanu srebra o czystości 
odczynnikowej 

(57) Sposób wykorzystania odpadowego chlorku srebra 
po produkcji azotanu srebra, do wytwarzania azotanu sre
bra o czystości odczynnikowej, poiega na działaniu na 
odpadowy chlorek srebra roztworem formaldehydu w śro
dowisku alkalicznym, w temperaturze wrzenia tego roztwo
ru, co umożliwia uzyskanie wydajności odzysku powyżej 
99,5% Ag. Otrzymany koncentrat srebra, po oddzieleniu od 
roztworu i przemyciu wodą, przeprowadza się w azotan 
srebra, z którego wytrąca się chlorek srebra przez dodanie 
roztworu stężonego kwasu solnego, w ilości o 50% wię
kszej od ilości stechiometrycznej, po czym osad chlorku 
srebra przemywa się wodą i redukuje ponownie do metali
cznego srebra za pomocą formaldehydu w środowisku 
alkalicznym, w temperaturze 70°C. 

Tak wstępnie oczyszczone metaliczne srebro po prze
myciu 15-20% roztworem kwasu solnego i wodą, roztwarza się 
w roztworze stężonego kwasu azotowego, w obecności wy
tworzonego w środowisku reakcji osadu chlorku srebra, w 
ilości około 2% AgCI, do roztworu azotanu srebra. Po oddzie
leniu od roztworu azotanu srebra osadu chlorku srebra otrzy
muje się gotowy produkt zawierający nie mniej niż 99,9% 
AgN03 oraz nie więcej niż 10'3% Pb+Cu+Zn. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 313420 (22) 96 03 20 6(51) C02F 3/12 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Miksch Korneliusz, Ostrowski Piotr 
(54) Sposób wyznaczania wskaźnika aktywności 

procesów życiowych osadu czynnego 
(57) W przepływowym naczyniu pomiarowym wyposażo

nym w sondę do pomiaru tienu, przy całkowitym wypełnieniu 
naczynia osadem czynnym, wyznacza się w stanach ustalo
nych dwa stężenia tlenu odpowiadające dwu różnym czasom 
retencji osadu czynnego w naczyniu. Wskaźnik aktywności 
oblicza się jako moduł stosunku różnicy stężeń tlenu do róż
nicy czasu retencji 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319085 (22) 97 03 21 6(51) C03B 18/00 
(31) 96 620229 (32) 96 03 22 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Warnecke Ronald P. 
(54) Sposób i urządzenie do ustawiania wałka 

wyjściowego zespołu napędowego urządzenia 
rozprowadzającego porcje masy szklanej 

(57) Sposób ustawiania wałka wyjściowego zespołu napę
dowego oscylującego urządzenia rozprowadzającego porcje 
stopionej masy szklanej względem urządzenia nośnego do 
podpierania licznych stałych korytek do rozprowadzania porcji 
masy szklanej znamienny tym, że mocuje się uchwyt posiada
jący otwór do wałka wyjściowego w z góry określonym położe
niu obwodowym względem wałka wyjściowego oraz obwodowo 
orientuje się otwór w uchwycie względem urządzenia nośnego, 
polegający na umieszczaniu podłużnej szpilki synchronizującej 
częściowo w otworze uchwytu, a częściowo w otworze urządze
nia nośnego. 

Urządzenie do ustawiania wałka wyjściowego zespołu 
napędowego oscylującego urządzenia rozprowadzającego 
stopioną masę szklaną względem urządzenia nośnego do 
podpierania przymocowanych do niego licznych korytek do 
porcji masy szklanej znamienne tym, że posiada uchwyt (10), 
który zawiera bębenek (14), w którym umieszczony jest otwór 
oraz środki do mocowania bębenka (14) do wałka wyjściowe
go w ustalonym położeniu obwodowym względem wałka wyj
ściowego. 

Ujawniono także sposób ustawiania wałka wyjściowego 
każdego z licznych urządzeń napędowych oscylujących urzą
dzeń rozprowadzających porcje stopionej masy szklanej wzglę
dem siebie oraz względem urządzenia nośnego. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 320340 (22) 96 09 24 6(51) C03C 3/078 
C03C 3/087 

(31)95 9511227 (32)95 09 25 (33) FR 
(86) 96 09 24 PCT/FR96/01486 
(87) 97 04 03 W097/11918 PCT Gazette nr 15/97 

(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 
FR 

(72) Trouille Benoit, FR; Gandarillas-Lastra José 
Francisco, ES 

(54) Soczewki optyczne i sposób ich wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy soczewek, takich jak soczewki asfe-

ryczne i sposobu ich wytwarzania. 
Soczewka zbudowana jest z matrycy szklanej, ze 

składników wymienionych poniżej, w następujących propo
rcjach wagowych: Si02 - 65-85%, A!203 - 0-10%, B2O3- 0-20%, 
Li20+Na20-+-k20 - 3-20%, CaO + MgO + BaO - 0-15%, 
FeO+Fe203 - 0-0,1%, przy czym zawartość K20 pozostaje 
równa lub niższa od 1% i zawartość BaO pozostaje równa lub 
niższa od 1%. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 320344 (22) 95 11 08 6(51) C03C 13/00 
(31) 94 9422468 (32) 9411 08 (33) GB 

94 9424126 941123 GB 
94 9424127 941123 GB 
95 9500667 95 0113 GB 

(86) 95 11 08 PCT/EP95/04395 
(87) 96 05 17 W096/14454 PCT Gazette nr 22/96 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Jensen Soren Lund, Christensen Vermund 

Rust, Guldberg Marianne 
(54) Sztuczne szkliste włókna 
(57) Sztuczne włókna szkliste rozpuszczają się przy pH 4,5 

z szybkością co najmniej 20 nm/dzień, przy czym lepkość stopu 
w 1400°C wynosi 10 - 70 P, a włókna te wytwarza się z kompo
zycji zawierającej 18 - 30% wagowych AI2O3. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 320363 (22) 95 11 08 6(51) C03C 13/00 
(31) 94 9422468 (32) 94 11 08 (33) GB 

94 9424126 941123 GB 
94 9424127 941123 GB 
95 9500667 95 0113 GB 

(86) 95 11 08 PCT/EP95/04394 
(87) 96 05 17 W096/14274 PCT Gazette nr 22/96 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Jensen Soren Lund, Christensen Vermund 

Rust, Guldberg Marianne 
(54) Sztuczne szkliste włókna 
(57) Sztuczne włókna szkliste rozpuszczają się przy pH 4,5 

z szybkością co najmniej 20 nm/dzień, przy czym lepkość stopu 
w 1400°C wynosi 10 - 70 P. Włókna te wytwarza się z wybranej 
kompozycji zapewniającej takie właściwości. 

(25 zastrzeżeń) 

Al (21) 320346 (22) 95 1117 6(51) C04B 7/04 
(31) 94 4441614 (32) 94 11 23 (33) DE 
(86) 95 1117 PCT/DE95/01621 
(87) 96 05 30 W096/15996 PCT Gazette nr 25/96 
(75) Odler Ivan, Winchester, US 
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(54) Klinkier cementu portlandzkiego i jego 
zastosowanie 

(57) Ujawniono klinkier cementu portlandzkiego o następu
jących zawartościach faz klinkierowych w % wagowych:- C3S: 
40 do 80, - C4AF: < 20, - C2S: <30, - C3A: < 20 i zawartości SO3 
pomiędzy 1,0 i 3,0% wagowych w odniesieniu do klinkieru, 
otrzymany poprzez wypaianie mieszaniny surowców, zawiera
jącej CaO, S1O2, AI2O3, Fez03 oraz dodatku zawierającego 
SO3, w temperaturach pomiędzy 1200 i 1350°C. 

(11 zastrzeżeń) 

Al (21) 320427 (22) 95 11 22 6(51) C04B 14/06 
B32B 33/00 

(31)94 4441567 (32)941123 (33) DE 
(86) 95 11 22 PCT/EP95/04599 
(87) 96 05 30 W096/15997 PCT Gazette nr 25/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt am Main, DE 
(72) Frank Dierk, Zimmermann Andreas, Stuhler 

Helmut Georg 
(54) Materiał warstwowy zawierający aerożel, 

sposób jego wytwarzania oraz jego 
zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy materiału warstwowego, który 
zawiera 10 do 95% objęt. cząsteczek aerożelu, których 
średnica jest mniejsza niż 0,5 mm i co najmniej jedno 
nieorganiczne spoiwo, sposobu jego wytwarzania, jak rów
nież jego zastosowania. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 320456 (22) 95 11 22 6(51) C04B 14/06 
(31) 94 4441568 (32)941123 (33) DE 
(86) 951122 PCT/EP95/04600 
(87) 96 05 30 W096/15998 PCT Gazette nr 25/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt am Main, DE 
(72) Frank Dierk, Zimmermann Andreas, Stuhler 

Helmut Georg 
(54) Materiał warstwowy zawierający aerożel, 

sposób jego wytwarzania oraz jego 
zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy materiału warstwowego, który za
wiera 10 do 95?^ objęt. cząsteczek aerożelu, których średnica 
jest mniejsza niż 0,5 mm, i krzemian warstwowy jako nieorgani
czny materiał matrycy. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 319315 (22) 97 04 03 6(51) C04B 28/00 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków; Instytut 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 
Kraków 

(72) Karwiński Aleksander, Adamczyk Zbigniew, 
Stachańczyk Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania spoiwa 
wodno-krzeraionkowego, zwłaszcza dła 
odlewnictwa precyzyjnego 

(57) Sposób wytwarzania spoiwa wodno-krzemionkowego 
polega na wprowadzeniu do wodnego roztworu zolu SÍO2 o 
rozmiarach cząstek 3 - 200nm, o zawartości fazy stałej 5 - 40% 
wagowych, o pH 6 -12, 0,001 -10% wagowych surfaktantu lub 

mieszaniny surfaktantów o charakterze jonowym lub niejono
wym, a następnie wprowadzeniu 0,1 - 25% wagowych sub
stancj i po l imerycznej iub mieszaniny substancj i 
polimerycznych o rozmiarach cząstek 0,05 - 50nm, o gęstości 
cząstek 0,95 - 2,5g/cm3. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 319419 (22) 97 04 08 6(51) C04B 35/00 
(75) Lejczak Jacek, Słupsk 
(54) Sposób wykonania elementu budowlanego, 

zwłaszcza półki pod glazurę 
(57) Sposób polega na tym, że do formy w kształcie prosto

padłościanu, zaopatrzonej w poziome okrągłe stemple, wylewa 
się zaprawę, którą otrzymuje się przez dokładne wymieszanie 
ze sobą od 1 do 3 części objętościowych granulatu styropia
nowego oraz od 1 do 3 części objętościowych gipsu i 1 do 3 
części objętościowych wody, którą pozostawia w spokoju do 
czasu stwardnienia, po czym odlew (6) wyjmuje się z formy, a 
następnie jego powierzchnie powleka się cienką warstwę środ
ka do impregnacji gipsu i okleja papierem o gramaturze 100-250 
mg/m2. Oklejoną półkę montuje się do ściany za pomocą kołków 
szybkiego montażu (8) i wkrętów (9) poprzez otwory (10), a 
następnie wykleja glazurą. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320345 (22) 95 11 23 6(51) C04B 35/00 
(31) 94 9423984 (32) 94 11 28 (33) GB 

94 9425927 9412 22 GB 
(86) 95 11 23 PCT/BE95/00108 
(87) 96 06 06 W096/16917 PCT Gazette nr 26/96 
(71) GLAVERBEL, Bruksela, BE 
(72) Meynckens Jean-Pierre, Somerhausen 

Bernard 
(54) Sposób wytwarzania krzemowej masy 

ogniotrwałej 
(57) Zapewniono sposób wytwarzania krystalicznej krzemo

wej masy ogniotrwałej przez rzutowanie stałych cząstek ognio
trwałych, stałych cząstek krzemu i gazowego tienu na 
powierzchnię w taki sposób, że na powierzchni tej przebiega 
reakcja pomiędzy cząstkami krzemu a gazowym tlenem, uwal
niająca na tej powierzchni ciepło reakcji z wytworzeniem spoi
stej masy ogniotrwałej stanowiącej krystobalit, przy czym stałe 
cząstki ogniotrwałe stanowią krzemionkę w postaci szkła kwar
cowego, a powierzchnia, na którą są one rzutowane, ma tempe
raturę co najmniej 1000°C. Sposób ten można stosować do 
reperowania in situ pieców pracujących w wysokiej temperatu
rze, takich jak piece szklarskie lub do wytwarzania cegieł ognio
trwałych o wysokiej jakości. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313463 (22) 96 03 22 6(51) C04B 35/48 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

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

Zbigniew 
(54) Sposób wytwarzania proszków i tworzyw 

roztworów stałych dwutlenku cyrkonu 
(57) Sposób wytwarzania proszków i tworzyw roztworów 

stałych dwutlenku cyrkonu polega na tym, że współstrącone 
żele suszy się i rozdrabnia, a następnie poddaje obróbce ciepl
nej w temperaturze 450 - 750 K przez 0,5 - 50 godzin, oczysz
czony że! praży się następnie w temperaturze 755 -1350 K przez 
0,5 -10 godzin, a następnie formuje się wyroby, które spieka się 
w temperaturze 1370 -1870 K przez 1 - 6 godzin. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313306 (22) 96 03 15 6(51) C05C 1/00 
(71) Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN Spółka 

Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Sebesta Józef, Reterska Zdzisława, Żak 

Witold, Ochał Andrzej, Kura Wojciech, 
Nowak Wojciech, Jelocha Jerzy, Radwański 
Mieczysław, Nowak Bożena, Kaczmarczyk 
Kazimiera, Malinowski Mirosław, Jendrzej 
Józef, Jankowiak Edward 

(54) Sposób wytwarzania nawozu zawierającego 
azotan amonowy i bor 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania na
wozu zawierającego azotan amonowy i bor, polegający na 
tym, że do stopu lub roztworu azotanu amonowego, w ilości 
odpowiadającej 20-28% wagowych azotu w produkcie końco
wym, dodaje się 3-30% wagowych rozdrobnionego surowca 
węglanowego albo siarczanowego oraz surowiec borowy, w 
ilości odpowiadającej 0,05-0,40% wagowych boru w produ
kcie końcowym oraz 0,05-0,80% wagowych pary wodnej w 
stosunku do wagi gotowego produktu, po czym w znany 
sposób granuluje się otrzymaną mieszaninę, suszy granulat, 
segreguje na frakcje, zawraca podziarno i rozdrobnione nad-
ziarno do ponownej granulacji a oddzielone frakcje chłodzi 
się i ewentualnie kondycjonuje. Jako surowiec węglanowy 
stosuje się dolomit, wapniak lub magnezyt, jako surowiec 
siarczanowy stosuje się gips, anhydryt lub odpady technolo
giczne zawierające siarczan wapniowy, na przykład fosfogips, 
a jako surowiec borowy stosuje się rudy boru, kwas borowy, 
borany iub odpady technologiczne zawierające bor. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 313313 (22) 96 03 16 6(51) C05C 1/00 
C05C9/02 

(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa, Puławy; Nakonieczny Jan, 
Puławy 

(72) Nakonieczny Jan 
(54) Nawóz organiczno-mineralny azotowy o 

spowolnionym działaniu i sposób 
wytwarzania nawozu 
organiczno-mineralnego azotowego o 
spowolnionym działaniu 

(57) Nawóz organiczno-mineralny azotowy o spowolnionym 
działaniu charakteryzuje się tym, że składa się z azotu w ilości 
21-28%, przy czym forma saletrzana stanowi 11,5-24,0%, forma 
amonowa stanowi 11,0-23,0%, forma kondensatu mocznikowo-
aldehydowego 43-70%, a forma polikondensatu mocznikowo-
próchnicznego 3-10,0% oraz substancji organicznej w ilości 
26-45% wagowych w postaci odpadu pofurfuralowego surowe

go i/lub przekompostowanego i/lub mieszaniny torfu wyso
kiego i zmielonej słomy w proporcji wagowej od 1:1 do 
1:0,5 oraz rozdrobnionego węgla brunatnego i/lub pyłu 
węgla brunatnego, przy czym proporcje wagowe węgla 
brunatnego do składników węglanowo-celulozowych są 
zakreślone przedziałem 0-1:1-2. 

Sposób wytwarzania nawozu charakteryzuje się tym, że 
przygotowuje się równocześnie dwa zestawy komponentów, 
które następnie miesza się do pełnej homogenizacji masy. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313315 (22) 96 03 16 6(51) C05C 5/00 
C05C 11/00 

(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa, Puławy; Nakonieczny Jan, 
Puławy 

(72) Nakonieczny Jan 
(54) Nawóz azotowy organiczno-mineralny 
(57) Nawóz azotowy organiczno-mineralny charakteryzuje 

się tym, że składa się z azotu w formie saletrzanej, amonowej 
i amidowej w ilości 18,5%-25% wagowych, przy czym stosu
nek azotu w formie saletrzanej i amonowej do azotu w formie 
amidowej mieści się w przedziale 1,33 do 0,5 i z substancji 
organicznej będącą mieszaniną węgla brunatnego i torfu wy
sokiego i/lub odpadu pofurfuralowego przekompostowane
go, przy czym proporcja wagowa pomiędzy węglem 
brunatnym a pozostałą substancją organiczną mieści się w 
przedziale 1-4:1, korzystnie 2,3-3,5:1, natomiast stosunek wa
gowy substancji organicznej do roztworu saletrzano-moczni-
kowego wynosi 1:1,3-1,75. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313312 (22) 96 03 16 6(51) C05C 9/02 
(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa, Puławy; Nakonieczny Jan, 
Puławy 

(72) Nakonieczny Jan 
(54) Nawóz azotowy o przedłużonym działaniu i 

sposób wytwarzania nawozu azotowego o 
przedłużonym działaniu 

(57) Nawóz azotowy o przedłużonym działaniu, zawierający 
azot w postaci związków nieorganicznych i organicznych cha
rakteryzuje się tym, że składa się równocześnie z azotu w formie 
aldehydomocznikowej, powstającej w wyniku kondensacji mo
cznika z aldehydem mrówkowym i/lub octowym i/lub izobutylo-
wym w ilości 25-75% całości N oraz w formie azotanowej w ilości 
13-38% całości N i w formie amonowej w ilości 12-37% całości 
N. Całkowite stężenie azotu w nawozie wynosi od 24-36% 

Sposób wytwarzania nawozu charakteryzuje się tym, że 
do roztworu saletrzano-mocznikowego o stosunku wagowym 
0,4-1,33 dodaje się sukcesywnie kwas azotowy, w ilości nie
zbędnej dla uzyskania pH 2,5-3,0, cały czas mieszając, po czym, 
nie przerywając mieszania, dodaje się aldehyd wymieszany z 
glukozą w stosunku molowym 1:0,2-1,5 o temperaturze 40-80°C, 
a następnie skrobię w ilości do 12% wagowych nawozu. Po 
wymieszaniu całości podgrzewa się do temperatury 75-95%, 
schładza się, kondycjonuje do uzyskania postaci wymaganej do 
dalszej obróbki. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 320473 (22) 95 11 20 6(51) C05F 9/02 
C05D 3/02 

(31) 94 9418765 (32) 94 1123 (33) DE 
(86) 95 11 20 PCT/EP95/04557 



Nr 20 (620) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 29 

(87) 9605 30 WO96/16001 PCT Gazette nr 25/96 
(75) Doppstadt Werner, Velbert, DE 
(54) Urządzenie do przerobu odpadów 

biologicznych 
(57) Urządzenie posiada zamykaną mieszarkę-rozdrabniar-

kę (2), w której dostarczony materiał wyjściowy w postaci odpa
dów biologicznych lub kompostu biologicznego z wybranymi 
domieszkami zostaje wymieszany i rozdrobniony oraz urządze
nie zasilające (5) dla dodatków do materiału wyjściowego, urzą
dzenie pomiarowe (3) dla przetwarzania danych pomiarowych 
materiału wyjściowego i programowe urządzenie sterownicze 
(4), które jest podłączone do urządzenia zasilającego (5) atakże 
automatycznie pracujący moduł przeglądowo-sortujący (6) 
przyporządkowany do przynajmniej jednej mieszarki-rozdrab-
niarki (2), przy czym materiał wyjściowy jest wybranym odpa
dem biologicznym lub kompostem biologicznym otrzymanym z 
dostarczonego odpadu biologicznego. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 313311 (22) 96 03 16 6(51) C05G 1/00 
(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa, Puławy; Nakonieczny Jan, 
Puławy 

(72) Nakonieczny Jan 
(54) Nawóz mineralny wieloskładnikowy o 

spowolnionym działaniu 
(57) Nawóz mineralny wieloskładnikowy o spowolnionym 

działaniu charakteryzuje się tym, że składa się w 30-50% z N, 
P2O5, K2O, ze skrobi w ilości do 10%, przy czym 25-75% azotu 
stanowi kondensat mocznikowo -aldehydowy, a proporcje 
N:P:Kwahająsię od 0,3-1:0-1:0-1,4, przy założeniu, że P+K>0. 
Skład jego można uzupełnić o CaO, MgO i mikroelementy. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313314 (22) 96 03 16 6(51) C05G 1/00 
(71) Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa, Puławy; Nakonieczny Jan, 
Puławy 

(72) Nakonieczny Jan 

(54) Nawóz wieloskładnikowy 
organiczno-mineralny o spowolnionym 
działaniu oraz sposób wytwarzania nawozu 
wieloskładnikowego organiczno-mineralnego 
o spowolnionym działaniu 

(57) Nawóz wieloskładnikowy organiczno-mineralny o 
spowolnionym działaniu charakteryzuje się tym, że składa się 
z N, P2O5, K2O w ilości 35-40% przy stosunku N:P:K jak 
0,3-1:0-1:0-1,4, przy czym udział N w postaci kondensatu 
mocznikowo-aldehydowego sianowi od 10-55% azotu całko
witego oraz z substancji organicznej w ilości 10-20%, która jest 
mieszaniną węgla brunatnego i składnika węgiowodanowo-
celuiozowego w proporcji 3-1:1. 

Sposób wytwarzania nawozu charakteryzuje się 
tym, że przygotowuje się równocześnie dwa zestawy kom
ponentów, jeden z solą potasową, drugi z superfosfo-
ranem. Zestawy nas tępn ie miesza się do pe łne j 
homogenizacji masy. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313418 (22) 96 03 20 6(51) C07C 27/12 
C07C 407/00 
C07C 409/16 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Rutgers 
Kureha Solvents GmbH, Duisburg, DE 

(72) Zawadiak Jan; Stec Zbigniew; Knips Ulrich, 
DE; Zeilerhoff Robert, DE; Gilner Danuta, 
DE; Orlińska Beata; Polaczek Jerzy 

(54) Sposób utleniania węglowodorów 
izoalkiloaromatycznych 

(57) Sposób katalitycznego utleniania węglowodorów 
izoalkiloaromatycznych tlenem w fazie ciekłej do nadtlenków, 
ketonów i alkoholi (karbinoli) polega na tym, że jako kataliza
tor stosuje się sól metalu o zmiennej wartościowości oraz 
czwartorzędową sól oniową i proces prowadzi się w tempera
turze 60 - 120°C przez 2 - 20 godzin. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313419 (22) 96 03 20 6(51) C07C 39/14 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Rutgers 

Kureha Solvents GmbH, Duisburg, DE 
(72) Stec Zbigniew; Zawadiak Jan; Knips Ulrich, 

DE; Zellerhoff Robert, DE; Gilner Danuta; 
Orlińska Beata; Polaczek Jerzy; Tęcza 
Witold; Machowska Zofia 

(54) Sposób wytwarzania /̂ -naftolu 
(57) Sposób wytwarzania /3-naftolu, przez katalityczne ut

lenianie /?-izopropylonaftalenu tlenem i rozkład utworzonego 
hydronadtlenku, polega na tym, że /3-izopropylonaftalen 
emulguje się z wodnym roztworem katalizatora, ogrzewa do 
temperatury od 50°C do temperatury wrzenia emulsji, poddaje 
działaniu tlenu przez okres 2-20 godz., a następnie utworzony 
hydrotlenek poddaje się rozkładowi do /?-naftoiu i acetonu w 
obecności kwasu nieorganicznego jako katalizatora. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 318953 (22) 97 03 13 6(51) C07C 45/50 
(31) 96 19610869 (32) 96 03 20 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut 
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(54) Sposób wytwarzania aldehydów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania al

dehydów w reakcji olefinowo nienasyconych związków zawie
rających co najmniej 3 atomy węgla z tlenkiem węgla i 
wodorem w fazie ciekłej, w obecności wody, układu katality
cznego zawierającego rozpuszczalne w wodzie kompleksowe 
związki rodu i solubilizatora, przy czym zawarte w układzie 
katalitycznym kompleksowe związki rodu zawierają specjal
ne, sulfonowane difosfinyjako ligandy, a solubilizator stanowi 
IV-rzęd. sole amoniowe. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320417 (22) 95 11 02 6(51) C07C 69/65 
C07C 69/675 
C07C 69/743 

(31)94 9423800 (32)941125 (33) GB 
95 9514652 95 0718 GB 

(86) 95 11 02 PCT/GB95/02569 
(87) 96 06 06 W096/16925 PCX Gazette nr 26/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Bowden Martin Charles 
(54) Chlorowcowane estry jako półprodukty do 

wytwarzania środków owadobójczych 
(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o wzorze I: CF3 

-CXCI-CH(OH)CH2-C(CH3)2-CH2 -COŽR, W którym X oznacza 
chlor lub brom, a R oznacza wodór lub grupę alkilową zawie
rającą do 4 atomów węgla, sposobów ich wytwarzania i ich 
zastosowania jako półproduktów do wytwarzania mających 
własności owadobójcze pochodnych cyklopropanu. Przed-
stwione są również nowe związki o wzorze IV: BrCH2-CH2-
C(CH3)2-CH2 -CO2R, w którym R oznacza grupę alkilową 
zawierającą do 4 atomów węgla, stosowane do wytwarzania 
związków o wzorze I. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 320343 (22) 95 1114 6(51) C07C 253/14 
C07C 255/40 

(31)94 4441824 (32)941124 (33) DE 
(86) 95 1114 PCT/EP95/04463 
(87) 96 05 30 WO96/16023 PCT Gazette nr 25/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Isak Heinz, Keil Michael, Wolf Bernd, 

Wingert Horst, Wettling Thomas 
(54) Sposób wytwarzania cyjanków 

chlorowcometyło-benzoilu 
(57) Sposób wytwarzania cyjnaków chlorowcometylo-ben-

zoiiu o wzorze PH-CO-CN, przy czym PH oznacza rodnik 
fenylowy, który jest podstawiony przez rodnik eh loro m ety Iowy 
albo bromometylowy i który ewentualnie posiada jeszcze 1-4 
dalsze rodniki, z chlorków chlorowcometyło-benzoilu o wzo
rze PH-CO-C!, polega na tym, że związek o wzorze PH-CO-CI 
poddaje się reakcji ze związkiem uwalniającym cyjanek, w 
obecności kwasu Lewisa, ewentualnie w obojętnym organicz
nym rozpuszczalniku albo rozcieńczalniku i potem wyodręb
nia się produkt reakcji. Cyjanki chlorowcometyło-benzoilu o 
wzorze PH-CO-CN są ważnymi półproduktami do syntezy 
środków ochrony roślin. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 320366 (22) 95 11 10 6(51) C07C 271/28 
C07C 275/64 

(31)94 4441674 (32)941123 (33) DE 
(86)95 1110 PCT/EP95/04428 
(87) 96 05 30 WO96/16030 PCT Gazette nr 25/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Müller Bernd, DE; Müller Ruth, DE; Bayer 

Herbert, US; Sauter Hubert, DE; Röhl 
Franz, DE; Ammermann Eberhard, DE; 
Lorenz Gisela, DE; Götz Norbert, DE 

(54) Iminooksymetylenoanilidy, sposób i 
półprodukty do ich wytwarzania oraz 
zawierające je środki 

(57) Ujawniono iminooksymetylenoanilidy o wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawione grupy, 
takie jak alkil, alkeny!, alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl, cykloalki-
nyl, alkilokarbonyl albo alkoskykarbonyl, R1 oznacza alkil, alke-
nyl, alkinyl, cykloalkil albo cykloalkenyl, a w przypadku, gdy X 
oznacza NRa, R1 oznacza dodatkowo atom wodoru, X oznacza 
bezpośrednie wiązanie, atom tlenu aibo NRa, Ra oznacza atom 
wodoru, alkil, alkeny!, alkinyl, cykloalkil albo cykloalkenyl, R2 

oznacza grupy cyjano, nitro, trifluorometyi, chlorowiec, alkil albo 
alkoksyl, n oznacza liczbę 0,1 albo 2, R oznacza atom wodoru, 
grupy hydroksy, cyjano, cyklopropyl, trifluorometyi, chlorowiec, 
alkil, alkosky lub aikilotio, R4 oznacza atom wodoru, grupy 
hydroksy cyjano, nitro, amino, chlorowiec, ary I, heteroaryl, 
ewentualnie podstawiony alkil, alkeny!, alkinyl, cykloaikil, cyklo
alkenyl, heterocyklil, grupy zawierające w swoim składzie w/w 
ewentualnie podstawione rodniki oraz O, S lub N, a także grupy 
zawierające w swoim składzie aryl, heteroaryl oraz O, S lub N, 
R5 oznacza atom wodru, ewnetualnie podstawione grupy, takie 
jak alkil, cykloalkil, alkenyl, alkinyl, alkilokarbonyl, alkenylokar-
bonyl, alkinylokarbonyl, alkilosulfonyl, aryl, heteroaryl, arylokar-
bony l , heteroarylokarbonyl , arylosul fonyl albo 
heteroarylosulfonyl oraz ich sole, sposób i półprodukty do ich 
wytwarzania i zawierające je środki przeciwko szkodnikom zwie
rzęcym albo szkodliwym grzybom. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 320361 (22)951113 6(51) C07C 281/16 
C07C 281/18 
A61K 31/195 

(31) 94 344274 (32) 941123 (33) US 
95 484547 95 06 07 US 

(86) 95 1113 PCT/US95/14126 
(87) 96 05 30 WO96/16031 PCT Gazette nr 25/96 
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, 

Kalamazoo, US 
(72) Larsen Scott D., Vaillancourt Valerie A, 

May Paul D., Tanis Steven P., Tucker John 
A, Meglasson Martin D., Schostarez 
Heinrich J. 

(54) Karboksylany aminoguanidyny do 
zwalczania cukrzycy niezależnej od insuliny 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe związki o wzorze (I): 
AG-(CH2)n-COOR1 i (II) lub ich sole dopuszczone do stosowania 
w farmacji, w których to wzorach AG oznacza: (a) N-aminoguani-
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dynę, (b) N,N'-diaminoguanidynę lub (c) N, N\ N"-triamino-
guanidynę, jak również nowe zastosowanie związków o wzorze 
(HI) do zwalczania cukrzycy niezależnej od insuliny (NIDDM). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 313359 (22)96 0318 6(51) C07C 311/15 
(71) Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA 

S.A., Starogard Gdański 
(72) Magiełka Stanisław, Chyła Roman 
(54) Sposób wytwarzania 

l-(4-[2-(2-metoksy-5-chlorobenzamido)-etyloj 
-benzenosuifonyIo)-3~cykloheksylomoczmka 

(57) Przedmiotem wynalazku jest spsób wytwarzania 1-{4-
[2-(2-metoksy-5-chlorobenzamido)-etylo] -benzenosulfonylo}-
3-cykioheksylomocznika polegający na kondensacji 
4-[2-(2-metoksy-5-chlorobenzamido)-etylo] -benzenosulfona-
midu, otrzymanego w reakcji 4-(2-aminoetylo) -benzenosulfona-
midu z chlorkiem kwasu 2-metoksy-5 -chiorobenzoesowego, w 
wodzie w temperaturze do60QC, z udziałem wodorowęglanu lub 
węglanu metalu alkalicznego, z izocyjanianem cykloheksanu 
we wrzącej mieszaninie acetonu i wody, w obecności wodorot
lenku metalu alkalicznego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319070 (22)97 03 20 6(51) C07C 401/00 
A61K 31/59 

(31) 96 60013809 (32) 96 03 21 (33) US 
(71) F.Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, CH 
(72) Hennessy Bernard Michael, Iacobelli Jerome 

Anthony, Uskokovic Milan Radoje 
(54) Pochodne 

l,25-dihydroksy-16,22,23-trisdehydrocholekal 
cyferolu, sposób ich wytwarzania i 
zawierające je kompozycje 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności związek 
o wzorze 1, w którym R oznacza hydroksyl i R oznacza H2 lub 
CH2 lub R oznacza atom wodoru lub fluoru i R1 oznacza CH2. 

Związki o wzorze 1 są przydatne jako środki do leczenia 
chorób przerostu skóry, takich jak łuszczyca, chorób nowotowo-
rowych, takich jak białaczka i chorób gruczołów łojowych, takich 
jak trądzik i łojotokowe zapalenie skóry, a także jako środki do 
leczenia chorób wymagających modulacji układu immunolo
gicznego. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (21) 320367 (22) 95 1114 6(51) C07D 201/08 
(31) 94 4441962 (32) 94 11 25 (33) DE 
(86) 95 11 14 PCT/EP95/04464 
(87) 96 06 06 W096/16936 PCT Gazette nr 26/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Achhammer Günther, Fuchs Eberhard 
(54) Sposób wytwarzania kaprolaktamu 
(57) Wytwarzanie kaprolaktamu przez reakcję roztworu 

nitrylu kwasu 6-aminokapronowego z wodą, w fazie ciekłej, 
w podwyższonej temperaturze, polega na tym, że a) wodny 
roztwór nitrylu kwasu 6-aminokapronowego w ciekłej fazie, 
bez dodatku katalizatora, ogrzewa się w reaktorze A otrzy
mując mieszaninę I, składającą się zasadniczo z wody, 
kaprolaktamu i frakcji wysokowrzącej ("składniki wysokow-
rzące"), potem b) z otrzymanej mieszaniny I usuwa się 
wodę otrzymując mieszaninę II, składającą się zasadniczo 
z kaprolaktamu i składników wysokowrzących, następnie 
c) kaprolaktam i składniki wysokowrzące z mieszaniny II 
oddziela się od siebie na drodze destylacji i następnie albo 
d1) składniki wysokowrzące z etapu c) kieruje się do re
aktora A etapu a) albo d2) składniki wysokowrzące analo
gicznie do etapu a) ogrzewa się w dalszym reaktorze B i 
następnie przerabia analogicznie do etapów b) i c) otrzy
mując dalszy kaprolaktam albo d3) składniki wysokowrzą
ce ogrzewa się w reaktorze C pod zmniejszonym 
ciśnieniem w obecności zasady i odprowadzony produkt 
reakcji przerabia się drogą destylacyjną uzyskując kapro
laktam. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 320461 (22) 95 11 27 6(51) C07D 209/14 
A61K 31/40 

(31) 94 321402 (32) 941129 (33) JP 
(86) 95 11 27 PCT/JP95/02400 
(87) 96 06 06 W096/16938 PCT Gazette nr 26/96 
(71) DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO. 

LTD., Osaka, JP 
(72) Kato Shiro, Harada Hiroshi, Hirokawa 

Yoshimi, Yoshida Naoyuki, Kawashima 
Hitoshi 

(54) Pochodne indolu 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono pochodną indolu o 

wzorze (I), w którym Ri oznacza grupę niższo-alkiiową ewentual
nie podstawioną grupą hydroksylową, grupę fenylosulfonylo-
aminową, grupę niższo-alkilosuifonyloaminową, grupę mono- lub 
di-niższoalkiloaminosulfonylową lub grupę wybraną spośród na
stępujących grup (a)-(d), albo łączy się z R2 tworząc grupę mety-
lenodioksy, przy czym grupa metylenodioksy jest ewentualnie 
podstawiona grupą karboksylową lub grupą niższoalkoksy-
karbonylową, (a) oznacza grupę o wzorze -X-Ra (gdzie X oznacza O, 
S lub NH, a Ra oznacza atom wodoru lub grupę niższo-alkiiową) 
z (b) oznacza grupę o wzorze Rb 

I 
-[0(CH2)m-CH]n-Rbb 

(c) oznacza grupę o wzorze -0(CH2)p-Rc; (d) oznacza 
grupę o wzorze -Y-(CH2)q-Rd; R2 oznacza atom wodoru, atom 
chlorowca, grupę niźszoalkilową ewentualnie podstawioną gru
pą hydroksylową, grupę hydroksylową, grupę niższo-alkoksylo-
wą lub grupę o powyższych wzorach (b) albo (c), albo łączy się 
z Ri tworząc grupę metylenodioksy, przy czym grupa metleno-
dioksy jest ewentualnie podstawiona grupą karboksylową lub 
grupą niższoalkoksykarbonylową; R3 oznacza atom wodoru lub 
grupę niższo-alkiiową; W oznacza grupę o wzorze (II), która 
przyłączona jest w pozycji 2- lub 3- układu pierścieniowego 
indolu, gdzie R4 oznacza atom chlorowca lub grupę trifluorome-
tylową, a R5 oznacza grupę niższo-alkiiową, albo jej sól. 
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Związki będące przedmiotem wynalazku wykazują silne 
działanie pobudzające receptor /?3-adrenergiczny i selektyw
ność względem adrenoreceptorów. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 320486 (22)9512 01 6(51) C07D 211/40 
C07D 401/12 
C07D 409/12 
A61K 31/445 

(31) 94 299963 (32) 9412 02 (33) JP 
95 105205 95 04 28 JP 
95 198816 95 08 03 JP 

(86)9512 01 PCT/JP95/02458 
(87) 96 06 06 WO96/16940 PCT Gazette nr 26/96 
(71) YAMANOUCH! PHARMACEUTICAL 

CO., LTD., Tokio, JP 
(72) Hirayama Fukushi, Koshio Hiroyuki, 

Matsumoto Yuzo, Kawasaki Tomihisa, Kaku 
Seiji, Yanagisawa Isao 

(54) Nowe pochodne amidynonaftylowe lub ich 
sole 

(57) Przedmiotem wynalazku są: pochodna amidynonaftylo-
wa określona ogólnym wzorem (I), która wykazuje inhibitujące 
działanie na agregację płytek krwi, oparte o inhibitowanie aktyw
nego czynnika X krzepnięcia krwi i jest przydatna jako środek 
przeciwzakrzepowy i tym podobny, jej sól, półprodukt do jej 
wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca po
chodną amidynonaftylową. We wzorze (I): R1 oznacza atom 
wodoru lub grupę -A-W-R4, A oznacza grupę -C(=X)-, grupę 
-C(=0)-C(=0)- lub grupę -S02-, X oznacza atom tlenu lub 
atomy siarki, W oznacza pojedyncze wiązanie lub grupę okre
śloną wzorem -NR5, R2 oznacza niższą grupę alkilową, R ozna
cza atom wodoru, chlorowca, grupę karboksylową, aminową, 
cyjanową, nitrową, hydroksylową.niższą alkoskylową, niższą 
alkilową lub niższą alkoksykarbonylową, B oznacza niższą gru
pę alkiienową lub grupę karbonylową, a n oznacza zero lub 1. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 319050 (22)97 0319 6(51) C07D 213/24 
C07D 417/06 
A61K 31/395 

(31) 96 19610932 (32)96 03 20 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Schmidt Gunter, Angerbauer Rolf, Brandes 

Arndt, Lögers Michael, Müller-Gliemann 
Matthias, Bischof i' Hilmar, Schmidt Delf, 
Wohlfeil Stefan 

(54) 2-Aryiopodstawione pirydyny, sposób 
wytwarzania 2-arylopodstawionych pirydyn i 
leki zawierające 2-aryIopodstawione pirydyny 

(57) Ujawniono 2-aryiopodstawione pirydyny o wzorze ogól
nym 1, w którym A i E mają jednakowe albo różne znaczenia i 
oznaczają grupę arylową o 6 -10 atomach węgla, ewentualnie 
od jednokrotnie do pięciokrotnie jednakowo albo różnie podsta
wioną, D oznacza nierozgałęzioną lub rozgałęzioną grupę alki
lową zawierającą do 8 atomów węgla, podstawioną grupą 
hydroksylową, L oznacza grupę cykloalkilową o 3 - 8 atomach 
węgla albo nierozgałęzioną lub rozgałęzioną grupę alkilową 
zawierającą do 8 atomów węgla, która jest ewentualnie podsta
wiona, T oznacza resztę o wzorze R3-X- lub C(R4)(R5)(R6)-. 
Związki o wzorze 1 nadają się jako substancje czynne w lekach, 
w szczególności do leczenia lipoproteinemii i hiperlipoproteine-
mii. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 319172 (22)97 03 26 6(51) C07D 213/56 
(31) 96 806 (32) 96 03 28 (33) CH 
(71) LONZAAG,Gampel/Wallis,CH 
(72) Roduit Jean-Paul, Kalbermatten Georges 
(54) Sposób wytwarzania aryloamidów 

heteroaromatycznych kwasów 
karboksylowych 

(57) Opisano sposób wytwarzania aryloamidów heteroaro
matycznych kwasów karboksylowych, o wzorze ogólnym I, w 
którym każde A" oznacza atom azotu lub grupę CRn (n=1 +5), 
z tym, że co najmniej jeden z członów pierścienia jest atomem 
azotu i dwa atomy azotu nie są ze sobą bezpośrednio związane, 
podstawniki R1 do R5, o iie występują, niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru, grupę Ci-4-alkilową albo grupę aryio-
wą, a jeden z podstawników R1 do R5 jest grupą o wzorze 
ogólnym -OR, w której R oznacza ewentualnie podstawiony 
rodnik aromatyczny lub heteroaromatyczny, R6 oznacza atom 
wodoru lub grupę Ci-4-alkilową, zaś R7 oznacza ewentualnie 
podstawiony rodnik aromatyczny lub heteroaromatyczny. 

Powyższe amidy otrzymuje się z odpowiednich hete
roaromatycznych chlorowcozwiązków, odpowiednich amin aro
matycznych oraz tlenku węgla w obecności kompleksu palladu 
z dwufosfiną. Związki tej klasy są ważnymi herbicydami. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319086 (22)97 03 21 6(51) C07D 213/81 
C07D 241/14 

(31) 96 735 (32)96 03 21 (33) CH 
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH 
(72) Roduit Jean-Paul, Kalbermatten Georges 
(54) Sposób wytwarzania aryloamidów 

heteroaromatycznych kwasów 
karboksylowych 

(57) Opisano sposób wytwarzania aryloamidów heteroaro
matycznych kwasów karboksylowych o wzorze I, w którym każ
dy An jest atomem azotu lub grupą CRn (n=1 +5), przy czym co 
najmniej jeden z członów pierścienia jest atomem azotu, a dwa 
sąsiadujące atomy azotu nie są bezpośrednio połączone ze 
sobą, R do R5, jeżeli występują, są niezależnie atomami wodo
ru, grupą Ci-4-alkilową lub arylem, jak również jest możliwe aby 
jeden z podstawników R1 do R5 był grupą o wzorze -OR, w 
którym R jest ewentualnie podstawionym rodnikiem aromatycz
nym lub heteroaromatycznym, R6 jest atomem wodoru lub gru
pą Ci-4-alkilową i R7 jest ewentualnie podstawionym rodnikiem 
aromatycznym lub heteroaromatycznym. Zgodnie z wynalaz
kiem wskazane amidy wytwarza się z odpowiedniego heteroaro-
matycznego chlorowcozwiązku, odpowiedniej aminy 
aromatycznej i tlenku węgla w obecności kompleksu palladu z 
dwufosfiną. 

Związki tej grupy, szczególnie te, w których jeden z 
podstawników R1 do R jest grupą aryloksy, są herbicydami o 
istotnym znaczeniu. Ujawniono także dwuetapowy sposób wy
twarzania amidów o wzorze ogólnym l'. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 318924 (22)97 0312 6(51) C07D 215/24 
A61K 31/47 

(31) 96 19610784 (32) 96 03 19 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Wagner Adalbert, Heitsch Holger, Nölken 

Gerhard, Wirth Klaus, Schölkens Bernward 
(54) Nowe pochodne fluoroalkilowe i 

fluoroalkoksyiowe związków 
heterocyklicznych, sposób ich wytwarzania, 
ich zastosowanie do wytwarzania leków oraz 
środek farmaceutyczny 

(57) Ujawniono nowe pochodne fluoroaikilowe i fluoroal
koksyiowe związków heterocyklicznych o ogólnym wzorze 1, w 
którym Xi, Xz i Xa są jednakowe lub różne i niezależnie ozna
czają N lub CR5. R1 i R2 są jednakowe lub różne i niezależnie 
oznaczają atom wodoru lub atom chlorowca, R3 i R4 są jedna
kowe lub różne i niezależnie oznaczają atom wodoru, atom 
chlorowca, Ci-Cs-alkil lub Ca-Cs-alkenyl, R5 oznacza atom wo
doru, atom chlorowca, Ci-Ce-alkil, O-R , S-R6, NHR6, C0-C12-
aryi, C6-Ci2-arylo-Ci-C3-alkil,-C(0)-OR8 lub-C(0)-H, przy czym 
Ci-Ce-alkil, C6-Ci2-aryl i C6-Ci2-arylo-Ci-C3-alkil są ewentualnie 
podstawione, R6 i R8 są jednakowe lub różne i niezależnie 
oznaczają atom wodoru, Ci-Cs-alkil, Cs-Cs-alkenyl lub C6-C12-
arylo-Ci-C3-alkil, R7 oznacza Ci-Cs-alkil, którego atomy wodoru 
są zastąpione częściowo lub całkowicie atomami fluoru i/iub 
chloru albo Ci-Cs-alkoksyl, którego atomy wodoru są zastąpio
ne częściowo lub całkowicie atomami fluoru i/lub chloru, B 
oznacza ugrupowanie aminokwasu, D oznacza C,2-Cs-alkeno-
diyl, Ci-C5-alkanodiy! lub -(CH2)n-Yp-(CH2)m-, E oznacza atom 
tlenu lub siarki, Y oznacza atom tlenu, atom siarki lub NR8, n i 
m są jednakowe lub różne i niezależnie oznaczają liczbę 0,1, 2 
lub 3 o oznacza liczbę 1, 2 lub 3, a p oznacza liczbę 0 lub 1, a 
także ich fizjologicznie dopuszczalne sole. Związki o wzorze 1 
mają działanie farmakologicznie jako antagoniści bradykininy. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 313357 (22)96 0318 6(51) C07D 233/60 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Urbanik Edmund, Pernak Juliusz, 

Skrzypczak Andrzej Jan, Zabielska-Matejuk 
Jadwiga 

(54) Nowe sole imidazoliowe i sposób 
wytwarzania nowych soli imidazoliowych 

(57) Wynalazek dotyczy nowych soli imidazoliowych o 
ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R3 oznacza grupę alkiiową 
prostołańcuchową lub rozgałęzioną, nasyconą lub nienasyco
ną, zawierającą od 1 do 18 atomów węgla lub cykloalkilową 
zawierającą od 4 do 12 atomów węgla lub ary Iową lub arylową 
z halogenem lub z grupą nitrową lub z grupą alkilową lub z 
grupą aminową lub z grupą hydroksylową, R oznacza alkil 
lub aryl, R4 i R5 oznacza grupę alkilową lub grupę arylową lub 
halogen, X i Y oznacza atom tlenu lub siarki lub grupę mety-
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lenową, Z oznacza jeden z wymienionych anionów: chlorek, 
bromek, jodek, chloran (V), chloran (VII), azotan (III), azotan (V), 
siarczan (IV), siarczan (VI), chromian (VI), dichromian (VI), jodan 
(V), metajodan (VII), diwodoroortofosforan (V), wodoroortofosfo-
ran (V), bromian (III), bromian (V), bromian (VII), tetrafluorobo-
ran, anion kwasu organicznego, wykazujących bardzo dobre 
właściwości grzybobójcze i powierzchniowo czynne. 

Sposób wytwarzania nowych soli imidazolilowych o 
ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R4, R5 oraz X, Y i 2 mają 
wyżej podane znaczenie, charakteryzuje się tym, że 1-podsta
wiony imidazol o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R4 i X mają 
wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji czawrtorzędowania 
eterem o ogólnym wzorze R3OCH2CI lub R3OCH2Br lub sulfi
dem o ogólnym wzorze R3SCH2CI lub R3SCH2 Br, w których R3 

ma wyżej podane znaczenie, przy czym reakcję prowadzi się w 
środowisku samych reagentów lub z rozpuszczalnikiem polar
nym lub z rozpuszczalnikiem niepolarnym, w zakresie tempera
tur od -20°C do 160°C, przy stosunku molowym substratów od 
1:3 do 3:1, ewentualnie z obecnością soli kwasów nieorganicz
nych lub organicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320458 (22) 95 1113 6(51) C07D 235/14 
(31) 94 3536 (32) 941124 (33) CH 

95 2704 95 09 25 CH 
(86) 95 1113 PCT/EP95/04451 
(87) 96 05 30 WO96/16046 PCT Gazette nr 25/96 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Guerry Philippe, CH; Jolidon Syndse, CH; 

Masciadri Raffaello, CH; Stalder Henri, CH; 
Then Rudolf, DE 

(54) Nowe benzylo-pirymidyny 
(57) Podstawione 5-benzylo-2,4-diaminopirymidyny o ogól

nym wzorze 1, w którym R1 oznacza niższą grupę alkoksylową, 
R̂  oznacza atom bromu albo niższą grupę alkoksylową, a R 
oznacza grupę arylową, heteroarylową albo grupę -Q-R30, w 

której Q oznacza grupę etylenową, winylenową albo etynyleno-
wą,a R30 oznacza grupę arylową, heteroarylową, niższą grupę 
alkoksykarbonylową albo karbamoilową, jak również łatwo hy-
drolizujące estry kwasów karboksylowych o wzorze 1 oraz far
maceutycznie dopuszczalne sole tych związków można 
stosować do leczenia lub zapobiegania w przypadku chorób 
infekcyjnych. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 320360 (22) 95 1110 6(51) C07D 239/26 
C07D 239/30 
C07D 239/34 
C07D 209/48 
C07C 271/08 
C07C 275/28 
A01N 43/54 

(31) 94 4441676 (32) 94 11 23 (33) DE 
(86) 95 1110 PCT/EP95/04430 
(87) 96 05 30 WO96/16044 PCT Gazette nr 25/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Müller Bernd, Sauter Hubert, Röhl Franz, 

Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Götz 
Norbert 

(54) Iminooksymetylenoanilidy, sposób ich 
wytwarzania i ich zastosowanie 

(57) Ujawniono iminooksymetylenoanilidy o wzorze (I), w 
którym n=0, 1, 2, 3 lub 4, R oznacza grupę nitro, cyjano, 
chlorowiec, ew. podst. alki!, alkenyl, alkinyl, alkoksy, alkenylo-
ksy, alkinyloksy lub dowiązany do dwóch sąsiednich atomów 
pierścienia ew. podst. mostek, X oznacza wiązanie bezpośred
nie, CH2, O lub NRa, Ra oznacza wodór, alkil, alkenyl, alkinyl, 
cykloalkil lub cykloalkenyl, R1 oznacza wodór, ew. podst. alkil, 
alkenyl, alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl, alkilokarbonyl lub alko-
ksykarbonyl, R2 oznacza alkil, alkenyl, alkinyl, cykloalkil lub 
cykloalkenyl albo dla przypadku, gdy X zastępuje NRa, dodat
kowo wodór, R3 oznacza wodór, cyjano, chlorowiec, alkil, chlo-
rowcoalk i l , alkoksy, chlorowcoalkoksy, alk i lot io, 
chlorowcoalkilotio lub cykloalkil, R4 oznacza 6- do 10-członowy 
jedno- lub dwupierścieniowy, podstawiony heteroaromatyczny 
układ pierścieniowy, jak również sposoby i półprodukty do ich 
wytwarzania i ich zastosowanie do zwalczania szkodników zwie
rzęcych lub szkodliwych grzybów. 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(2t) 319071 (22)97 03 20 6(51) C07D 403/12 
C07D 471/00 
A61K 31/33 

(31) 96 19610919 (32) 96 03 20 (33) DE 
96 19626701 96 07 03 DE 
96 19635522 96 09 02 DE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Wehner Volkmar, DE; Knolle Jochen, DE; 
Stilz Hans Ulrich, DE; Carniato Denis, FR; 
Gourvest Jean-François, FR; Gadek Torn, 
US; McDowell Robert, US 

(54) Nowe związki heterocykliczne, sposób ich 
wytwarzania, ich zastosowanie jako leków i 
środek farmaceutyczny 

(57) Nowe związki heterocykliczne o ogólnym wzorze 1, a 
także ich fizjologicznie zgodne sole mają działanie farmakologi
czne między innymi jako inhibitory resorpcji kości przez osteo-
klasty i jako antagoniści receptorów witronektyny. Ujawniono 
także sposób wytwarzania tych związków i ich zastosowanie 
jako leków oraz środek farmaceutyczny. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (21) 319024 (22)97 03 18 6(51) C07D 499/00 
(31) 96 960131 (32)96 03 21 (33) HR 
(71) PLIVA farmaceutska, kemijska, 

prehrambena i kozmetička índustrija, 
díoničko društvo, Zagreb, HR 

(72) HerakJureJ. 
(54) 4-Tia-l-azabicyklo(3.2.0.) 

heptano-3-imino-2-izopropyIideno-7-ketoanal 
ogony beta-Iaktamów, sposób ich 
wytwarzania i ich zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku są 4-tia-1-azabicy-
klo(3.2.0)heptano -3~imino-2-izopropylideno-7-ketoanalogony 
beta-Iaktamów o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom 
wodoru lub atom chlorowca, R2 oznacza atom wodoru, atom 
chlorowca, grupę ftalimidową, R3 oznacza atom wodoru, alkil, 
benzyl, grupę heterocykliczną, korzystnie grupę izoksazolową, 
pirazolową i podobne grupy, a także sposób wytwarzania tych 
związków, polegający na tym, że sulfotlenek amidu kwasu peni-
cylanowego o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają w/w 
znaczenia, poddaje się reakcji ze związkiem zawierającym fo
sfor, korzystnie z fosforynem trimetylu, fosforynem trietylu, trife-
nylofosfiną i podobnymi związkami, przerabia się mieszaninę 
reakcyjną i wyodrębnia produkt w znany sposób. Związki te 
znajdują zastosowanie jako związki pośrednie do wytwarzania 
nowych beta-laktamowych analogonów lub substancji czyn
nych preparatów do leczenia chorób wywoływanych przez 
drobnoustroje. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 320416 (22) 95 11 22 6(51) C07J 9/00 
C07J 5/00 

A61K 31/56 
(31) 94 346926 (32) 941123 (33) US 
(86) 95 11 22 PCT/US95/15210 
(87) 96 05 30 WO96/16076 PCT Gazette nr 25/96 
(71) COCENSYS, INC., Irvine, US 
(72) Lan Nancy C., US; Gee Kelvin W., US; 

Böiger Michael B., US; Tahir Hasan, IN; 
Purdy Robert, US; Upasani Ravindra B., US 

(54) Grupa androstanów i pregnanów dla 
alosterycznej modulacji receptorów GABA 

(57) Ujawniono związki szeregu androstanu i pregnamu dla 
alosterycznych modulacji receptora GABA. Wynalazek obejmu
je sposoby, kompozycje i związki służące do modulowania 
pobudliwości mózgu przez kompleks receptora GABA - chlorek 
jonoforu w celu łagodzenia stresu, niepokoju, napadów bez-
ssenności, zakłóceń nastroju, objawów przedmenstruacyjnych 
i depresji poporodowych oraz wywoływania znieczuleń. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 319195 (22) 97 03 27 6(51) C08F 2/34 
(31) 96 623016 (32) 96 03 28 (33) US 
(71) Union Carbide Chemicals & Plastics 

Technology Corporation. Danbury, US 
(72) Jacobsen Lance Lyle, Lee Kiu Hee, Parrish 

John Roberts 
(54) Sposób sterowania reaktora polimeryzacji w 

fazie gazowej ze złożem fluidalnym 
(57) Sterowanie reaktora polimeryzacji w fazie gazowej jest 

wykonywane za pomocą liczby stopowej, temperatury reakcji i 
ciśnienia cząstkowego substratów reakcji. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320476 (22) 95 11 28 6(51) C08F 6/12 
(31)94 94308787 (32)941129 (33) EP 
(86)951128 PCT/EP95/04712 
(87) 96 06 06 W096/16994 PCT Gazette nr 26/96 
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(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 

(72) Van Dijk Cornelis Martinus, Grotenhuis 
Paulus Alexander Maria 

(54) Sposób koagulacyjnej końcowej obróbki 
polimerów 

(57) Ujawniono sposób koagulacyjnej końcowej obróbki 
(ko)polimeru z zastosowaniem polialkoholu winylu jako dys-
pergatora podczas koagulacji. W szczególności poddawać 
można obróbce końcowej kopolimery o małej lepkości, zawie
rające co najmniej jeden blok pochodzący od przeważająco 
sprzężonego dieniu i co najmniej jeden blok pochodzący od 
przeważająco monowinylowego związku aromatycznego. Po
lialkohol winylu charakteryzuje się wagowo średnim ciężarem 
cząsteczkowym od 200 do 200000 oraz średnim stopniem 
hydrolizy od 25 do 98%. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320478 (22) 95 1114 6(51) C08F 8/02 
C08F8/16 
C08F8/24 
C08F8/46 

(31)94 346972 (32)941129 (33) US 
(86) 95 1114 PCT/US95/14935 
(87) 96 06 06 W096/16995 PCT Gazette nr 26/96 
(71) EXXON RESEARCH AND 

ENGINEERING COMPANY, Florham 
Park, US 

(72) Patii Abhimanyu O. 
(54) Polimery i kopolimery p-alkilostyrenu z 

wprowadzonymi grupami funkcyjnymi 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności polimer 

lub kopolimer z wprowadzonymi grupami funkcyjnymi, który 
zawiera ugrupowanie p-alkilostyrenu z wprowadzanymi grupa
mi funkcyjnymi, o wzorze I, w którym grupy Ri, Pe i R3 oznaczają 
niezależnie atom wodoru, grupę alkilową, pierwszorzędową i 
drugorzędową grupę chlorowcoalkilową, a R4 oznacza grupę o 
wzorach: -(A)-COOH, -C(=0)-CH=CH-COOH, -C(=0)-(CH2)x-
C(=0)-OH i -C(=0)-(CH2)yCH3, w których x oznacza liczbę 
całkowitą o wartości od 2 do około 10, y oznacza liczbę całkowitą 
o wartości w zakresie od 0 do około 20, A oznacza liniową grupę 
węglowodorową, zawierającą od 2 do około 10 atomów węgla 
lub rozgałęzioną grupę węglowodorową zawierającą od 3 do 
około 10 atomów węgla. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 320422 (22) 95 11 23 6(51) C08F 220/02 
C09D 133/02 

(31)94 2210 (32)941129 (33) AT 
95 1833 951108 AT 

(86) 95 11 23 PCT/AT95/00227 
(87) 96 06 06 W096/16998 PCT Gazette nr 26/96 
(71) VIANOVA RESINS 

AKTIENGESELLSCHAFT, Werndorf, AT 
(72) Kriessmann Ingo, Awad Rami-Rairnund, 

Gsöll Hannelore, Gossak Kurt, Hirschmann 
Bernhard 

(54) Sposób dwustopniowego wytwarzania 
wodnych, samosieciujących dyspersji 
kopolimerycznych i ich stosowanie do 
lakierów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wod
nych, samosieciujących dyspersji kopolimerycznych na os
nowie kopolimerów akrylanowych wykazujących grupy 
acetoacetylowe i grupy karboksylowe, które są zobojętnio
ne wieloaminami działającymi jako składnik sieciujący, 
oraz dotyczy ich stosowania jako spoiw dla lakierów, które 
sieciują się w temperaturze pokojowej lub w temperaturze 
podwyższonej. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 320365 (22) 95 10 23 6(51) C08G 18/48 
C08G 18/10 

(31) 94 94203401 (32) 94 11 22 (33) EP 
95 95201245 95 0512 EP 

(86) 95 10 23 PCT/EP95/04144 
(87) 96 05 30 WO96/16099 PCT Gazette nr 25/96 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Bleys Gerhard Jozef, Gerber Dirk, Neyens 

Viviane Gertrude Johanna 
(54) Sposób wytwarzania giętkich pianek 
(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób wytwa

rzania giętkich pianek w wyniku reakcji prepolimeru o war
tości NCO od 3 do 15% wagowych, który jest produktem 
reakcji nadmiaru poliizocyjanianu z poliolem polieterowym 
lub z mieszaniną takich polioli, przy czym wymieniony 
poliol lub ich mieszanina ma średnią nominalną funkcyj-
ność hydroksylową od 2 do 6, średni równoważnikowy 
ciężar hydroksylowy od 500 do 5000 i zawartość grup 
oksyetylenowych co najmniej 50% wagowych, z wodą, przy 
czym ilość wody wynosi od 15 do 500 części wagowych na 
100 części wagowych prepolimeru, przy czym na początku 
reakcji temperatura prepolimeru jest w zakresie od 10 do 
50°C i temperatura wody jest o 10 do 50°C wyższa od 
temperatury prepolimeru, a także sposób wytwarzania gięt
kiej pianki w wyniku reakcji powyższego prepolimeru z 
wodą w obecności superabsorpcyjnego polimeru. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 320339 (22) 96 09 04 6(51) C08G 18/70 
C09J 175/04 

(31) 95 9510380 (32) 95 09 05 (33) FR 
(86) 96 09 04 PCT/FR96/01345 
(87) 97 0313 WO97/09365 PCT Gazette nr 12/97 
(71) LE JOINT FRANÇAIS, Paryż, FR 
(72) Rath Walter, Koch Markus, Reichardt 

Rüdiger 
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(54) Kompozycja poliuretanowa oraz 
uszczelnienie oszklenia 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji poliuretanowej, w 
szczególności do wykonywania uszczelnień oszklenia izolacyj
nego lub podwójnego uszczelnienia, przy czym kompozycja 
zawiera komponent poliolowy i środek utwardzający oparty na 
izocyjanianie, któremu nadaje się podwyższoną lepkość lub 
konsystencję pasty przez dodanie środka zagęszczającego lub 
tiksotropowego, takiego jak kreda, krzemiany, bentonity, wę
glan wapnia, polichlorek winylu (PVC), pochodne mocznika, 
pochodne akrylowe, sadza lub krzemionka pirogeniczna. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 313427 (22) 96 03 22 6(51) C08G 65/14 
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii 

Polimerów, Zabrze 
(72) Stolarzewicz Andrzej, Neugebauer Dorota, 

Grobelny Zbigniew, Grobelny Janusz, 
Żabski Leszek 

(54) Sposób wytwarzania polieterodioli 
(57) Sposób wytwarzania polieterodioli na drodze polimery

zacji monomerów oksiranowych wobec inicjatora polega na 
tym, że polimeryzację monomerów oksiranowych prowadzi się 
w środowisku bezwodnym wobec wodorku potasu, ewentualnie 
z dodatkiem eterów koronowych lub kryptanów jako związków 
kompleksujących kation metalu. W sposobie korzystnie do 
wodorku potasu lub jego suspensji w eterze wprowadza się 
mieszając związek koronowy lub jego roztwór w eterze, a nastę
pnie dozuje się monomer lub roztwór monomeru w eterze. 

Jako monomery oksiranowe stosuje się korzystnie tle
nek etylenu i jego pochodne wybrane z grupy obejmującej 
tienek propylenu, tlenek butylenu, pochodne posiadające w 
podstawniku liniowe wiązanie eterowe, takie jak eter allilogli-
cydowy, eter butyloglicydowy lub eter fenyloglicydowy. Jako 
etery stosuje się korzystnie tetrahydrofuran, eter n-butylowy, 
eter izopropylowy, 1 -4-dioksan. Jako związki koronowe korzyst
nie stosuje się 12-crown-4, 15-crown-5, 18-crown-6, dicyklohe-
ksano-18-crown-6, dícykloheksano-24-crown-8, a jako 
kryptandy korzystnie kryptand C222. 

Polimeryzację prowadzi się w szrokim zakresie tempe
ratur, korzystnie w temperaturze od 20°C do 90DC. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 320364 (22) 96 09 24 6(51) C08K 5/32 
C08L 23/02 

(31) 95 533134 (32) 95 09 25 (33) US 
96 717313 96 09 20 US 

(86) 96 09 24 PCT/US96/15284 
(87) 97 04 03 W097/11993 PCT Gazette nr 15/97 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 

Fairfield, US 
(72) Prabhu Vaikunth S., Avakian Roger W. 
(54) Kompozycje polimerowe zawierające 

kompozycje stabilizatora tlenku aminy 
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje termoplasty

czne, zawierające tlenek aminy, a także kompozycje stabilizują
ca zawierające tlenek aminy oraz drugi środek stabilizujący. 
W/w kompozycje termoplastyczne charakteryzują się dobrą sta
bilnością prędkości przepływu stopu przy przedłużonych prze
biegach wytłaczania. Kompozycje stabilizujące są użyteczne 
jako dodatek do materiałów termoplastycznych w celu ich sta
bilizacji. Przedmiotem wynalazku jest także m.in. sposób stabili
zowania kompozycji termoplastycznych, polegający na 

domieszaniu tlenku aminy do żywicy termoplastycznej. Zaleca
nymi tlenkami amin są tlenki trialkiloamin. Zalecaną żywicą 
termoplastyczną jest żywica poliolefinowa. 

(65 zastrzeżeń) 

Al(21) 318966 (22) 97 03 14 6(51) C09K 3/00 
(31) 96 616408 (32) 96 03 15 (33) US 
(71) MORTON INTERNATIONAL, INC, 

Chicago, US 
(72) Barnes Michael William, Taylor Robert Don 
(54) Kompozycja generująca gaz 
(57) Kompozycja generująca gaz składa się z od około 30 do 

około 85% wagowych paliwa (A) i od około 15 do około 70% 
wagowych utleniacza (B) w stosunku do całkowitego ciężaru (A) 
plus (B). Co najmniej około 60% wagowych, do 100% wagowych 
paliwa (A) stanowi sól azotanowa poliaminy o wzorze ogólnym 
wybranym z grupy składającej się z (I) ZHN-CO-NHZ, (II) Z-
NH-C(NHZ) (NHZ) i (III) ZHN-CO-NH-CO-NHZ, w których to 
wzorach (I) i (III) podstawniki Z są takie same lub różne i są 
wybrane z H i NH2 oraz (IV) Ca-Ca-alkilodiamin i ich mieszanin, 
zaś uzupełnienie do bilansu (A) stanowi inne paliwo. Co naj
mniej około 60% wagowych, do 100% wagowych utleniacza (B) 
stanowi Cu(N03)2 • 3Cu(OH)2 i/lub CO(NH3)3 • (N03)3, zaś 
uzupełnienie do bilansu (B) stanowi inny utleniacz. 

Kompozycja znajduje zastosowanie do napełniania ga
zem samochodowych poduszek powietrznych . 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 313559 (22) 96 03 28 6(51) C09K 17/00 
(75) Czekaj Lucyna, Kiaków; Gonet Andrzej, 

Kraków; Macuda Jan, Kraków; Stryczek 
Stanisław, Kraków 

(54) Mieszanina do zestalania, wzmacniania i 
uszczelniania uwodnionych odpadów 
przemysłowych 

(57) Mieszanina do zestalania, wzmacniania i uszczelniania 
uwodnionych odpadów przemysłowych składa się ze środka 
dehydratacyjno-wiążącego w ilości 0,1 - 80%, ze środka osusza
jącego w ilości 0 - 50% oraz z wypełniaczy w ilości 0 - 60%, przy 
czym ilości składników podano w stosunku do masy odpadów, 
Środek dehydratacyjno-wiążący stanowi wapno, cement, klin
kier cementowy, mielony granulowany żużel lub ich kompozy
cje. Środek osuszający stanowi gips, pył dymnicowy, sorbenty, 
trociny, diatomity, perlit lub ich kompozycje. Wypełniacze sta
nowią kruszywa mineralne, grunty rodzime, materiały odpado
we przemysłu budowlanego, surowce skalne lub ich 
kompozycje. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 313462 (22) 96 03 22 6(51) C10B 21/00 
(71) Huta im.Tadeusza Sendzimira SA, Kraków 
(72) Dyb Jan, Gut Mikołaj, Figiel Zbigniew, 

Majka Kazimierz 
(54) Układ zasilania gazowego baterii 

koksowniczych 
(57) Układ zasilania gazowego baterii koksowniczych 

gazem niskokalorycznym, a zwłaszcza gazem wielkopieco
wym, z własnego źródła zasilania odznacza się tym, że 
magistrala gazu wielkopiecowego, połączona z bateriami 
koksowniczymi, ma rurociąg gazu wysokokalorycznego, 
połączony poprzez zespół zasilania. Zespół zasilania ma 
wymienną dyszę mieszającą (11) i zwężkę dozującą (9), 
umieszczoną pomiędzy zaworami odcinającymi (10). Dysza 
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mieszająca (11) ma co najmniej trzy kanały, odchylone wzglę
dem siebie o kąt do 30°. 

(3 zastrzeżenia) 

A3(21) 313360 (22) 96 03 18 6(51) C10L 1/02 
(61) 311601 
(75) Solis Maria, Lublin; Grudziński Adam, 

Vingaker, SE 
(54) Paliwo biologiczne do silników 

wysokoprężnych i sposób wytwarzania 
paliwa biologicznego do silników 
wysokoprężnych 

(57) Ujawniono paliwo biologiczne do silników wysokopręż
nych, stanowiące uzupełnienie do zgłoszenia nr P311601, w 
którym zamiast kumenu stosuje się terpentynę balsamiczną 
i/lub ekstrakcyjną. Udział poszczególnych składników paliwa 
wynosi: 20%-30% benzyny, 1%-5% terpentyny i 65%-79% wytła
czanego na zimno oleju rzepakowego. 

Sposób wytwarzania paliwa polega na zmieszaniu w 
pierwszym etapie procesu benzyny z terpentyną w czasie 5-10 
minut, a następnie w drugim etapie procesu dodanie do tej 
mieszaniny oleju rzepakowego i wymieszaniu całej masy w 
ciągu 15-30 min. Proces odbywa się w temperaturze pokojowej. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313505 (22) 96 03 27 6(51) C10L 5/00 
(71) Instytut Mineralnych Materiałów 

Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie, 
Kraków 

(72) Nowak Edmund, Czopek Adam, Pawłowski 
Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Kozak 
Zdzisław, Miącz Aleksander, Bojarczuk 
Adam 

(54) Paliwo zastępcze z odpadów komunalnych, 
sposób jego wytwarzania oraz urządzenie dla 
wprowadzania tego paliwa do długiego pieca 
obrotowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest stałe paliwo zastępcze wy
twarzane z odpadów komunalnych i przemysłowych, przezna
czone zwłaszcza do opalania pieców obrotowych w przemyśle 
cementowym, sposób wytwarzania tego paliwa oraz urządzenie 
dla wprowadzania paliwa zastępczego do obrotowego pieca 
cementowego. Paliwo zastępcze jest mieszaniną odpadu komu
nalnego z palnym odpadem przemysłowym stałym, korzystnie 
kopalnianym. Paliwo zastępcze zawiera również dodatek odpo
wiednich substancji chemicznie czynnych i ewentualny dodatek 
substancji uzdatniającej paliwo do granulowania lub brykieto-
wania. Korzystna wartość opałowa tak zestawionego paliwa jest 
zawarta w przedziale 13,0 MJ/kg do 18,0 MJ/kg paliwa, a w jego 
składzie według rodzaju zawarte jest co najmniej 60,0% wago
wych substancji palnej, do 25,0% wagowych substancji mine
ralnej i do 15,0% wilgoci, przy czym jego uziamienie mieści się 
w przedziale 0,0 do 30,0 mm. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 313310 (22)96 0316 6(51) C10M 169/04 
(71) Rafineria Czechowice SA, 

Czechowice-Dziedzice 
(72) Stańkowski Leszek, Macikowski Tadeusz, 

Śpiewak Józef, Balcer Andrzej 
(54) Smar do wysokoobciążonych skojarzeń 

trących, zwłaszcza przegubów 
homokinetycznych 

(57) Smar zawiera 1 do 10% wagowych dwusiarczku 
molibdenu; 0,5 do 2,5% wagowych diaikiicditikarbaminia-
nu cynku; 0,2 do 1,5% wagowego diaikilobenzylosulfoma-
nu wapnia lub dialk i lonafty losulfonianu wapnia lub 
alkilonaftenianu cynku lub ich mieszaniny oraz do 100% 
wagowych smaru kompleksowego litowego, powstałego 
przez zagęszczenie cieczy bazowej, korzystnie oleju mine
ralnego iub syntetycznego, mieszaniną soli litowych 
wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych lub ich po
chodnych hydroksylowych o długości łańcucha C12 do 
C22 oraz nieorganicznych lub organicznych kwasów nisko-
cząsteczkowych, korzystnie borowego lub azelainowego. 

Korzystnie smar zawiera do 2% wagowych diaikilo-
aryloaminy lub innego związku azotu, stanowiącego inhibi
tor utleniania. 

Stosowany bazowy kompleksowy smar litowy pod 
względem trwałości użytkowej i stabilności w trakcie magazy
nowania przewyższa zwykły smar litowy, natomiast dwusiar
czek molibdenu w połączeniu z diaikiloditiokarbaminianem 
cynku wykazuje synergetyczne współdziałanie. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320415 (22) 95 11 13 6(51) C11D 17/00 
C11D 1/94 

(31) 94 344059 (32) 941123 (33) US 
95 517050 95 08 21 US 

(86) 95 1113 PCT/US95/15522 
(87) 96 05 30 WO96/16160 PCT Gazette nr 25/96 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 

Nowy Jork, US 
(72) ErilliRita 
(54) Mikroemulsyjne delikatne ciekłe kompozycje 

czyszczące 
(57) Delikatna ciekła kompozycja mikroemulsyjna zawiera 

mieszaninę surfaktantów: ll-rzęd. alkanosulfonianu i surfa-
ktantatypu alkiloeteropolietenoksysiarczanu, surfaktant dwu
biegunowy anionowy surfaktant ulegający degradacji 
biologicznej, kosurfaktant, substancję zapachową lub nie
rozpuszczalny w wodzie węglowodór i wodę. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320463 (22) 96 07 17 6(51) C12N 15/12 
(31) 95 60001043 (32) 95 09 17 (33) US 
(86)96 0717 PCT/US96/11822 
(87) 97 03 20 WO97/10336 PCT Gazette nr 13/97 
(71) ICOS CORPORATION, Bothell, US 
(72) Lockerbie Robert Owen, Gallatin Michael 

W. 
(54) Nowe białka wiążące PKA i ich zastosowanie 
(57) Wynalazek dostarcza m.in, nowych polipeptydów 

wiążących PKA, kwasów nukleinowych kodujących poli-
peptydy i przeciwciał swoiście aktywnych immunologicz
nie wobec tych peptydów. 

(11 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319087 (22) 97 03 21 6(51) C12N 15/54 
(31) 96 19611252 (32)96 03 22 (33) DE 

96 19625269 96 06 25 DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Crueger Anneliese, Dellweg Hans-Georg, 

Lenz Jürgen Georg, Schröder Werner, Pape 
Hermann, Goeke Klaus, Schaper Beate, 
Hemker Michael, Piepersberg Wolfgang, 
Distler Jürgen, Stratmann Ansgar 

(54) Sposób wytwarzania, jak również 
zastosowania transferazy akarwiozylu do 
przekształcania homologów akarbozy w 
akarbozę, do wytwarzania homologów 
akarbozy 

(57) Wynalazek dotyczy transferazy akarwiozylu (AT) z Acti-
nomycetes, a zwłaszcza z Actinoplanes sp. SE 50/13 albo SE 
50/110 i ich mutantów, sposobu izoiacji, oczyszczania i chara
kteryzacji enzymu, do izolacji i charakteryzacji genów acbD, 
kodujących transferazę akarwiozylu, ekspresji transferazy akar
wiozylu w heterologicznym organizmie gospodarza, zastosowa
nia transferazy akarwiozylu do przemiany składników 
ubocznych akarbozy w akarbozę, względnie wytwarzania ho
mologów akarbozy, zastosowanie transferazy akarwiozylu w 
oczyszczaniu akarbozy, jak również wytwarzania mutantów o 
zmniejszonym tworzeniu składników ubocznych przez inakty-
wację genu transferazy akarwiozylu. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 320328 (22) 95 11 20 6(51) C12N 15/74 
(31) 94 9423404 (32) 94 1119 (33) GB 
(86)951120 PCT/GB95/02699 
(87) 96 05 30 WO96/16180 PCT Gazette nr 25/96 
(71) INSTITUTE OF FOOD RESEARCH, 

Colney, GB 
(72) Gasson Michael John, Dodd Helen Mair 
(54) Wytwarzanie wariantu nizyny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności komórka, 

która nie zawiera naturalnego genu nisA, ale w której następuje 
ekspresja wariantu genu nisA zawierającego nizynę, gdzie wa
riant genu nisA ma takie samo położenie jak nisA, w stosunku 
do zespołu genów obejmujących naturalny gen nisA i geny 
modyfikacji, wydzielania i odporności na nizynę. Korzystnie, 
jeżeli naturalny, chromosomalny gen nieobecny, a komórka 
zawiera wariant genu nisA w pozycji chromosomalnej natural
nego genu nisA. Ujawniono także sposoby wytwarzania komó
rek oraz sosoby wytwarzania nizyny, a w szczególności wariantu 
nizyny, jak opisano, a także zastosowanie nizyny jako czynnika 
przeciwbakteryjnego. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 313482 (22) 96 03 25 6(51) C23F 11/00 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Pieńkowska Barbara, Bukat Krystyna, 

Dąbrowska Zofia, Rafalik Ireneusz 
(54) Sól lutownicza do zabezpieczania przed 

utlenieniem stopionego lutowia Sn-Pb w 
cynowarkach rolkowych 

(57) Sól lutownicza do zabezpieczania przed utlenieniem 
stopionego lutowia Sn-Pb w cynowarkach rolkowych, składa

jąca się ze złożonych chlorków cynkowo-amonowych, skła
da się z 50-60% wag. soli (NH4)2, ZnCU i 40-50% wag. 
mieszaniny soli Zn(NH3)2Cl2 i Zn5(OH)sCl2.H20, otrzyma
nych przez rozpuszczenie i krystalizację od 35 do 45% wag. 
chlorku cynku, od 44 do 55% wag. chlorku amonu oraz od 
5 do 20% wag. tlenku cynku. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320424 (22) 95 1118 6(51) C25D 11/02 
(31) 94 4442792 (32) 94 12 01 (33) DE 
(86) 95 1118 PCT/EP95/04544 
(87) 96 06 06 W096/17111 PCT Gazette nr 26/96 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt am Main, DE 
(72) Rothbauer Horst, Renner Ewald 

(54) Sposób wytwarzania warstwy tlenków, 
chroniącej przed korozją i ścieraniem, o 
lokalnie zredukowanej grubości, na 
metalowej powierzchni detalu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
warstwy tlenków, chroniącej przed korozją i ścieraniem, 
na metalowej powierzchni detalu (1), zwłaszcza metalo
wej powierzchni korpusu do mocowania zaworów, w któ
rym to przy zastosowaniu katody, detal (1) umieszcza się 
jako anodę w elektrolicie (2) i poddaje działaniu ciągłe
go lub tętniącego prądu stałego, przy czym, przed zanu
rzeniem deta lu (1) w e l ek t r o l i c i e , na de ta lu (1) 
umieszcza się, odporną na elektrolit (2), anodę pomoc
niczą (3), która odprowadza prąd anodowania w takich 
miejscach, w których grubość warstwy anodowanej ma 
być niewielka lub zerowa. 

(13 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(21) 320457 (22) 96 09 24 6(51) D01D 1/06 
F04C 15/00 
F16K 51/00 
B29C 47/68 
D01F 2/00 

(31)95 1596 (32)95 09 26 (33) AT 
(86) 96 09 24 PCT/AT96/00171 
(87) 97 04 03 WO97/12083 PCT Gazette nr 15/97 
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lenzing, AT 
(72) Kalí Wolfram, Männer Johann, Firgo 

Heinrich, Schwenninger Franz 

(54) Sposób transportowania roztworu celulozy w 
wodnym trzeciorzędowym aminotlenku 

(57) Sposób transportowania roztworu celulozy w wod
nym trzeciorzędowym aminotlenku przez element konstru
kcyjny, przy czym prędkość przepływu roztworu celulozy w 
elemencie konstrukcyjnym jest zróżnicowana, znamienny 
tym, że element konstrukcyjny w miejscu, w którym pręd
kość przepływu jest stosunkowo mała, zawiera otwór, przez 
który część roztworu celulozy wydostaje się z elementu 
konstrukcyjnego. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też urządzenie do wy
twarzania kształtek celulozowych. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 320368 (22) 95 1118 6(51) D04H 1/60 
D04H 1/00 

D06M 15/41 
D06M 15/507 

(31) 94 4441765 (32)941124 (33) DE 
(86) 95 1118 PCT/EP95/04542 
(87) 96 05 30 W096/16218 PCT Gazette nr 25/96 
(71) TEODURN.V., Breda, NL; RIETER 

AUTOMOTIVE GERMANY GMBH, 
Rossdorf, DE 

(72) Thyssen Stan, NL; Schmitt Walter, DE; 
Hilmes Dieter, DE 

(54) Zestaw spoiwowy do wytwarzania włóknin i 
sposób wytwarzania wytworów kształtowych 
z włóknin 

(57) Wynalazek dotyczy spoiwa do wytwarzania włóknin 
oraz sposobu wytwarzania włóknin i wytworów kształtowych z 
włóknin, zwłaszcza w narzędziach kształtujących, w którym 
włókniny chemicznie wiąże się ze sproszkowanymi spoiwa
mi, które całkowicie lub częściwo składają się z lakieru 
proszkowego, zwłaszcza lakieru proszkowego będącego 
materiałem recyrkulowanym. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 320369 (22) 95 11 21 6(51) D05B 1/00 
D05B 1/10 

D05B 13/00 
B05B 15/00 

(31) IHDP9401016.1 (32)941123 (33) UZ 
(86) 95 11 21 PCT/UZ95/00001 
(87) 96 05 30 W096/16219 PCT Gazette nr 25/96 
(75) Tadzhibaev Zarif Sharifovich, Taskhent, UZ 

(54) Maszyna do szycia ściegiem dwunitkowym 
łańcuszkowym 

(57) Wynalazek upraszcza konstrukcję i poprawia wydaj
ność maszyny przez użycie prostszego mechanizmu pętlowa-
cza (24), który wykonuje ruch obrotowy. 

Dwunitkowy ścieg łańcuszkowy jest kształtowany i 
zaciągany w jednym obrocie głównego wału (2) maszyny. 

Maszyna do szycia zawiera ponadto samodzielne tar
czowe krzywkowe przyciągacze (11) nici dla nici górnej i 
dolnej, popychacz (19) dolnej nici, który może oscylować 
wokół własnej osi. 

Pętlowacz (24) jest zamontowany w taki sposób, że 
może wykonywać ruch obrotowy w płaszczyźnie równoległej 
do linii ściegu i może wykonywać dwa obroty w każdym cyklu 
ruchu igły (9) i popychacza (19). 

Według wynalazku można wykonać maszynę do szy
cia dwunitkowym ściegiem łańcuszkowym w trzech odmia
nach, odpowiednio z platformą płaską, słupkową i walcową. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al(21) 313356 (22) 96 03 17 6(51) E01C 9/06 
(75) Feil Andrzej, Kraków; Skubieda Zdzisław, 

Kraków 
(54) Sposób układania wielkowymiarowych płyt 

torowych z szyną blokową na torze 
wbudowanym w jezdnię uliczną lub na torze 
wydzielonym z jezdni 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wielkowymiaro
wych płyt torowych z szyną blokową na torze wbudowanym w 
jezdnię uliczną lub na torze wydzielonym z jezdni, w którym na 
podłożu z gruntu rodzimego, stanowiącego dno koryta torowe
go wyprofilowanego ze spadkami poprzecznymi 3-4% w kierun
ku od osi koryta ku jego krawędziom, układa się warstwę 
odsączającą z piasku (6) o grubości 10-15 cm, z na niej układa 
się podbudowę, składającą się kolejno z warstwy kruszywa 
łamanego o grubości 30-35 cm lub warstwy betonu (5) o grubo
ści 20-25 cm, warstwy asfaltobetonu (4) o grubości od 4 -15 cm, 
zagęszczanej walcami statycznymi oraz warstwy wyrównawczej 
(3) z asfaltobetonu drobnoziarnistego i na tak przygotowanej 
podbudowie układa się wilekowymiarowe płyty torowe (1) z 
zagłębionymi w nich i utwierdzonymi szynami blokowymi, a 
przestrzeń między płytami (1) wypełnia się płytami międzytoro-
wymi (2) !ub innymi materiałami brukarskimi. 

Przy krawędzi podsypki piaskowej (6) układa się dreny 
podłużne (7). Warstwy asfaltobetonu (3, 4) ułożone są w dwu
stronnym spadku, przy czym spadek ten, na szerokości warstw 
równej szerokości jednej płyty torowej (1), wynosi 1%, natomiast 
na pozostałej szerokości tych warstw wynosi od 0,5 do 0,75%. 

Warstwę wyrównawczą (3), wykonaną z asfaltobetonu 
drobnoziarnistego o średnicy ziaren nie przekraczających 8 
mm, układa się poprzez mechaniczne rozścielanie. Na pasach, 
wydzielonych z jezdni, ułożony tor oddziela się od przyległego 
terenu, korzystnie krawężnikami drogowymi lub otoczyną. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 319264 (22) 97 04 03 6(51) E01F 15/10 
(71) SIGMA TRAKT Sp. z o.o., Tarnowo 

Podgórne 
(72) Luzeńczyk Ryszard; Uhlemann Klaus, DE 
(54) Ochronna przestawna bariera drogowa 
(57) Istota wynalazku polega na tym, że ochronna przestaw

na bariera drogowa składa się z co najmniej dwóch słupków 
skrajnych (1) i n-słupków środkowych (2), przy czym każdy 
słupek skrajny wyposażony jest z obu stron po dwie pary łącz
ników (4), z których każdy ma kształt w przekroju poprzecznym, 
odpowiadający kształtem profilowej odbojnicy (3), z dwoma 
ramionami w jego części dolnej, na których zamocowane są, 

korzystnie na każdym, trzy listwy prowadzące, przy czym słupek 
środkowy (2) wyposażony jest po dwie pary listew prowadzą
cych, natomiast profilowe odbojnice (3) są mocowane rozłącz
nie na listwach prowadzących słupków skrajnych (1) i 
środkowych (2) za pomocą śrub (24). 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 313423 (22) 96 03 20 6(51) E02D 7/10 
(75) Staniosz Edward, Łódź 
(54) Głowica urządzenia udarowego do wbijania 

grodzie 
(57) Głowica ma obsadę (1) z tuleją (2), połączone z nasadą 

grodzie poprzez podstawę (3), zawierającą naprzeciwko otworu 
tulei gniazdo, w którym osadzona jest zderzakowa kostka, 
współdziałająca z grotem (8) urządzenia udarowego. 

Obsada, podstawa oraz nasada utworzona z płyt (5) są 
oddzielone od siebie podatnymi przekładkami (6) i ściśnięte 
śrubowymi łącznikami (7). Zderzakowa kostka (4) ma kształt 
ściętego stożka i jest usytuowana powyżej górnej powierzchni 
nasady grodzie, tworząc szczelinę. Nasada grodzie i podstawa 
mają wykonane gniazda, dostosowane kształtem do poprze
cznego przekroju grodzie. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 319008 (22) 97 03 17 6(51) E02D 31/02 
(31) 96 19610413 (32) 96 03 16 (33) DE 
(71) Heidelberger Daemmsysteme GmbH, 

Heidelberg, DE 
(72) Graf Paul, Neumann Werner, Koessler 

Bernhard, Wolf Axel 
(54) Płyta drenażowa 
(57) Płyta (1) drenażowo-uszczelniająco i/lub termoizolacyj

na do zewnętrznej okładziny ścian stykających się z gruntem, 
jest na swojej stronie oddalonej od ściany wyposażona w kana
liki (5) drenażowe przykryte materiałem przepuszczającym 
ciecz i nieprzepuszczającym cząstek gruntu i w której kanaliki 
(5) drenażowe przynajmniej na jednym końcu wyposażone są 
w rozszerzenie, a kształt przekroju kanalików (5) drenażowych i 
ich przebieg wzdłuż ich osi, jak również rozmieszczenie i usy
tuowanie kanalików (5) drenażowych względem siebie oraz 
względem płyty są tak dobrane, że przy umieszczeniu w zespole 
na zewnętrznej ścianie budynku w postaci zamkniętej warstwy 
drenażowo-uszczelniająco i/lub termoizolacyjnej, w celu nieza
kłóconego odprowadzania cieczy, istnieje bezpośrednie połą
czenie kanalików drenażowych sąsiadujących płyt. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 313494 (22) 96 03 25 6(51) E02F 3/88 
(71) Wrocławskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych S.A., Wrocław 
(72) Góral Romuald, Rudziński Witold, 

Michałuszek Jerzy 
(54) Układ urabiająco-ssąco-tłoczący do 

zbierania nadkładu gruntów spod lustra 
wody 

(57) Górny koniec wysięgnika (1 ) jest zamocowany wahliwie 
na sworzniu (3) do kadłuba pogłębiarki (2). 

Na drugim końcu wysięgnika umieszczona jest szczel
na kapsuła (4), wewnątrz której znajduje się pompa gruntowa 
(5). Do kapsuły zamocowana jest głowica urabiająca zakończo
na kołem skrawającym (14). Komora wewnętrzna koła skrawa
jącego jest połączona z podciśnieniem wytwarzanym przez 
pompę gruntową rurociągiem. Koło skrawające napędzane sil
nikiem poprzez przekładnię redukcyjną składa się z dwóch 
pierścieni, do których zamocowane są kubły, przy czym ostrza 
skrawające kubłów zakończone są zębami. Wyjście wału napę
dzającego koło skrawające jest uszczelnione pakietem uszcze
lek wargowych, przy czym uszczelka jest w sposób ciągły 
płukana czystą wodą pod ciśnieniem. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319152 (22) 97 03 25 6(51) E03B 1/02 
(31) 96PD 21 (32) 96 03 25 (33) ÍT 
(71) ZILMET DEI F. LU BENETTOLO S.p.A., 

Limena, IT 
(72) BenettoldUgo 
(54) Naczynie wyrównawcze, zwłaszcza dla 

wodociągów 
(57) Naczynie wyrównawcze (10), zwłaszcza dla wodocią

gów, zawiera wydrążony korpus (11) utworzony przez dwie 
półmuszle (12,13), które są hermetycznie przymocowane jedna 
do drugiej. Przepona jest umieszczona wewnątrz wydrążonego 
korpusu (11 ) oraz przymocowana hermetycznie do jego wewnę
trznych ścianek, przy czym przepona kształtuje dwie zmien-
noobjętościowe komory. Powietrze jest wprowadzone do 
pierwszej komory, podczas gdy druga komora jest połączona z 
wodociągami. Naczynie wyrównawcze (10) zawiera ponadto 
dwa złącza (20, 21), które przystosowano, aby połączyć drugą 
komorę z wodociągami. Dwa złącza (20, 21) są połączone 
nawzajem wewnątrz wydrążonego korpusu (11) przy pomocy 
rury z promieniowymi otworami, którą przystosowano do uzy-
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skania wysokiego stopnia turbulencji wody wewnątrz naczynia 
wyrównawczego (10). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 316224 (22) 96 09 19 6(51) E03B 7/07 
(23) 96 03 20MTKECODOM-96 
(71) Spółka Akcyjna APATOR, Toruń 
(72) Kute Jacek, Czerniakowski Jan, Waliszewski 

Andrzej 
(54) Sposób utrzymania stałego ciśnienia lub 

stałej różnicy ciśnień w wybranym obszarze 
sieci hydraulicznej i układ do realizacji tego 
sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu utrzyma
nia stałego ciśnienia lub różnicy ciśnień w wybranym obszarze 
sieci hydraulicznej i ujawnia układ do realizacji tego sposobu. 

Mikroprocesorowy regulator do utrzymywania stałego 
ciśnienia lub stałej różnicy ciśnień w wybranym obszarze sieci 
hydraulicznej (3) steruje układem urządzeń mocy do zasilania 
minimum dwóch zestawów pompowych w taki sposób, że jeden 
spośród nich jest zasilany za pomocą przemiennika częstotliwo
ści (4) zapewniając płynną regulację jego wydajności, przy 
czym wybór tego zestawu pompowego jest dokonywany po
przez mikroprocesorowy regulator do utrzymywania stałego 
ciśnienia lub stałej różnicy ciśnień w wybranym obszarze sieci 
hydraulicznej (3) za pośrednictwem układu przełączania (6) z 
uwzględnieniem gotowości danego zestawu pompowego oraz 
dotychczasowego czasu jego pracy. Pozostałe zestawy pompo
we pracują w systemie kaskadowym "załączona-wyłączona" i są 
wprowadzane do pracy poprzez mikroprocesorowy regulator 
do utrzymywania stałego ciśnienia lub stałej różnicy ciśnień w 
wybranym obszarze sieci hydraulicznej (3) za pośrednictwem 
jednego dowolnego rozrusznika (5) i układu przełączania (6). 
Wybór danego zestawu pompowego jest uzależniony od jego 
gotowości do pracy, zapotrzebowania technologicznego oraz 
dotychczasowego czasu pracy. 

Sposób utrzymywania stałego ciśnienia lub stałej różni
cy ciśnień w wybranym obszarze sieci hydraulicznej umożliwia 
również taki system zasilania zestawów pompowych, w którym 
mikroprocesorowy regulator do utrzymywania stałego ciśnienia 
lub stałej różnicy ciśnień w wybranym obszarze sieci hydrauli
cznej (3) sterując przemiennikiem częstotliwości (4) oraz ukła
dem przełączania (6), lecz bez zastosowania rozrusznika (5) 
zapewnia zasilanie jednego zestawu pompowego z przemien
nika częstotliwości (4), zapewniającego płynną regulację jego 
wydajności, a także płynny rozruch silników indukcyjnych klat
kowych zestawów pompowych pracujących w układzie kaska
dowym "załączona-wyłączona". W alternatywnym rozwiązaniu 
układu sposób realizowany jest tylko za pomocą przemiennika 
częstotliwości (4), który zapewnia płynną regulację prędkości 
obrotowej jednego zestawu pompowego oraz płynny rozruch 
pozostałych zestawów pracujących w układzie kaskadowym. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319005 (22) 97 03 17 6(51) E03D 11/02 
(31) 96 9601034 (32) 96 03 18 (33) SE 
(71) AB SJÖBO BRUK, Sjöbo, SE 
(72) Spanberg Lars 
(54) Metalowa muszla klozetowa 
(57) Metalowa muszla klozetowa zawiera pośredni człon ru

rowy (7), usytuowany między jej członem kielichowym (1) i rurą 
wypustową (2). Tylna ściana (12) tego pośredniego członu 
rurowego (7) tworzy występ zamknięcia/uszczelnienia/ujęcia 
wodnego (4), skierowany w dół do przednich członów (14) rury 
wypustowej (2). 

(11 zastrzeżeń) 
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Al (21) 318968 (22) 97 03 14 6(51) E03F 5/06 
(31)96 9600990 (32)96 0315 (33) SE 
(71) AB SJÖBO BRUK, Sjöbo, SE 
(72) SptnbergLars 
(54) Urządzenie odcinające przepływ oleju w 

odprowadzeniach ściekowych kratek 
podłogowych i im podobnych 

(57) Urządzenie do odcinania oleju składa się z osłony (40) 
oraz korpusu zaworu (25), umieszczonego wewnątrz tej osłony 
(40). Na jej górnej części znajduje się otwór odpowietrzający, 
osłonięty od góry za pomocą pokrywy (46). 

(14 zastrzeżeń) 

Al (21) 320370 (22) 95 11 23 6(51) E04B 1/18 
(31) 94 9404111 (32) 941125 (33) SE 
(86) 951123 PCT/SE95/01398 
(87) 96 06 06 W096/17138 PCT Gazette nr 26/96 
(75) Broberg Peter Olof, Landskrona, SE 
(54) Budynek modułowy 
(57) Budynek modułowy zawiera zespół pionowych słupów 

nośnych (52) i zespół prefabrykowanych, w zasadzie identycz
nych modułów przestrzennych (10) o prostokątnym przekroju 
poziomym, które są podtrzymywane w pionie przez słupy (52) 
na jednej lub wieiu kondygnacjach w taki sposób, że każdy z 
nich przenosi wyłącznie własny ciężar i obciążenie. Budynek 
charakteryzuje się tym, że w odniesieniu do przejmowania sił, 
dzieli się na strefę wewnętrzną (IZ), przejmującą siły pionowe i 
zawierającą słupy (52) i zawieszone na nich moduły przestrzen
ne (10), która w zasadzie nie przejmuje sił poziomych działają
cych na budynek, jak również strefę elewacji (FZ), która znajduje 
się bezpośrednio na zewnątrz strefy wewnętrznej i służy do 
przejmowania sił bocznych w celu zapewnienia stabilności bo
cznej strefy wewnętrznej (IZ), a zatem i całego budynku. W tym 
celu strefa elewacji zaopatrzona jest w zespół płytowych ele
mentów elewacyjnych (80) rozmieszczonych wzdłuż zewnętrz

nej strony strefy wewnętrznej i ustawionych w pionie w kierunku 
prostopadłym do elewacji budynku. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 318894 (22) 97 03 11 6(51) E04D 3/35 
(31) 96 19610267 (32)96 0315 (33) DE 
(71) Pfleiderer Dämmstofftechnik GmbH & Co., 

Neumarkt, DE 
(72) Vetters Egon, Jarosch Karl-Heinz 
(54) Konstrukcja dachowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja dachowa dla 

pokrytych płytkami pokrycia dachowego, dachów stromych 
lub temu podobnych, z zawierającym dużą liczbę krokwi (2) 
stolcem dachowym, umieszczonym na krokwiach (2) szalun
kiem nośnym (4), ułożoną na szalunku nośnym (4) foliową 
barierą parową (6), umieszczonymi na szalunku nośnym (4) i 
foliowej barierze parowej (6), bezpośrednio nad krokwiami 
(2), równoległymi do nich, przebiegającymi w linii spadku 
dachu i połączonymi z krokwiami (2), podłużnymi pasami 
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nośnymi (8) z silnie sprasowanej wełny mineralnej, które przej
mują, wprowadzony przez nośny układ (10,12) pokrycia dacho
wego, ciężar leżących na pasach nośnych (8) części (10, 12) 
dachu oraz ułożonym pomiędzy pasami nośnymi (8) na barierze 
parowej (6) materiałem izolacyjnym ze, znajdującą się od strony 
nośnego układu (10, 12) pokrycia dachowego, umożliwiającą 
dyfuzję, odporną na warunki atmosferyczne i/lub na WQdęs 
warstwą laminowaną, która jest połączona bezpośrednio i/iub 
pośrednio z pasami nośnymi. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 313421 (22) 96 03 20 6(51) E04H 5/00 
(71) ATLAS Spółka z o.o., Przybysławice 
(72) Podziemek Zenon, Podziemek Bernard, 

Kamzol Dariusz, Piotrowski Andrzej 
(54) Wolnostojąca prefabrykowana obudowa, 

zwłaszcza dla gazowych stacji 
redukcyjno-pomiarowych 

(57) Wolnostojąca prefabrykowana obudowa, zwłaszcza dla 
gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych, składa się ze ściany 
przedniej (1), tylnej (2), bocznej lewej (3) i prawej (4), działowej 
(5), płyty dennej (6) oraz dachu (7). 

Ściana przednia (1) posiada drzwi (8), zaś ściana bocz
na prawa (4) - drzwi (9). W ścianie (1, 2, 3) umieszczone są 
otwory wentylacyjne (10), a ściana (1, 2, 3, 4, 5) oraz dach (7) 
łączone są ze sobą od wewnątrz w gniazdach (C, D) za pomocą 
łącznika (12), który zamocowany jest trwale do marki (11), 
osadzonej na stałe w gnieździe (D) jednej ze ścian i do elementu 
kształtownika (13), zakotwiczonego w gnieździe (C) drugiej 
łączonej ściany. 

Na górnych krawędziach ścian (1, 2, 3, 4, 5) spoczywa 
dach (7), zaopatrzony w otwory ustalające (15), w których osa
dzone są transportowe kotwy (16), trwale zamocowane w ścia
nach (1, 2, 3, 4). Dach (7) na zewnętrznej powierzchni posiada 
prostopadłościenne wybranie (18) oraz świetlik (21). Od dołu 
obudowa jest zamknięta płytą denną (6) i cała spoczywa na 
prefabrykowanym monolitycznym fundamencie (26). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 319325 (22) 97 04 04 6(51) E05B 15/02 
(75) Kucharczak Bogumił, Leszno 
(54) Zamek meblowy wierzchni 
(57) Wkładka bębenkowa (3) mocowana jest do pokrywy (2) 

w położeniu, zapewniającym pionowe usytuowanie zastawek i 
sprężynek, ałapki (10,11) pokrywy (2) posiadają okrągłe otwory 
(12,13), które współdziałają z wypukłymi stożkami (8,9) skrzynki 
(1). Wkładka bębenkowa (3) ma kształt profilowy, z którym 
współpracuje pierścień zewnętrzny (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319149 (22) 97 03 25 6(51) E05C 1/08 
(31)96 19611935 (32)96 03 27 (33) DE 

96 19617082 96 04 29 DE 
(71) FlietherKarl GmbH & Co., Velbert, DE 
(72) Grünendahl Frank 
(54) Zamek z drążkiem przesuwnym 
(57) Wynalazek dotyczy zamka z drążkiem przesuwnym 

(14), przemieszczającym tam i z powrotem orzech klamki 
(3) oraz ze sprzężonym z przemieszczaniem drążka prze
suwnego zamykaniem zatrzasku do przodu i do tyłu, przy 
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czym możliwość przemieszczania drążka przesuwnego w poło
żeniu zamkniętym, odpowiadającym zamknięciu zatrzasku do 
przodu, jest blokowana za pomocą sprężynowo podpartego 
członu blokującego (25), który w celu zwolnienia przemieszcza
nia drążka przesuwnego, jest przemieszczany wstecz z położe
nia blokowania przez ruch klucza. Człon blokujący (25) jest 
umieszczony na suwaku (19), umieszczonym na ogonie (18) 
zatrzasku, ciągniętym przez zatrzask (1) przy jego ruchu zamy
kania do przodu, który to suwak (19) jest przesuwany z powro
tem przez ruch klucza w położeniu zamkniętym na ogonie (18) 
zatrzasku. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 318920 (22) 97 03 12 6(51) E05C 9/00 
(31) 96 29604917 (32) 96 03 16 (33) DE 
(71) Karl Fliether GmbH & Co., Velbert, DE 
(72) Roiiwedder Karl Heinz 
(54) Zasuwa wpuszczana do nieruchomego 

skrzydła drzwi dwuskrzydłowych 
(57) Wynalazek dotyczy wpuszczanej zasuwy do nierucho

mego skrzydła (1) dwuskrzydłowych drzwi z ryglem (20) prze
mieszczanym w kierunku wzdłużnym wręgu przez dwuczłonowy 
mechanizm wodzikowy, który ma wychylne prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła drzwi ramię poruszające, które jest dołą
czone przegubowo do prowadzącej rygiel (20) w szybie prowa
dzącym (16) płytki podstawy (7) przyporządkowanej 
wręgowemu rowkowi (5). Na płytce podstawy (7) z tyłu jest 
umieszczone wzdłużne żebro (8) przebiegające na całej jej 
długości, a ponadto jest umieszczony ceownikowy w przekroju 
poprzecznym, prowadzący szyb (16), w którym rygiel (20) jest 
prowadzony swą szeroką stroną (21) zwróconą swobodnie na 
zewnątrz. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 318815 (22) 97 03 04 6(51) E06B 1/70 
(75) Kasprzyk Wiesław, Siemianowice Śląskie; 

Plata Krzysztof, Katowice; Walczak Iwona, 
Katowice 

(54) Listwa mocująca 
(57) Rozwiązanie ma fragment przekroju w formie zetownika 

z półką długą (1) i półką krótką (2), przy czym ze środnika (3) 
zetownika, po stronie półki krótkiej (2), wychodzi żebro długie 
(4), które ma połączenie z bokami części mocującej (6), o 
przekroju przypominającym kształtem literę "U", nachyloną w 
stronę półki długiej (1). Zewnętrzne powierzchnie odgiętych na 
zewnątrz półek części mocującej (6) leżą w jednej płaszczyźnie, 
nieco poniżej powierzchni zewnętrznej półki długiej (1). Z po
wierzchni wewnętrznej półki części mocującej (6), leżącej po 
stronie półki długiej (1) zetownika, wychodzi szereg równych 
bruzd (7), których powierzchnie są nachylone do wewnątrz 
części mocującej (6). Z powierzchni zewnętrznej półki części 
mocującej (6), leżącej po stronie półki krótkiej (2), wychodzi 
półka dłuższa kątownika (9), przy czym półka krótsza kątownika 
(9) jest kierowana w stronę półki krótkiej (2) zetownika, Powie
rzchnie zewnętrzne półki krótszej kątownika (9) i półki krótkiej 
(2) zetownika leżą w tej samej płaszczyźnie. Skierowana na 
zewnątrz krawędź półki części mocującej (6) ma zwieńczenie 
(10), przypominające kształtem fragment pobocznicy walca. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 320477 (22) 95 11 28 6(51) E06B 3/40 
(31) 94 9404098 (32) 941128 (33) SE 
(86) 95 11 28 PCT/SE95/01419 
(87) 96 06 06 W096/17151 PCT Gazette nr 26/96 
(75) Öhman Hans, Västra Frolunda, SE 
(54) Usprawnione okno 
(57) Wynalazek dotyczy ulepszonego okna złożonego a 

ramy okiennej (2) i skrzydła (1), to drugie osadzone w ramie 
(2) na mechanizmie przegubowo-ramieniowym (18, 22). 
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Skrzydło (1) może obracać się z położenia zamkniętego 
w ramie (2), o pół obrotu do położenia zamkniętego, całkowicie 
odwróconego w ramie (2). Z tego drugiego położenia, skrzydło 
może obracać się dalej w tym samym kierunku lub z powrotem 
w kierunku odwrotnym. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 313545 (22) 96 03 27 6(51) E21B 7/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KO MAG, 

Gliwice; Fabryka Maszyn Górniczych 
NIWKA S.A., Sosnowiec 

(72) Kasperlik Krzysztof, Dyrda Aleksander, 
Służałek Román, Czekalski Stanisław, 
Sawicki Bogdan 

(54) Urządzenie wiertnicze 
(57) Urządzenie wiertnicze ma manipulator wiertniczy, posa

dowiony na dwuodcinkowym torze jezdnym na ładowarce bądź 
na górniczym kombajnie chodnikowym. Przedni odcinek toru 
jezdnego jest zabudowany na wychylnej części ładowarki lub 
kombajnu natomiasttylny odcinek (5) toru jezdnego na korpusie 
ładowarki. Manipulator (2) wiertniczy jest przesuwny pc tym 
dwuodcinkowym torze za pomocą hydraulicznych siłowników 
(10), których jedne końce są przymocowane do podstawy (3) 
manipulatora, a drugie końce są przymocowane do sań. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313460 (22) 96 03 22 6(51) E21C 29/02 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego w Zabrzu - S.A., Zabrze 
(72) Kusak Edward, Wysocki Stanisław, Serwotka 

Ryszard, Arazy Andrzej, Skrzypiec Andrzej, 
Kopernik Tadeusz 

(54) Górniczy kombajn 
(57) Górniczy kombajn ma ciągnik złożony z napędowego 

podzespołu (1) osadzonego w kadłubie (2). Napędowy pod
zespół (1) składa się zewnętrznie z walca (5) o większej 
średnicy i walca (6) o mniejszej średnicy. Napędowy podze
spół (1) zawiera planetarną przekładnię (12) i hydrauliczny 
obrotowy silnik (3). Napędowy podzespół (1) jest osadzony w 
kadłubie (2) walcem (8) o mniejszej średnicy w otworze (30) 
w przedniej ścianie (9), a walcem (5) o większej średnicy w 
otworze (31) w tylnej ścianie kadłuba (2). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 313299 (22) 96 03 15 6(51) E21C 29/24 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego w Zabrzu - S.A., Zabrze 
(72) Kusak Edward, Skrzypiec Andrzej, Serwotka 

Ryszard, Kasprzak Janusz 
(54) Górniczy kombajn węglowy 
(57) Górniczy kombajn węglowy ścianowy z bezcięgno-

wym napędem posuwu ma zamocowane do sań (3) wewnę
trzne płyty (1) i zewnętrzne płyty (2) w obszarze ciągnika. 
W płytach (1, 2) jest osadzone napędowe koło i koło posu
wu na osiach (8, 9) wzajemnie równoległych, iecz przesu
niętych względem siebie wzdłuż sań (3), tak że oś (8) 
napędowego koła leży bliżej środka długości kombajnu niż 
oś (9) koła posuwu. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313464 (22) 96 03 22 6(51) E21C 35/18 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Bęben Artur, Maziarz Michał, Tylek Ryszard 

(54) Węzeł łożyskowy obrotowego noża stycznego 
głowicy organu urabiającego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest węzeł łożyskowy obro
towego noża stycznego głowicy - organu urabiającego, 
znajdujący zastosowanie w górnictwie oraz w wiertnictwie. 

Węzeł charakteryzuje się tym, że zawiera łożysko 
toczne igiełkowe (7), umieszczone w gnieździe (4) głowicy 
urabiającej, które uszczelnione jest ruchowo i nadążnie 
odpowiednio za pomocą uszczenienia (8) typu "O" i sprę
żyny talerzowej (5). Węzeł zaopatrzony jest w obrotowe 
podparcie w postaci kulki (5), umieszczonej w gnieździe 
(4) organu urabiającego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 313560 (22) 96 03 28 6(51) E21D 23/00 
(75) Witański Franciszek, Tychy; Wallenburg 

Adam, Katowice; Malyjurek Władysław, 
Katowice; Zimnik Józef, Tychy; Stefanek 
Krzysztof, Tychy 

(54) Kompleks do eksploatacji węgla, zwłaszcza 
zalegającego w filtrach ochronnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompleksowej me
chanizacji wykonywania wyrobisk korytarzowych, zwłaszcza w 
filarach ochronnych w systemie wybierania pasami z pozosta
wieniem filarów pomiędzy poszczególnymi pasami. 

Kompleks stanowi znany przenośnik kątowy, którego 
poprzeczne ramię (1) usytuowane jest wzdłuż czoła wyrobi
ska, zaś wzdłużne ramię jest krótsze od poprzecznego ramie
nia (1) i po wyjściu z łuku przechodzi w przesyp ponad 
odbierający przenośnik (3), a jego długość nie przekracza 
szerokości przyścianowego chodnika, od którego prowadzo
na jest eksploatacja. Na ramieniu (1) przenośnika posadowio
ny jest urabiający kombajn (4). 

Do ramienia (1) przenośnika, od strony wyrobiska, mo
cowane są poprzeczne siłowniki (5) przesuwu, opierające się o 
rozpory (6). Za poprzecznym ramieniem (1) przenośnika i przed 
rozporami (6) umiejscowione są przednie rozpory (7), które 
posadowione są na portalowych wspornikach, poprzez które 
przechodzą tłoczyska siłowników (5), a portale związane są z 
cylindrami siłowników (5). Do portalowych wsporników moco
wania jest wzdłużna prowadnica na której osadzone są prze
suwnie prowadniki (10), do których mocowane są obrotowo, w 
płaszczyźnie poprzecznej wyrobiska, prowadnice (11) kotwia-
rek (12). Przednie rozpory (7) zakończone są poprzeczną stro
pową płytą (13) i zabezpieczają nowo odkryty strop o wielkość 
zabioru, których przesuw w nowe miejsce pracy odbywa się 
równocześnie z przesunięciem zespołu kotwiarek (12) i podpór 
(6). W tym stanie prowadzone są równocześnie: cykl urabiania 
i cykl kotwienia stropu, przy czym za kotwiarkami (12) strop 
zabezpieczony jest wcześniej wykonaną obudową. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 313532 (22) 96 03 26 6(51) E21F 3/00 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia 

Węgla Kamiennego MARCEL, Wodzisław 
Śląski 

(72) Materzok Jan, Koczy Krzysztof, Mitko 
Marian, Frydol Walenty, Woźnica Czesław, 
Streidol Marian 

(54) Sposób i urządzenie do intensywnego 
schładzania gorącej wody w górniczym 
wyrobisku korytarzowym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie schładzania w spo
sób intensywny gorącej wody z kopalnianych klimatyzatorów w 
wyrobisku korytarzowym (1) bezpośrednio w strumieniu (2) 
powietrza wentylacyjnego, który jest wprawiany w ruch wirowy 
dookoła przegrody powietrznej (3) lub dzielony na co najmniej 
dwa strumienie powietrzne i wprawiany w ruch wirowy współ-
prądowy w obrębie co najmniej dwu przegród powietrznych 
wzdłuż tego wyrobiska korytarzowego (1), zaś do strug (9) 
strumienia powietrza wtryskuje się dyszami (6) gorącą wodę. 
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Urządzenie do stosowania tego sposobu ma przed przegro
dami powietrznymi (3) ustawiony zawirowacz powietrza, ko
rzystnie wnetylator (5), zaś w spągu wyrobiska korytarzowego 
(1), pod dyszami (6) gorącej wody ma zabudowany kanał 
schłodzonej wody. W odmianach tego urządzenia między 
przegrodami powietrznymi są umieszczone poprzeczne prze
grody powietrzno-wodne, przymocowane do ścian tych prze
gród powietrznych i nachylone spływem do spągu wyrobiska 
korytarzowego (1 ), względnie są umieszczone poziomo bocz
ne przegrody powietrzno-wodne, przymocowane do ścian 
tych przegród powietrznych oraz przesunięte w pionie wzglę
dem nich środkowe przegrody powietrzno-wodne. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al (21) 320480 (22) 95 10 10 6(51) F01B 9/08 
(31) 94 322695 (32) 941013 (33) US 
(86) 95 10 10 PCT/US95/13486 
(87) 96 04 25 WO96/12090 PCT Gazette nr 18/96 
(71) THERMAL DYNAMICS INC., Adel, US 
(72) Simorids Edward L. 

(54) Przetwornik do przetwarzania energii 
liniowej w energię obrotową 

(57) Przetwornik zawiera źródło (12) liniowej energii wej
ściowej dołączone do korbowodu (24), który jest z kolei dołą
czony do 'wyjściowych wałów napędowych (30 i 36) poprzez 
jednokierunkowe sprzęgła (28 i 40), przy czym wyjściowe wały 
napędowe są połączone ze sobą poprzez koła zębate (32 i 34) 
tak, że kiedy jeden wał jest napędzany, drugi obraca się 
swobodnie. Źródło energii zawiera wiele zasilanych ze stero
waniem cylindrów (16 i 94). 

Wlotowe i wylotowe zawory (44) dla każdej komory 
cylindrów są sterowane przez element poruszający (56), który 
natychmiast przełącza zawory pomiędzy położeniem otwar
tym a położeniem zamkniętym. Cylindry (16 i 94) mogą 
pracować oddzielenie, równolegle lub szeregowo i jeśli 
trzeba, kanał zaworowy poprzez tłok może służyć do wy
równywania ciśnienia. 

Para pierścieni uszczelniających o przekroju okrą
głym na tłoku sprzęga się ze ścianą cylindra tylko wtedy, gdy 
sąsiednia komora jest pod ciśnieniem, przez co zmniejsza się 
opory działania tłoka. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 313496 (22) 96 03 25 6(51) F01K 13/02 
(71) Elektrownia ŁAGISZA Spółka Akcyjna, 

Będzin 
(72) Lizończyk Jarosław, Krusiec Zenon, 

Staszewski Arkadiusz, Latoś Tadeusz, Cieśla 
Piotr, Sorn Mieczysław 

(54) Sposób i układ korekcji ilości paliwa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ korekcji 

ilości paliwa w funkcji ciśnienia pary przed turbiną, przeznaczo
ny do automatycznej korekcji ilości paliwa dostarczanego do 
koiła energetycznego bloku. 

Sposób polega na określeniu progów wartości ciśnienia 
pary przed turbiną, których przekroczenie przez bieżącą war
tość ciśnienia powoduje zmianę wartości zadanej ilości paliwa 
w postaci różniczki paliwa o amplitudzie zależnej od uchybu 
ciśnienia. 

Układ składa się z połączonych szeregowo w kolejno
ści: bloku układów progowych (1), elementu sumy logicznej (2), 
układu wyzwalania różniczki (3) oraz układu formowania różni
czki w funkcji uchybu ciśnienia (4). Wyjście YP układu formowa
nia różniczki w funkcji uchybu ciśnienia (4) wprowadzone jest 
na sumator wartości zadanej paliwa (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 319184 (22) 97 03 25 6(51) F02K 7/02 
(75) Chomicki Leszek, Gliwice; Baranowski 

Maciej, Gliwice 
(54) Sposób działania silnika 

pulsacyjno-odrzutowego i silnik do 
stosowania tego sposobu 

(57) Sposób działania silnika pulsacyjno-odrzutowego cha
rakteryzuje się tym, że do reaktora w kształcie kotła, podgrzane-
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go do temperatury ponad 625 K, wprowadza się, najlepiej 
poprzez zawór zwrotny, odpowiednią porcję wody, najlepiej 
mającej mniejszą pojemność cieplną od pojemności cieplnej 
reaktora, która zamienia się częściowo lub w całości w parę i 
wylatuje poprzez odrzutową rurę, dając siłę ciągu. Silnik puisa-
cyjno-odrzutowy, najkorzystniej do stosowania w jednostce pły
wającej, charakteryzuje się tym, że stanowi go, podgrzewany 
palnikiem lub inaczej, reaktor (1) w postaci kotła, który z jednej 
strony ma wlot (4) wody, poprzez najkorzystniej zawór (2) zwrot
ny oraz wylot wody w postaci rury (5) odrzutowej, z wylotem 
zanurzonym pod lustrem wody, za rufą jednostki (10) pływają
cej. Zanurzony w wodzie koniec rury (5) odrzutowej ma co 
najmniej jeden otwór (8) dla wypełnienia końca rury (5) odrzu
towej wodą. Przed zwrotnym zaworem (2), na wlocie wody jest 
osadzony zawór (9) regulacyjny. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 313302 (22) 96 03 15 6(51) F03B 7/00 
(75) Niezabitowski Marian, Kazimierz Dolny 
(54) Siłownia samoczynnie spiętrzająca wodę 
(57) Siłownia samoczynnie spiętrzająca wody rzek składa 

się z co najmniej jednego zespołu, który ma sztywną konstrukcję 
(1), ustawioną na fundamencie skośnie do nurtu rzeki, w której 
zamocowane są na końcach dwa pionowe obrotowe bębny (2), 
opasane taśmą (3) z łopatkami (4) pionowymi, przy czym jeden 
z bębnów (2) związny jest z prądnicą. W przypadku instalacji 
tylko jednego zespołu równolegle do nurtu rzeki, co najmniej na 
długości zespołu ustawiona jest ściana. Przed dojściem nurtu 
do siłowni wykonane są pionowe, zbieżne do siłowni ściany. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313303 (22) 96 03 15 6(51) F03B 7/00 
(75) Niezabitowski Marian, Kazimierz Dolny 
(54) Siłownia wodna 
(57) Siłownia wodna składa się z konstrukcji spiętrzającej 

wodę (1), zamontowanej na progu wodnym, wykonana jest z 
kratownicy, która służy do prowadzenia taśmy (9) i łopat (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313504 (22) 96 03 27 6(51) F03B 13/00 
(75) Sakowicz Mieczysław, Legionowo; 

Hrabowski Włodzisław, Warszawa 
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(54) Sposób zamknięcia pionowego 
przepływowego kanału remontowanej 
turbiny wodnej 

(57) Sposób zamknięcia pionowego przepływowego kanału 
remontowanej turbiny wodnej charakteryzuje się tym, że wpro
wadza się walcową pokrywę (1 ) i osadza się na dolnym pierście
niu (2) wspierającym korpus turbiny, po czym wprowadza się 
stopniowo wodę na walcową pokrywę (1) i uzyskuje się obcią
żenie wodne bioku fundamentowego turbiny równe obciążeniu 
wodnemu w czasie jej pracy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313506 (22) 96 03 27 6(51) F03D 3/00 
(75) Cieślak Henryk, Warszawa 
(54) Silnik wiatrowy bezśmigłowy 
(57) Silnik wiatrowy bezśmigłowy posiada wirnik (3) z dopa

sowanymi wzdłuż jego osi profilowanymi płatami. Wirnik uzy
skuje obroty dzięki przesłonie (9). Przesłona może być 
samoczynnie nakierowywana na kierunek wiatru za pomocą 
kierownicy składającej się z pręta (10) i tarczy (11). 

Przesłona niekoniecznie musi posiadać kierownicę, 
ale w tym przypadku musi być nakierowywana na kierunek 
ruchu wiatru przez specjalne urządzenie, za pomocą którego 
przez częściowe lub całkowite zasłonięcie płatów wirnika od 
strony kierunku ruchu wiatru możemy zmniejszyć lub zatrzy
mać obroty wirnika. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313304 (22) 96 03 15 6(51) F03D 5/00 
(75) Niezabitowski Marian, Kazimierz Dolny 
(54) Siłownia wiatrowa pozioma 
(57) Siłownia wiatrowa składa się z co najmniej jednego 

zespołu, zamocowanego na słupie (1), który można obracać z 
zamocowanym mechanizmem (6), posiadającym podpory z 
rolkami (4). Zamocowany na sztywnej konstrukcji zespół można 
również odpowiednio ustawiać w płaszczyźnie pionowej w sto
sunku do siły wiatru. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313499 (22) 96 03 25 6(51) F16D 43/02 
F16H 7/02 

(75) Nowojewski Ryszard, Malbork 
(54) Sprzęgło - przekładnia cięgnowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji sprzęgło -

przekładni, którą stanowi w podstawowym zestawie napędo
wym układ koła cięgnowego napędzającego (1) i koła cięgno
wego napędzanego (2), poprzez cięgno (3), na które 
oddziaływuje koło napinające (4). Na cięgno (3) oddziaływują 
również nie mniej niż czteropunktowe ograniczające elementy 
(5) rozprężania cięgna (3), po zluzowaniu koła napinającego (4) 
do stanu wykluczającego styczność powierzchni roboczych 
cięgna (3) z roboczymi powierzchniami koła cięgnowego napę
dzającego (1) i koła cięgnowego napędzanego (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 313546 (22) 96 03 27 6(51) F16F 7/00 
(71) Biuro Inżynierskie BIPRON Spółka z o„o., 

Zabrze 
(72) Dudek Emil, Hajduk Aleksander, Kapîon 

Zbigniew 
(54) Wibroizolator 
(57) Wibroizolator do tłumienia drgań mechanicznych, po

chodzących od maszyn i urządzeń, przeznaczony jest do mon
towania pomiędzy podłożem, a płytami fundamentowymi, bez 
konieczności ich unoszenia. 

Zestawiony jest z korpusu i umieszczonej nad nim obu
dowy z wkręconą w nią napinającą śrubą oraz zabudowanych, 
pomiędzy korpusem, a obudową, elementów sprężystych. 
Ścianka (9) koropusu (1) oraz ścianka (10) obudowy (2) mają 
kształt cylindryczny, a dolna amortyzująco-tłurniąca wkładka (4) 
ma kształt tarczy z wystającym na obrzeżu centrującym pierście
niem (14), zaś górna tłumiąca wkładka (11) ma kształt pierście
nia, a ograniczające ją, od dołu dolny oporowy element (12) i 
od góry górny oporowy element (13) mają postać pierścienio
wych otworowych nakrętek. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313465 (22) 96 03 23 6(51) F16G 15/08 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

PZL-ŚWIDNIK Spółka Akcyjna, Świdnik 
(72) Syta Wiktor 
(54) Karabińczyk, zwłaszcza do mocowania liny 

desantowej 
(57) Karabińczyk zestawiony z obejmy oraz zaczepu, 

charakteryzuje się tym, że obejma (1) jest połączona obro
towo z zaczepem (3) na osi (4), do którego jest zamocowa
na obrotowo dźwignia (5) na osi (6) umieszczonej w 
otworze obejmy (1), przy czym do obejmy (1) jest zamoco
wany opór (7) dociskany do występu (18) w obejmie (1) 
sprężyną (19), natomiast w zaczepie (3) na kołku jest osa
dzony przesuwnie przycisk (8) zabezpieczający dźwignię 
(5) przed obrotem. Przycisk (8) jest zaopatrzony w dwa 
występy, przy czym jeden występ służy do naciskania pai-
cem w czasie odbezpieczania dźwigni (5). natomiast drugi 
występ służy do zaczepiania o krawędź otworu w dźwigni 
(5). Oś (6), na której jest zamocowana dźwignia (5) z zacze
pem (3), posiada spłaszczenia umożliwiające wyzębienie 
dźwigni (5) wraz z zaczepem z otworu w obejmie (1) po
przez wycięcie w czasie jej obrotu i tym samym odchylenie 
haka (20) zaczepu (3) od oporu (7) i wyczepienie karabiń
czyka z ucha wysięgnika. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 319011 (22) 97 03 17 6(51) F16K 1/00 
G01F 1/22 

(31) 96 706 (32) 96 0318 (33) CH 
(71) OstacoAG,Urdorf,CH 
(72) Spiess Fritz, Muntwyîer Stefan 
(54) Zawór do regulacji przepływu z 

przepływomierzem 
(57) Wysokość zaworu z przepływomierzem powinna 

być możliwie niewielka, aby można go było zabudować 
przy nieznacznych warunkach przestrzennych. W tym celu 
wszystkie ruchy przestawcze i wskaźnikowe nie są przepro
wadzane osiowo, lecz obrotowo. Wrzeciono (12) jest 
ukształtowane jako suwak obrotowy, a znak wskaźnikowy 
(32) lub skala (11) urządzenia wskaźnikowego są umiesz
czone na obracalnej tulei (28). Wysokość zaworu z przepły
womierzem jest niznaczna i niezmienna. 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 320331 (22) 95 11 22 6(51) F17C 13/00 
F16K 1/30 

(31) 94 94308670 (32) 94 11 23 (33) EP 
(86) 95 11 22 PCT/EP95/04689 
(87) 96 05 30 WO96/16290 PCT Gazette nr 25/96 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 
(72) Tomsett Alan Clive 
(54) Urządzenie do napełniania i opróżniania 

butli gazowej 
(57) Urządzenie do napełniania i opróżniania (1), do stoso

wania na butli (2) przechowującej gaz pod wysokim ciśnieniem, 
które zawiera element (3) o kształcie T" i regulator ciśnienia (4), 
charakteryzuje się tym, że element (3) o kształcie T" posiada 

końcówkę do napełniania (10), końcówkę łącznikową (11) po
siadającą zespół łączący (12) dołączenia elementu (3) o kształ
cie "T" z występem butli (2) oraz koniec do odprowadzania (13), 
zakończone otworem główne przejście (15) rozciągające się 
pomiędzy końcówką do napełniania (13) i końcówkąłącznikową 
(11), zakończone otworem przejście (18) do odprowadzania 
rozciągające się od głównego przejścia (15) do końcówki od
prowadzania (13), jednokierunkowy zawór wlotowy (20) umie
szczony w głównym przejściu (15) w pobliżu końcówki do 
napełniania (10), zawór sterujący odprowadzaniem (22) umie
szczony w przejściu odprowadzania (13) oraz charakteryzuje się 
tym, że regulator ciśnienia (4) jest zaopatrzony we wlotową 
końcówkę (31), która pozostaje włączności, zapewniając komu
nikację przepływową, z końcówką odprowadzania (13) elemen
tu (3) o kształcie T' końcówkę wylotową (33) wyposażoną w 
zespół (34) do podłączania urządzenia zewnętrznego, oraz w 
zespół (37) do sterowania zaworem sterującym odprowadza
niem (22). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320460 (22) 95 11 30 6(51) F23D 14/00 
(31)94 352124 (32)9412 01 (33) US 
(86) 95 11 30 PCT/US95/15087 
(87) 96 06 06 WO96/17209 PCT Gazette nr 26/96 
(71) WARTSILA DIESEL INC, Annapolis, US 
(72) ShelorMackF. 
(54) Sposób działania kombinowanego 

urządzenia napędowego 
(57) Ujawniony jest sposób wykorzystywania wydmuchu sil

nika spalinowego wewnętrznego spalania (1) w urządzeniu 
kombinowanym, w którym jakość i rozprowadzenie wydmuchu 
do przestrzeni kotła (3) urządzenia elektroenergetycznego na
pędzanego parą są sterowane w celu osiągnięcia większych 
wydajności systemu. 
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Powietrze zewnętrzne jest mieszane tylko z tą czę
ścią wydmuchu, która przechodzi przez otwory palnika (8) 
jako gaz spalinowy drugorzędowy albo o wyższym pozio
mie. Pozostała część wydmuchu jest dostarczana do prze
strzeni kotła drogą inną niż przez palnik (20). Najwyższe 
całkowite wydajności systemu są osiągane wtedy, kiedy 
ilość powietrza zewnętrznego zmieszanego z częścią wy
dmuchu, która przechodzi przez palnik, jest taka, że mie
szanina zawiera w przybliżeniu minimalną ilość tlenu 
wymaganego do całkowitego i stabilnego spalania paliwa 
, przy czym zasadniczy udział procentowy całkowitego 
wydmuchu jest prowadzony do przestrzeni kotła drogą 
inną niż przez palnik oraz ilość paliwa jest wystarczająca 
do osiągnięcia, po jego spaleniu, pożądanej temperatury 
wejścia do kotła. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 319027 (22) 97 03 18 6(51) F23D 14/20 
(31) 96 96830125 (32) 96 03 19 (33) EP 

96 96109934 96 06 20 EP 
(71) SABAF S.p.A, Lumezzane S.S., IT 
(72) Saleri Giuseppe 
(54) Palnik gazowy do urządzeń kuchennych 
(57) Palnik gazowy do kuchenek gazowych zawiera cen

tralny pierścień płomykowy, dwa wspóiśrodkowe pierścienie 
obwodowe, zasadniczo poziomą komorę (27) zjawiska Ventu-
riego oraz otwory szczeliny (28) do dostarczania mieszanki 
powietrza i gazu z komory (27) Venturiego do centralnego 
pierścienia, umieszczone w pobliżu strefy, gdzie zjawisko 
Venturiego już nie występuje i/lub w stronę odpływu od tej 
strefy w odniesieniu do przepływu mieszanki powietrza i gazu. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 319010 (22) 97 03 17 6(51) F28D 9/00 
(31) 96 617460 (32) 96 03 18 (33) US 
(71) The BOG Group, Inc., New Providence, US 
(72) Sweeney Paul Alfred, Natarajan Venkat 
(54) Wymiennik ciepła 
(57) Wymiennik ciepła służy do wymiany ciepła między 

dwoma płynami i zawiera wiele przemiennie usytuowanych 
kanałów (12, 14), przeznaczonych dla obydwu płynów, od
dzielonych ścianami (10), przykładowo dla gazowego azotu i 
skroplonego tlenu. 

Film cieczy jest rozdzielany w kanałach (14) za pomocą 
szczelinowych przekładek (54), posiadających schodkowy 
układ szczelin (58), usytuowanych wzdłuż przekładek, które 
kierują ciecz na ściany (10). 

Poza tym w kanałach (14) usytuowane są wstęgi 
pofałdowanej taśmy (28, 60, 62, 64), rozdzielające w nich 
przepływ cieczy. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 313339 (22) 96 03 18 6(51) F41A 33/02 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Kuśnierz Tadeusz, Piątek Bogdan, Zarzycki 

Bohdan, Hilczer Michał 
(54) Imitator celu powietrznego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest imitator ceiu powietrz

nego, emitujący promieniowanie podczerwone. 
Składa się z czepca balistycznego (1), korpusu (2) 

zaelaborowanego dymotwórczą mieszaniną pirotechniczną 
(3) i długimi smugaczami (4), wkrętki (5) zaelaborowanej 
krótkimi smugaczami (6) oraz mieszaniną zapalającą (7), ra
kietowego silnika (8), wyposażonego w komorę spalania (9) 
zaelaborcwaną w stałe paliwo rakietowe (10) 

Długie smugacze (4), krótkie smugacze (6) i dymotwór
czą mieszanina pirotechniczna (3) usytuowane są w przeloto
wych gniazdach. 

Dymotwórczą mieszanina pirotechniczna (3) usytuowa
na jest w osi wzdłużnej korpusu (2). 

Długie smugacze (4) rozlokowane są symetrycznie 
względem osi wzdłużnej i znajdują się w jednakowych odległo
ściach względem siebie. 

Krótkie smugacze (6) przylegają powierzchniami czo
łowymi do dna mieszaniny zapalającej (7), która z kolei przy
lega powierzchnią czołową do dna dymotwórczej mieszaniny 
pirotechnicznej (3). 

Dzięki zastosowaniu dymotwórczej mieszaniny 
pirotechnicznej (3) .śledzenie lotu imitatora jest ułatwione. 

Usytuowanie długich smugaczy (4) zapewnia rów
nomierne ogrzewanie zewnętrznej powierzchni bocznej 
korpusu (2), powodując generowanie promieniowania pod
czerwonego, charakterystycznego dla lecących samolotów 
lub śmigłowców. Imitator praktycznie nie emituje promie
niowania widzialnego. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 313338 (22) 96 03 18 6(51) F42B 12/48 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Kupidura Zbigniew, Milewski Eugeniusz, 

Szymanowski Jan, Krysiński Bogdan, Wójt 
Marek, Popiółkiewicz Przemysław, Kuśnierz 
Tadeusz 

(54) Podpocisk do amunicji kasetowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podpocisk do amunicji 

kasetowej zaeiaborowany dymotwórczą albo zapalającą mie
szaniną pirotechniczną (2). 

Podpocisk składa się z korpusu (1) zaelaborowanego 
mieszaniną pirotechniczną (2), do której od góry przylega mie
szanina podpałowa (3), z wkładki kumulacyjnej (4) i z bezwład-
nościowo-uderzeniowego zapalnika (5) wyposażonego w 
spłonkę zapalającą (6). W korpusie (1) na wysokości mieszaniny 
podpałowej (3) wykonane są otwory (8) wypełnione masą usz
czelniającą (9). 

Po upadku podpocisku kasetowego na podłoże, iglica 
bezwładnościowo-uderzeniowego zapalnika (5) nakłuwa spłon
kę zapalającą (6), która powoduje zapalenie mieszaniny podpa
łowej (3). Podczas palenia mieszaniny podpałowej (3) powstają 
gazowe produkty, które powodują wypchnięcie masy uszczel
niającej (9) z otworów (8). Pod koniec palenia się mieszaniny 
podpałowej (3) impuls termiczny pochodzący od niej zapala 
mieszaninę pirotechniczną (2), która paląc się wytwarza dym 
(mieszanina dymotwórczą) albo żużel o wysokiej temperaturze 
( mieszanina zapalająca). Dym i żużel przedostają się poza 
korpus (1) poprzez otwory (8). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313337 (22) 96 03 18 6(51) F42C 1/04 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Kowalewski Jerzy, Kostrow Ryszard 
(54) Głowicowy zapalnik uderzeniowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest głowicowy zapalnik ude

rzeniowy do pocisków bezwirowych, posiadający wirnik (15), 
ułożyskowany w tulei (7), wyposażony w spłonkę zapalającą 
(14), opóźniacz pirotechniczny (6), nieprzelotowe gniazdo iglicy 
(11), kanał (30) oraz zaczep sprężyny napędzającej wirnik (15). 
Tuleja (7) ma dwa kanały ogniowe (34, 35), a krążek (19), 
usytuowany pod tuleją (7), między spłonką zapalającą (14), a 
spłonką pobudzającą (8), osadzoną w materiale wybucho
wym detonatora (16), ma otwory nastawcze. Korpus (13) 
zapalnika i jego tuleja nastawcza (10), określająca rodzaj 
pracy lub stan zapalnika, połączone są pierścieniem spręży
nującym wewnętrznie (4). 
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Zapainik może mieć trzy rodzaje nastaw tj: nastawę 
w położenie zabezpieczone (nie ma możliwości przekaza
nia impulsu ogniowego od spłonki zapalającej (14) do 
spłonki pobudzającej (8) - wszystkie kanały ogniowe wirni
ka (15), tulei (7) oraz otwory nastawcze krążka (19) są 
zablokowane), nastawę na natychmiastowe działanie 
(otwarte dwa łańcuchy ogniowe - jeden bezpośredni i drugi 
poprzez opóźniacz pirotechniczny (6)) oraz nastawę na 
działanie ze zwłoką (otwarty jedynie łańcuch ogniowy, 
prowdzący przez opóźniacz pirotechniczny (6)). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313358 (22) 96 03 18 6(51) F42C 11/00 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Gawliczek Edward, Krzystolik Paweł, 

Świetlik Mieczysław, Dubiński Józef, 
Konopko Władysław, Sobala Jacek 

(54) Sposób oraz przyrząd do zakładania 
zapalników elektrycznych na loncie 
detonującym 

(57) Sposób i przyrząd znajdują zastosowanie przy po
średnim inicjowaniu kolumn (3) materiału wybuchowego w 
otworze strzałowym (4). 

Sposób polega na przesuwnym mocowaniu zapalnika 
elektrycznego (1) na końcówce linii lontu detonującego (2), 
wystającej na zewnątrz otworu strzałowego (4), a następnie 
przemieszczaniu go w głąb tego otworu, do komory pomiędzy 
przybitkę zasadniczą (5) i pomocniczą (6). 

Przyrząd stanowi cylindryczny pojemnik (8), zamknię
ty z jednej strony dnem (9), w którym jest wykonany co 
najmniej jeden otwór do swobodnego przewleczenia lontu 
detonującego (2) i co najmniej jeden otwór do swobodnego 
przewleczenia drutów (12) zapalnika elektrycznego (1). 

Średnica otworu na druty (12) jest mniejsza od śred
nicy zapalnika (1), co pozwala na zatrzymanie zapalników (1) 
wewnątrz pojemnika (8). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 313501 (22) 96 03 25 6(51) G01C 22/00 
G01P 11/02 

(71) Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL 
S.A., Świdnica 

(72) Sengus Sławomir, Ziemba Stanisław, 
Chmielewski Ryszard, Wałkowiecki 
Bolesław, Wróbel Bogusław, Kaźmierowicz 
Stanisław, Zadrożny Aleksander 

(54) Zespół napędowy urządzenia pomiarowego, 
zwłaszcza prędkościomierza i licznika drogi 
pojazdów samochodowych 

(57) Zespół napędowy urządzenia pomiarowego, zwła
szcza prędkościomierza i licznika drogi pojazdów samo
chodowych, zawiera zespół korpusu (2), w którym 
ułożyskowany jest zespół wału magnesu (7), wałek pośred
ni (10) i gniazda wałków zdawczych (11). 

Zespół napędowy charakteryzuje się tym, że wyposa
żony jest we wkładkę łożyskującą (6), która łożyskuje w wystę
pach łożyskujących (9) wałek pośredni (10), a w gnieździe 
łożyskowym - wałek zespołu magnesu (7) w kanałku. Wkład
ka łożyskująca (6) rozłącznie połączona jest z zespołem kor
pusu (2) zaczepami zatrzaskowymi. Zabezpieczenie osiowego 

przesuwu wałka pośredniego (10) zrealizowane jest ograniczni
kiem sprężystym (8). 

Zespół korpusu (2) ukształtowane ma co najmniej dwa 
wsporniki pionowe (3) z rowkiem i występem (4), umiejscowio
nym w rowku (5). Wspornik pionowy (3) wyposażony jest w 
kołek ustalający (1), przemieszczony w stosunku do ramienia 
(12) w przybliżeniu o kąt 90°. 

(2 zastrzeżenia) 



Nr 20 (620) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 57 

Al(21) 313502 (22) 96 03 25 6(51) GOIĆ 22/00 
G01P 11/02 

(71) Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL 
S.A., Świdnica 

(72) Sengus Słamomir, Ziemba Stanislaw, 
Chmielewski Ryszard, Wałkowiecki 
Bolesław, Wróbel Bogusław, Kaźmierowicz 
Stanisław, Zadrożny Aleksander 

(54) Urządzenie pomiarowe, zwłaszcza 
prędkościomierz i licznik drogi pojazdów 
samochodowych 

(57) Urządzenie pomiarowe, zwłaszcza prędkościomierz i 
licznik drogi pojazdów samochodowych o budowie modułowej, 
zawiera zespołów napędowy z zespołem wału magnesu, zespół 
zwory z ośką wskazówki, licznik drogi (1) oraz licznik drogi 
kasowalny (20). 

Urządzenie pomiarowe charakteryzuje się tym, że roz
łącznie na listwie zaczepowej (15) korpusu głównego (5) licznika 
drogi (1) zamontowany jest licznik drogi kasowalny (20) przy 
pomocy ramion zewnętrznych (16), wyposażonych w zaczepy 
zewnętrzne (14). Pod listwą (9) korpusu głównego (5) rozłącznie 
zamontowany jest zespół napędowy tak, że jego położenie 
ustalają w korpusie głównym (5) kołki w otworach ustalających 
(13), a mocują go zaczepy sprężyste (17). Zespół bębenków I 
(8) z osią I (4) i zespół zębników i (7) z osią II (6) licznika drogi 
(1) osadzone są rozłącznie w ściankach korpusu głównego (5) 
i zabezpieczone oporami sprężystymi (2) z zębem zabezpiecza
jącym (3), natomiast zespół bębenków II (21) z osią III (18) i 
zespół zębników II (23) z osią IV (22) licznika drogi kasowalnego 
(20) osadzone są rozłącznie w korpusie (19) i zabezpieczone 
płytką zabezpieczającą. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320419 (22) 96 09 16 6(51) G01D 1/00 
G01D 1/14 

(31) 95 95114612 (32) 95 09 16 (33) EP 
(86) 96 0916 PCT/EP96/04047 
(87) 97 03 20 WO97/10489 PCT Gazette nr 13/97 
(71) ALCATEL SEL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart, DE; 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V., Monachium, DE 

(72) Fehrenbach Hermann 

(54) Sposób i urządzenie do wykrywania i oceny 
przebiegów sygnału powodowanych przez 
określone procesy fizyczne 

(57) Przedstawia się sposób wykrywania i oceny czasowe
go przebiegu (SV) sygnału, wraz z urządzeniem do jego 
realizacji, w którym krzywa sygnału (SV) jest rejestrowana w 
określonych obszarach w postaci cyfrowej i podlega operacji 
obliczeniowej. W tej operacji obliczeniowej do krzywej sygna
łu przybliża się optymalnie funkcję matematyczną nadającą 
się do opisu procesu fizycznego określającego krzywą sygna
łu. Następnie oblicza się współczynnik korelacji krzyżowej 
pomiędzy krzywą sygnału i funkcją przybliżającą (F) i porów
nuje go z wartością zadaną korelacji krzyżowej charakterysty
czną dla procesu fizycznego i funkcji matematycznej. Jeżeli 
wielkość obliczonego współczynnika korelacji krzyżowej 
przekracza wartość zadaną korelacji krzyżowej, zakłada się, 
że wystąpił wspomniany wyżej proces fizyczny, 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 313401 (22) 96 03 21 6(51) G01D 4/00 
G01F 3/00 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
S. Aw Warszawie Oddział Mazowiecki 
Okręgowy Zakład Gazownictwa 
GAZOWNIA WARSZAWSKA, Warszawa 

(72) Dagil Stanisław, Rzentarzewski Piotr, 
Kowalik Ryszard 

(54) Mikroprocesorowy rejestrator impulsów 
(57) Mikroprocesorowy rejestrator impulsów charakteryzuje 

się tym, że mikroprocesor (1), zawierający wewnątrz program 
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liczenia impulsów i zegar RTC, połączony jest z dwoma torami 
transmisji szeregowej, jednym (5) nadawczo-odbiorczym RS 
485 i drugim (8) nadawczo-odbiorczym torem podczerwieni, Na 
wejściu mikroprocesor (1) ma dodatkowy tor kontroli połączenia 
z gazomierzem (8). Urządzenie posiada pamięć danych (4) nie 
ulegającą kasowaniu przy wyłączeniu toru zasilania (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320499 (22) 96 09 25 6(51) G01D 7/00 
G01K 1/02 
G04G 1/00 

(31) 95 276275 (32)95 09 28 (33) JP 
(86) 96 09 25 PCT/JP96/02753 
(87) 97 04 03 WO97/12205 PCT Gazette nr 15/97 
(71) CASIO COMPUTER CO., LTD., Tokio, JP 
(72) Fuj ima Mikako 
(54) Elektroniczne urządzenie z czujnikiem 
(57) Elektroniczne urządzenie z czujnikiem wyświetla w ko

lorach, odpowiadających wartościom zmierzonym przez czuj
nik, informacje związane z tymi wartościami. Gdy wybrany jest 
tryb pomiaru temperatury, jednostka sterująca (11) powoduje, 
że czujnik temperatury (21) i układ pomiarowy (20) mierzą 
temperaturę śniegu oraz zapisuje dane zmierzonej temperatury 
śniegu do rejestru danych temperatury rejestru wyświetlania 
pamięci RAM (12). Jednostka sterująca (11) odczytuje również 
dane koloru wyświetlania, odpowiadające nazwie producenta 
smarów narciarskich przechowywanej w rejestrze pamięci RAM 
(12), oraz wartość z rejestru danych temperatury rejestru wy
świetlania, z tablicy konwersji koloru z pamięci ROM (13), która 
przechowuje dane kolorów wyświetlania odpowiadające kolo
rowemu oznaczeniu smarów narciarskich stosowanych przez 
poszczególnych producentów smarów narciarskich. Jednostka 
sterująca (11) powoduje, że jednostka wyświetlacza (15) wy
świetla nazwę firmy przechowywaną w rejestrze nazwy firmy i 
dane zmierzonej temperatury śniegu, przechowywane w reje
strze danych temperatury, w kolorze odpowiadającym danym 
koloru wyświetlania przechowywanym w rejestrze koloru wy
świetlania rejestru wyświetlania. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 313362 (22) 96 03 18 6(51) G01F 3/16 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

KER Sp. z O.O., Bytom 
(72) Kwiatkowski Bogdan 
(54) Urządzenie do pomiaru ilości przepływającej 

cieczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 

ilości przepływającej cieczy, zawierające rurę pomiarową z tło

czkiem odmierzającym, a na zewnątrz rury pomiarowej - fotoe-
lementy do sygnalizacji położeń skrajnych tłoczka odmierza
jącego, których sygnały są zliczane w urządzeniu zliczającym, 
charakteryzujące się tym, że jest wyposażone w dwa rozdziela
cze (5, 6), podłączone do obu końców rury pomiarowej (1), z 
których każdy złożony jest z połączonych rozłącznie dwóch 
korpusów (7,8), posiadających w swych cylindrycznych wybra-
niach (9,10), osadzone nieprzesuwnie, rdzenie (12,13) elektro
magnesów i osadzone między nimi przesuwnie, połączone dwa 
magnesy trwałe (20,21) z otworem przelotowym (22), przy czym 
cewki (14,15) elektromagnesów osadzone są na zewnętrznych 
powierzchniach obu korpusów (7, 8), ponadto rdzeń (13) ele
ktromagnesu ma otwór przelotowy (17), a między korpusami (7, 
8) i dwoma magnesami trwałymi (20, 21) zamocowana jest 
elastyczna membrana (25), dzieląca przestrzeń wewnętrzną 
korpusów (7,8) na dwie komory (26,27), z których komory (26) 
rozdzielaczy (5,6) połączone są przewodem (28), a komory (27) 
rozdzieiaczy (5, 6) połączone są przewodem (29). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 320330 (22) 95 1117 6(51) G01G 19/08 
G07C5/08 

(31)94 344818 (32)941123 (33) US 
(86) 951117 PCT/IB95/01162 
(87) 96 05 30 W096/16383 PCT Gazette nr 25/96 
(71) ATLAS COPCO WAGNER INC., 

Sztokholm, SE 
(72) Gośka Walter J., Muller Joseph, Gaibler 

Dennis W., Thompson David, Lawe Donald 
A, Van Schoiack Michael M. 
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(54) Skomputeryzowany układ 
monitorująco-zarządzający dla pojazdu 
przenoszącego ładunek 

(57) Ujawniono skomputeryzowany system monitorujący 
(10) do wykrywania, wyświetlania i rejestrowania zbioru parame
trów pojazdu, w celu określenia wydajności i zapewnienia 
szczegółowej historii pojazdu za okres całej zmiany roboczej. 
System jest przeznaczony głównie do wykorzystania w pojaz
dach przenoszących ciężkie ładunki wiele razy dziennie, jak na 
przykład wykorzystywane w górnictwie i zwykle na bezdrożach 
o wzmocnionej konstrukcji. System zawiera do 40 czujników do 
monitorowania parametrów pojazdu, takich jak ciężar ładunku, 
temperatura, ciśnienie i poziomy płynów, położenie, przesunię
cia, kierunek poruszania się pojazdu i jego prędkość. System 
zaopatrzony jest w wyświetlacz (12) do przedstawiania informa
cji operatorowi pojazdu. Poza tym, centralna jednostka przetwa
rzająca monitoruje czujniki i w sposób ustawiczny porównuje 
sygnały wyjściowe czujników z zadanymi poziomami maksy
malnymi i minimalnymi, które wyznaczają "normalny" zakres 
działania. System jest inicjalizowany przez kartę komputerową, 
którą należy wprowadzić do czytnika kart. Poza inicjaiizacją 
systemu, karta zapewnia identyfikację operatora i zapewnia 
pamięć do rejestrowania parametrów pojazdu generowanych 
przez czujniki podczas całej zmiany roboczej. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 313498 (22) 96 03 25 6(51) G01L 7/02 
(75) Gwiazda Jan Bogusław, Sosnowiec; Gwiazda 

Aleksander Stanisław, Sosnowiec 
(54) Miernik ciśnienia płynów 
(57) Miernik ciśnienia płynów składa się z kadłuba (1), w 

którego cylindrze (1a) zamocowano kołpak (2), mieszczący 

trzpień (3) z końcówką (10). W obwodowym rowku (10a) tej 
końcówki (10) umieszczono ślizgowo zakończenie (16a) 
wskazówki (16), osadzonej obrotowo na osi (15). Płyn pod 
ciśnieniem, naciskając na nurnik (6), powoduje przemiesz
czanie się trzpienia (3) wraz z końcówką (10) i obrót wska
zówki (16). 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 320420 (22) 96 09 16 6(51) G01P 3/66 
(31) 95 95114611 (32) 95 09 16 (33) EP 
(86) 96 0916 PCT/EP96/04048 
(87) 97 03 20 WO97/10511 PCT Gazette nr 13/97 
(71) ALCATEL SEL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart, DE; 
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V., Monachium, DE 

(72) Fehrenbach Hermann 
(54) Sposób i urządzenie do bardzo dokładnego 

określania szybkości pojazdów szynowych 
(57) Przedstawia się sposób wraz z urządzeniem do jego 

realizacji, za pomocą którego można bardzo dokładnie określić 
szybkość pojazdu szynowego na odcinku. Sygnały wyjściowe 
(JV1, JV2) dwóch elektromagnetycznych styków szynowych 
umieszczonych na szynie w ustalonym z góry odstępie rejestru
je się w postaci cyfrowej i stosuje ich odstęp czasowy do 
obliczania szybkości. Aby uzyskać dokładne punkty aktywacji 
dla pomiaru czasu optymalnie przybliża się obliczeniowo prze
biegi sygnału (RJ1, RJ2) oddające przejście koła przez parabole 
(P1, P2) i jako punkty aktywacji (tS1, tS2) stosuje się współrzęd
ne wierzchołków parabol. W celu sprawdzenia, czy można przy
porządkować oba następujące po sobie przebiegi sygnałów 
przejściom koła, można obliczyć współczynnik korelacji krzyżo
wej pomiędzy przebiegiem sygnału i przybliżoną parabolą i 
porównać go z charakterystyczną wartością zadaną. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313277 (22)96 0315 6(51) G01R 29/08 
(71) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 

Warszawa 
(72) Kubacki Roman, Obarski Krzysztof, 

Zdziebłowski Dariusz 
(54) Sposób pomiaru parametrów energetycznych 

modulowanego impulsowo pola 
elektromagnetycznego 

(57) Sposób umoźiiwia pomiar wartości parametrów energe
tycznych modulowanego impulsowo pola elektromagnetyczne
go, szczególnie wytworzonego przez stacje radiolokacyjne. 
Skuteczny pomiar jest możliwy na podstawie pomiarów wyko
nanych podczas jednego przejścia wiązki promieniowania 
przez punkt pomiarowy. 

Sygnał z bezinercyjnego czujnika pola (1) podawany 
jest równolegle poprzez układ progowy (2) na układ pomiaru 
energii impulsów (3), gdzie dokonywany jest pomiar energii 
niesionej przez każdy impuls z osobna, niezależnie od jego 
kształtu oraz podawany jest na układ pomiaru parametrów cza
sowych (10), którego wyjście połączone jest z układem sterowa
nia (11) zawierającym generator taktujący (12). Z wyjścia 
dyskryminatora największej wartości (7) sygnał proporcjonalny 
do wartości energii przenoszonej przez impuls odpowiadający 
przestrzennie osi wiązki, podawany jest na układ kalibracji (8), 
który połączony jest ze wskaźnikiem (9). 

W układzie kalibracji (8) zadawana jest między innymi 
postać wyjściowa wyniku pomiaru, np. gęstość strumienia ener
gii uśredniona za czas powtarzania impulsów modulujących 
pole. Wynalazek znajduje szczególne zastosowanie do okreśia-
nia stref ochronnych wokół posterunków radiolokacyjnych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 319390 (22) 97 04 09 6(51) G01R 29/18 
(71) Cąber Jan, Świdnica 
(72) Cąber Jan, Trudzinski Wojciech, Cąber 

Antoni 
(54) Układ do kontroli kolejności faz przy prądzie 

trójfazowym 
(57) Układ posiada źródło zasilania (Z) z podłączonymi do 

niego źródłem napięcia odniesienia (ZO) i diodą świecącą 
(LED), oraz zespół badania kolejności faz złożony z włączonego 
pomiędzy dwie dowolonefazy (L1, L2) bloku przesuwnika fazo
wego z prostownikiem (F) oraz z połączonych ze sobą szerego
wego: dzielnika napięcia (P), prostownika pomiarowego 
szczytowego (S) i komparatora (K), którego wejście odniesienia 
połączone jest ze źródłem napięcia odniesienia (ZO), a wyjście 
- z diodą świecącą (LED). Dla każdej fazy (L1, L2, L3) utworzony 
jest zespół badania napięcia, Każdy złożony z dzielnika napięcia 
(P1, P2, P3), prostownika pomiarowego szczytowego (S1, S2, 
S3) i komparatora (K1, K2, K3). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 319415 (22)97 04 08 6(51) G01R 35/04 
(71) Cąber Jan, Świdnica 
(72) Cąber Jan, Trudziński Wojciech, Cąber 

Antoni 
(54) Układ sygnalizacji uszkodzeń trzyfazowego 

licznika energii elektrycznej 
(57) Układ sygnalizacji uszkodzeń trzyfazowego licznika 

energii elektrycznej, dostosowany do licznika indukcyjnego 
zawierającego w obwodzie napięciowym cewki napięciowe 
(2) połączone w gwiazdę i wspólny punkt połączenia cewek 
napięciowych (5) połączony przewodem z listwą zaciskową 
(N), posiada włączony szeregowo w przewód (6), łączący 
wspólny punkt połączenia cewek napięciowych (5) z listwą 
zaciskową (N), element impedancyjny (3) oraz podłączony 
równolegle do tego elementu impedancyjnego (3) wskaźnik 
wystąpienia napięcia (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 313469 (22) 96 03 25 6(51) G01S 1/10 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Arvaniti Andrzej 
(54) Sposób i układ kompresyjnego analizowania 

sygnałów 
(57) Sposób kompresyjnego analizowania sygnałów polega 

na tym, że tory linii dyspersyjnych nadawczych (LDN1, 
LDN2,...LDNn) pobudza się kolejno szerokopasmowym ukła
dem pobudzania (POB), następnie uzyskane odpowiedzi pod
daje się mieszaniu z sygnałem wejściowym w mieszaczu (M), a 
sygnałami z wyjścia mieszacza (M) kolejno pobudza się linie 
dyspersyjne odbiorcze (LD01, LD02„..LDOn). 

Układ do kompresyjnego analizowania sygnałów posia
da co najmniej dwa tory analizy sygnału. Pomiędzy wyjściami 
linii dyspersyjnych nadawczych a pierwszym wejściem miesza
cza (M) włączony jest układ przełączający (K1) wyjścia kolejnych 
linii dyspersyjnych nadawczych, natomiast pomiędzy wyjściem 
mieszacza (M) a wejściami linii dyspersyjnych odbiorczych do
łączony jest układ przełączający (K2) wejścia kolejnych linii 
dyspersyjnych odbiorczych (LD01, LD02,...LDOn). 

Z kolei, pomiędzy wyjścia linii dyspersyjnych odbior
czych (LD01, LD02,...LDOn) a wyjście układu włączony jest 
układ przełączający (K3) wyjścia kolejnych linii dyspersyjnych 
odbiorczych. Ponadto, układy przełączające (K1, K2, K3) połą
czone są z układem sterującym (STER), z którego również 
sterowany jest układ pobudzający (POB) linie dyspersyjne na
dawcze (LDN1, LDN2,...LDNn). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313507 (22) 96 03 27 6(51) G02B 21/22 
(71) Polskie Zakłady Optyczne S.A., Warszawa 
(72) Żółkowski Andrzej 
(54) Mikroskop stereoskopowy 
(57) Jednoobiektywowy mikroskop stereoskopowy o skoko

wej zmianie powiększenia z oświetleniem koaksjalnym służy do 
obserwacji powierzchni zlokalizowanych na dnie wąskich prze
wodów, a w szczególności do obserwacji dna oka. 

Oś optyczna światłowodowego oświetlacza mikroskopu 
leżąca między źródłem światła i elementem załamującym (9) 
pokrywa się z osią obrotu zmieniacza powiększeń (3). Za ele
mentem załamującym (9) oś optyczna oświetlacza leży blisko 
Sub pokrywa się z osią optyczną obiektywu (2), Wiązka światła 
wychodząca z obszaru bębna zmieniacza (3) przez szczeliny 
jest na odcinku od bębna zmieniacza (3) do obiektywu (2) 
izolowana optycznie od toru wizyjnego nieprzeźroczystą osłoną 
(10). Między zmieniaczem powiększeń (3), a nasadką okularo
wą (11) mikroskop ma umieszczone pryzmatyczne zespoły 
światłodzielące (5) złożone z pryzmatu prostokątnego i pryzma
tu Bauernfeinda. 

Mikroskop nadaje się szczególnie do diagnostyki i mi
kro chirurgii okulistyczno-laryngologicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320418 (22) 96 08 31 6(51) G03B 15/10 
G03B 21/28 

(31) 95 29515073 (32) 95 09 20 (33) DE 
(86) 96 0831 PCT/EP96/03832 
(87) 97 03 27 WO97/11405 PCT Gazette nr 14/97 
(75) Maass Uwe, Overath, DE 
(54) Urządzenie do projekcji ruchomych obrazów 

w tle sceny 
(57) Urządzenie do projekcji ruchomych obrazów w tle sce

ny lub tym podobnych, przy użyciu nadajnika obrazu znamien
ne tym, że odbijające promienie powierzchnia (18) jest 
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umieszczona na podłodze (30) sceny (28) w jej środkowym 
obszarze, a gładka folia (20) przebiega na całej szerokości 
sceny (28) pomiędzy podłogą (30) i sufitem (32) w ten sposób, 
że jej dolne zakończenie jest zamocowane w miejscu pomiędzy 
odbijającą promienie powierzchnią (18) i tłem, a jej górne za
kończenie jest zamocowane nasuficie (32) w bardziej do przodu 
wysuniętym miejscu, przy czym nadajnik obrazu jest umieszczo
ny na suficie (32) przed zamocowanym tam górnym zakończe
niem folii (20) i jest nakierowany na odbijającą promienie 
powierzchnię (18). 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 313564 (22) 96 03 28 6(51) G05B 19/02 
(71) Kooperacja POLKO Sp. z o.o., Mikołów 
(72) Jura Jerzy, Smolarek Rajmund, Hałek 

Robert, Homa Damian 
(54) Układ sterowania pneumatycznymi 

ełektrorozdziełaczamipięciodrogowymi 
(57) Układ sterowania dwucewkowymi elektrorozdziela-

czami pięciodrogowymi wyposażony jest w swobodnie progra
mowalny sterownik przemysłowy (1) posiadający dwa wyjścia 
(2) sterujące dwoma buforami (3) oraz wyjścia (2) sterujące 
wyborem odpowiedniego elektrorozdzielacza pięciodrogowe-
go (5). Wysterowanie jednego z buforów (3) i jednego z wyjść 
(2) sterownika (1) powoduje podanie napięcia poprzez kiucz 
diodowy (4) na wybraną cewkę wybranego elektrorozdzielacza 
pięciodrogowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 316225 (22) 96 09 19 6(51) G05D 16/20 
(23) 96 03 20MTKECODOM-96 
(71) Spółka Akcyjna APATOR, Toruń 
(72) Kute Jacek,"Czerniakowski Jan, Waliszewski 

Andrzej 

(54) Układ mikroprocesorowego sterowania i 
regulacji do utrzymania stałego ciśnienia lub 
różnicy ciśnień w wybranym obszarze sieci 
hydraulicznej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu mikroproce
sorowego sterowania i regulacji do utrzymania stałego ciśnienia 
lub różnicy ciśnień w wybranym obszarze sieci hydraulicznej, w 
której stosuje się pompy o zmiennej ilości obrotów wirnika, 
napędzane przez silniki asynchroniczne sterowane sygnałem 
uzyskiwanym na podstawie porównywania parametrów zada
nych ze zmierzonymi w rurociągu. Czujniki pomiarowe (5) po
przez układ dopasowania i filtracji (4) połączone są z 
regulatorem nadrzędnym (3), składającym się z bloków funkcjo
nalnych; bloku sygnalizacji oraz kodowanego panelu wprowa
dzania parametrów regulacji (3.1) zawierającego klawiaturę, 
wyświetlacz oraz diody elektroluminescencyjne dodatkowo 
wskazujące stan pracy układu, bloku kontroli stanów awaryj
nych (3.2), bioku rejestratora stanów pracy oraz stanów awaryj
nych (3.3), bloku rejestratora czasów pracy zestawów 
pompowych (3.4) i układu sterowania wyborem zestawów po
mpowych oraz kontroli zabezpieczeń (3.5). Regulator nadrzęd
ny (3) połączony jest poprzez kanały wymiany danych (7) oraz 
(8) z regulatorami, z regulatorem ID (9), zbudowanym z regula
tora typu PID oraz dodatkowego członu proporcjonalnego do 
kwadratu uchybu, z rgulatorem kaskadowym (10), z regulato
rem suchobiegu przed załączeniem pomp (11), z regulatorem 
suchobiegu po załączeniu pomp (12), z regulatorami czasowy
mi pracy zestawów pompowych (13) oraz z regulatorem chara
kterystyki przepływu (14). Układ sterowania wyborem zestawów 
pompowych oraz kontroli zabezpieczeń (3.5) będący blokiem 
funkcjonalnym regulatora nadrzędnego (3) połączony jest dwu
kierunkową magistralą z układem łączników mocy do zasilania 
zespołów pompowych (15). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 313400 (22) 96 03 21 6(51) G05F 1/10 
H02J 7/34 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie Oddział Mazowiecki 
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Okręgowy Zaklad Gazownictwa 
GAZOWNIA WARSZAWSKA, Warszawa 

(72) Stankiewicz Piotr, Kowalik Ryszard 
(54) Układ zasilacza 
(57) Układ zasialcza charakteryzuje się tym, że wyjście bioku 

(1) zawierającego transformator sieciowy, prostownik z filtrem 
pojemnościowym połączone jest z przełącznikiem diodowym 
(2) oraz z układem ładowania i kontroli napięcia akumulatora (3) 
i układem detekcyjnym (6). Układ ładowania i kontroii napięcia 
akumulatora (3) połączony jest poprzez układ odłączenia aku
mulatora (7) z wejściem przełącznika diodowego (2), którego 
wyjście połączone jest z przetwornicami napięcia stałego (4, 5) 
oraz z układem detekcyjnym (6). 

Wejście układu detekcyjnego (6) połączone jest z ukła
dem odłączenia akumulatora (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 318836 (22)97 03 05 6(51) G06F 17/60 
G06K 19/067 

G07F19/00 
(71) Przedsiębiorstwo Handlu i Usług 

Motoryzacyjno-Technicznych PUMIT 
CORPORATION Sp. z o.o., Gliwice 

(72) Chwalbiński Andrzej 
(54) Elektroniczny układ przekazu informacji o 

uczestniku obrotu handlowego w 
komputerowym systemie sprzedaży z 
elementem operacyjnym w postaci 
elektronicznej karty pamięciowej 

(57) Układ składa się z karty (KP) z elektronicznym elemen
tem pamięciowym o pojemności 1 kB, urządzenia czytająco-
zapisującego (C) oraz biblioteki (bib) procedur komunikacji 
pomiędzy komputerem (K) a czytnikiem (C) kart pamięciowych 
(KP). Czytnik (C) jest wyposażony w gniazdo karty (KP), jednou-
kładowy mikroprocesor, pamięć elektronicznie programowalną 
EPROM i pamięć stałą PROM z kodem elementu pamięciowego, 
optoelektroniczny moduł sygnalizacji obecności karty (KP) praz 
w wyjściowe łącze szeregowe (RS) do komunikacji z kompute
rem (K) i jest zasilany z niezależnego, zewnętrznego zasilacza 
stabilizowanego wyposażonego w regulator napięcia z ograni
cznikiem prądowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320338 (22) 95 11 28 6(51) G06K 7/08 
G06K19/08 

(31) 94 9404627 (32) 94 11 28 (33) BR 
(86) 95 11 28 PCT/BR95/00059 
(87) 96 06 06 W096/17318 PCT Gazette nr 26/96 
(71) TELECOMMUNICACOES 

BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS, 
Campinas, BR 

(72) Dos Santos Pato Manuel Augusto Miranda, 
Capeli Junior Antenor, Pegoreti Marcos 
Aurelio, Moriya Paulo Takashi, Calcavara 
Junior Enio 

(54) Układ głowicy odczytującej dla dwóch typów 
kart danych 

(57) Głowica odczytująca zdolna do przetwarzania zarówno 
indukcyjnych kart debetowych, jak i kart z mikroukładami, za
wiera dwie niepodobne, uzupełniające się części, powierzchnie 
wewnętrzne wymienionych części określają kanał mieszczący w 
sobie kartę danych włożoną do wymienionej głowicy, przy czym 
pierwsza część (80) zawiera czujniki indukcyjne (83) do odczytu 
komórek kredytowych i druga część (140) zawiera płytkę (142) 
z materiału magnetycznego, która usîaia obwód magnetyczny 
wymienionych czujników indukcyjnych (83), jak również wtyki 
(162) łączące się z polami końcowymi na powierzchni karty. 
Wymienione części pozostają normalnie utrzymywane w odstę
pie przez pierwszy zespół mechanicznych elementów sprzęga
jących (84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 144) umieszczonych 
pomiędzy wymienionymi dwiema częściami, a otwór tak utwo
rzony jest zasadniczo szerszy niż grubość karty, przy czym 
wzajemnie zbliżenie wymienionych części jest zapewnione 
przez wymienione mechaniczne elementy sprzęgające w koń
cowej części toru wkładania karty. 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 313531 (22) 96 03 26 6(51) G07C 1/30 
(75) Trześniewski Leszek, Gdynia 
(54) Sposób oznaczania czasu parkowania 

pojazdu oraz tabliczka do tego sposobu 
(57) Sposób polega na tym, że na płatnych miejscach par

kowania oznaczonych znakami drogowymi informacyjnymi 
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oznaczającymi dozwolony czas parkowania wewnątrz pojazdu 
na widocznym miejscu umieszcza się tabliczkę zawierającą 
tarczę zegarową ze wskazówkami do oznaczania czasu rozpo
częcia parkowania. Tabliczka ma postać płaską (1) oraz posiada 
tarczę zegarową (2) ze wskazówkami (8, 9). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313468 (22) 96 03 25 6(51) G08B 13/22 
B60R 25/02 
B60R 25/04 

(75) Werno Zdzisław, Gdynia 
(54) Urządzenie do zabezpieczenia pojazdu i 

pobierania opłat 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zabezpie

czenia pojazdu oraz pobierania opłat na parkingach miejskich, 
urzędów i banków. 

Realizowane jest to w urządzeniu do zabezpieczenia 
pojazdu w podzespołach mocujących uniemożliwiających od
jazd pojazdu bez spełnienia określonych kryteriów będących 
warunkami zabezpieczenia. Elementami realizującymi bloko
wanie pojazdu są podzespoły jednostki roboczej (4) i końcówek 
dociskowo - ustalających (5) a zabezpieczenie pojazdu jest 
realizowane przez podzespoły elektromagnetycznej blokady (6) 
na elemencie zębatym (7) oraz przez element klinujący (8). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 313497 (22) 96 03 25 6(51) G08B 13/189 
B60R 25/10 

(75) Starzykowski Tomasz, Świętochłowice 
(54) Sposób oznaczania obiektów wartościowych 
(57) Sposób oznaczania obiektów wartościowych takich jak 

samochody, statki powietrzne i wodne polegający na zastoso
waniu pasywnego transpondera ze stałym niezmiennym nume
rem identyfikacyjnym , znamienny tym, że we wnętrzu obiektu 
umieszcza się pasywny transponder ze stałym niezmiennym 
numerem identyfikacyjnym. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 313457 (22) 96 03 21 6(51) G08B 19/00 
G08B 13/20 

(71) ALTER Spółka Akcyjna, Tarnowo Podgórne 
(72) Wasilewski Grzegorz, Lewicki Paweł 
(54) System sygnalizacyjno-odcinający 
(57) System sygnalizacyjno-odcinający składa się z głowicy 

pomiarowej, układu sygnalizacyjno-sterującego (2) stanowiące
go układ wykonawczy dla akumulatora (9), sygnalizatora opty-
czno-akustycznego (11) zaworu z głowicą samozamykającą 
(13) i czujnika położenia zaworu (15) oraz zespołu zaworu z 
głowicą samozamykającą (3). Znamienne w systemie jest to, że 
zadziałanie układu wykonawczego celem zamknięcia zaworu 
głowicy samozamykającej (14) jest możliwe w przypadku poja
wienia się określonego stężenia gazu na wszystkich trzech 
czujnikach (4, 5, 6) głowicy pomiarowej. 
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Brak stężenia gazu na którymkolwiek czujniku nie spo
woduje zamknięcia zaworu głowicy samozamykającej (13). Jed
nocześnie system kontroluje linie zasilające do czujników (4, 5, 
6) i w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z nich, automatycz
nie wyłącza je z podejmowania decyzji o zamknięciu głowicy 
samozamykającej (13). System sygnalizacyjno-odcinający jest 
systemem stacjonarnym do ochrony obiektów budowlanych, 
przemysłowych a w szczególności użyteczności publicznej bu
dynków wysokich i średniowysokich, w których występuje insta
lacja gazowa i możliwość ingerencji osób niepowołanych w 
poprawność działania tej instalacji. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320334 (22) 95 11 21 6(51) G08B 25/10 
G08G 1/127 

(31)94 1332 (32)941122 (33) DK 
(86) 95 11 21 PCT/DK95/00460 
(87) 96 05 30 W096/16387 PCT Gazette nr 25/96 
(75) Pedersen Heine E., Lyngby, DK; Harder 

John, Kopenhaga» DK; Lohmann-Jensen 
Flemming, Charlottenlund, DK 

(54) System nadzoru ruchu pojazdów 
(57) W celu ochrony i obserwacji jednostek transporto

wych składających się z jednostki holowniczej i jednej lub 
więcej jednostek transportowanych lub transportujących, jed
nostka holownicza ma układ przetwarzania danych zdolny do 
komunikowania się ze światem zewnętrznym przez układy 
łączności i satelity GPS i/lub system GSM i z oznacznikami 
(10B) umieszczonymi na drodze. Jednostka lub jednostki 
transportujące lub transportowane mają dodatkowo układ 
przetwarzania (15) danych zdolny do łączności z układem 
przetwarzania danych w jednostce holowniczej przez bez
przewodowy interfejs (7) lub interfejs (8). 

Układ przetwarzania danych w jednostce lub jedno
stkach transportujących lub transportowanych jest ponadto po
łączony interfejsem z anteną (16) zdolną do łączności z 
oznacznikami (10B) na drodze lub powierzchniach lub oznacz
nikami (10A) umieszczonymi na górze jednostek transportują
cych lub transportowanych. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 313275 (22) 96 03 15 6(51) G09F13/12 
G09F13/22 

(71) ADPOL Spółka z o.o., Warszawa 
(72) Mika Jarosław 
(54) Sposób podświetlania znaków graficznych na 

przezroczystej płycie 
(57) Sposób podświetlania znaków graficznych na płycie 

reklamowo-informacyjnej polega na tym, że znaki graficzne 
nacięte na przezroczystej płycie, najkorzystniej wykonanej ze 
szkła organicznego, podświetla się światłem rozproszonym w 
medium szkła, załamującym się na krawędziach i płaszczyznach 
naciętych znaków graficznych. Źródłem światła są diody ele
ktroluminescencyjne zamocowane w otworach na bocznych 
płaszczyznach płyty. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 313542 (22) 96 03 28 6(51) G11B 5/02 
(71) URMETS.p.A-Costruzioni 

Elettro-Telefoniche, Turyn, IT 
(72) Mondardini Massimo 
(54) Przyrząd do zapisu i odczytu nośnika 

magnetycznego, zwłaszcza kart 
telefonicznych 

(57) Przyrząd zawiera głowicę (10) z częścią elektro
magnetyczną (11), składającą się z rdzenia magnetyczne
go i jednego lub więcej uzwojeń (A1...A5), z których co 
najmniej jedno jest normalnie wyłączone. Przyrząd zawiera 
także część inteligenta (12) połączoną z częścią elektro
magnetyczną i zdolną do włączenia jednego lub więcej 
uzwojeń części elektromagnetycznej (11) na rozkaz ze ste
rownika logicznego (13), który jest połączony poprzez in
terfejs z częścią intel igentną (12). Włączenie jest 
realizowane w wyniku transmisji kodu uruchamiającego ze 
sterownika logicznego (13). Co najmniej jedno z uzwojeń 
(A1...A5) jest dołączone do przełącznika (15) nirmalnie 
otwartego, podlegającego zamknięciu powodowanemu 
przez mikroprocesor («P) znajdujący się w części inteligen
tnej (12) głowicy i połączony poprzez interfejs ze sterowni
kiem logicznym (13). 

(7 zastrzeżeń) 
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Al(21) 320333 (22) 95 10 21 6(51) G11B 5/48 
(31) 94 347536 (32) 94 11 30 (33) US 
(86)9510 21 PCT/EP95/04134 
(87) 96 06 06 W096/17342 PCT Gazette nr 26/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, 
Ruesehlikon, CH 

(72) Coffey Jérôme Thomas, Goodman Dale 
Ernest, Poss Joe Martin 

(54) Urządzenie pamięciowe z dostępem 
bezpośrednim i urządzeniem z 
magnetorezystywną głowicą przetwornikową 

(57) Urządzenie pamięciowe z dostępem bezpośrednim za
wiera co najmniej jeden dysk zamontowany obrotowo wokół osi 
i mający przeciwległe powierzchnie dysku do pamiętania da
nych. Magnetorezystywną (MR) głowica przetwornikowa (34) 
jest zamontowana ruchomo poprzez każdą powierzchnię dysku 
dla zapisu i dla odczytu sygnałów danych z powierzchni dysku. 
Każda głowica przetwornikowa (34) zawiera element zapisujący 
i element odczytujący. Wzmacniacz wstępny, związany z głowi

cą przetwornikową (34), wzmacnia sygnały odczytu i zapisu 
elementu odczytującego i elementu zapisującego. Giętki kabel 
przeprowadza sygnały zapisu i odczytu pomiędzy wzmacnia
czem wstępnym i głowicą przetwornikową (34). Giętki kabel 
zawiera wspólną linię sygnału powrotnego odczytu dla każdej 
kolejnej pary głowic przetwornikowych (34). 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 313308 (22) 96 03 16 6(51) H01H 43/00 
(75) Kieszkowski Jerzy, Głogów; Kieszkowski 

Przemysław, Głogów 
(54) Elektroniczny układ kontroli poborn mocy 
(57) Układ ma przetwornik prąd/napięcie (1) zainstalowany 

na linii zasilającej odbiorniki. Wyjście przetwornika (1) poprzez 
wzmacniacz (2) i prostownik (3) oraz sumujący układ (4) jest 

połączone z wejściem komparatora (5), którego drugie wejście 
jest połączone z nastawnikiem mocy wzorcowej (6), z którym jest 
połączony wielopozycyjny wyłącznik (7). Wyjście z komapartora 
(5) poprzez czasowy układ (8) jest połączone z odłącznikiem (9) 
wyjścia zasilania odbiorników. Do linii zasilania przyłączony jest 
zasilacz (10) zasilający układ napięciem 12V. 

Układ jest przeznaczony, zwłaszcza do obwodów 
oświetleniowych klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń mie
szkalnych lub hotelowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313537 (22) 96 03 28 6(51) H01Q 3/00 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Smaga Józef 
(54) Sposób i układ do kompensacji wpływu 

temperatury linü pomiarowych układu 
kontrolnego na wyniki pomiaru parametrów 
anteny ścianowej 

(57) Sposób kompensacji wpływu temperatury linii pomiaro
wych układu kontrolnego polega na pomiarach parametrów 
sygnału kontrolnego na wyjściu linii wyjściowej i określaniu ich 
w estymatorze parametrów transmisji (5), mierząc parametry 
sygnału kontrolnego na wyjściu linii wyjściowej (LWY0) oraz na 
wyjściu kompensacyjnej linii kabiowej (LK) wtórze odniesienia, 
poddanej narażeniom temperaturowym analogicznym do nara
żeń wypadkowej linii pomiarowej układu kontrolnego 
(LWEo+LWEn +LWYm+LWYo). 

W układzie do kompensacji wpływu temperatury oto
czenia na błąd pomiaru parametrów transmisyjnych anteny 
ścianowej wejściowe pomiarowe iinie kablowe w torze głównym 
doprowadzające sygnał kontrolny do poszczególnych wejść 
pomiarowych, kolejno: z dzielnika wejściowego (CWE0) na wej
ściu traktu kontrolowanego oraz wyjściowe pomiarowe linie 
kablowe odprowadzające sygnał z poszczególnych wyjść po
miarowych: z dzielnika wyjściowego do przełącznika wyjścio
wego (4) i dalej do estymatora parametrów transmisji (5) są 
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identyczne w swej łącznej długości elektrycznej dla wszystkich 
traktów, ich sumaryczna długość elektryczna (LWE0+LWEn 
+ LWYm+LWYo) równa jest długości elektrycznej linii kompen
sacyjnej (LK) układu kontrolnego. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 319067 (22) 97 03 20 6(51) HOIR 13/44 
HOIR 15/10 

(31) 96 9603620 (32)96 03 22 (33) FR 
(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND 

SNC, Limoges, FR 
(72) Fauriot Jacques 
(54) Gniazdo wtyczkowe 
(57) Gniazdo wtyczkowe zawiera, z jednej strony, mecha

nizm (11), który posiada, w korpusie (12) z materiału izolacyjne
go, przynajmniej dwie przewodzące tuleje stykowe oraz 
przynajmniej dwa zaciski połączeniowe oraz z drugiej strony, 
wspornik (15), z którym mechanizm (11 ) jest sztywno połączony, 
oraz który, przez wydrążenie centralne (16), pozwala na swo
bodny dostęp do tego mechanizmu (11). 

Na mechanizm (11) nałożono, urządzenie zabezpiecza
jące (35), zawierające, ruchomy zawór {37), który, w stanie 
spoczynku, nie pozwala na dostęp do przewodzących tulei 
stykowych, ponadto, przewidziano, na wprost od wylotu każde
go z zacisków połączeniowych, okno obserwacyjne (38, 39). 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 313449 (22) 96 03 21 6(51) H02G 15/06 
(71) Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Usług 

Technicznych, Łódź 
(72) Stefaniak Sławomir, Baran Ryszard, 

Korościk Antoni, Zaremba Krzysztof, 
Walczak Jacek 

(54) Puszka wnętrzowa, zwłaszcza 
telekomunikacyjna 

(57) Puszka wnętrzowa, zwłaszcza telekomunikacyjna, wy
posażona w pokrywę z zamkiem i w podstawę, a także w dławiki 
i w zaślepki, charakteryzuje się tym, że pokrywa o kształcie 
zbliżonym do prostopadłościanu, połączona rozłącznie z pod
stawą (2) o kształcie zbliżonym do prostokąta z uskokiem wokół 
obrzeża i z co najmniej jednym wycięciem (3) w każdym boku, 
ma w ścianie czołowej zamek z obrotowym ryglem, a w każdej 
z bocznych ścian co najmniej jeden otwór o obrysie zbliżonym 
do litery U i rozpoczynającym się na krawędzi przeciwległej do 
krawędzi ściany czołowej, zaś podstawa (2) jest połączona z 
montażowym stelażem (8), a stelaż (8) z profilowym wsporni
kiem (9) dla łączówki (10). Wspornik (9) w części nieprzylegają-
cej do części stelaża (8) łączącej się z podstawą (2) ma kształt 
zbliżony do ceownika, natomiast ta połączona z podstawą (2) 
część stelaża (8) ma kształt zbliżony do prostokąta mającego u 
przeciwległych boków symetrycznie względem siebie usytuo
wane obejmy (11) i obejmy (12), z których dwie naprzeciwległe 
obejmy (11) są zagięte ku sobie z boku i u góry tak, że zagięcia 
u góry stanowią zaczepy dla rygla zamka. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 313563 (22) 96 03 28 6(51) H02M 1/08 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Makosz Adam, Rodacki Tadeusz 
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(54) Sposób i układ sterowania falownika 
jednotaktowego 

(57) Sposób polega na tym, że porównuje się zadaną war
tość napięcia z wartością szczytową napięcia na odbiorniku i 
załącza tyrystor falownika w chwili, gdy narastające napięcie 
odbiornika osiąga wartość zero bezpośrednio po stwierdzeniu, 
że wartość szczytowa napięcia odbiornika jest mniejsza od 
zadanej wartości napięcia. 

Układ charakteryzuje się tym, że posiada dwa liczniki 
do odmierzania czasów, przy czym jeden licznik zlicza czas 
trwania półokresu napięcia odbiornika, drugi zaś czas, gdy 
napięcie odbiornika jest większe od napięcia zadanego oraz 
blok (4) sterowania wyznaczający chwile załączania tyrystora 
falownika połączony z blokiem (5) formowania impulsów załą
czających tyrystor falownika. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313467 (22) 96 03 25 6(51) H02M 1/14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mikołajewski Mirosław 
(54) Tranzystorowy przemiennik częstotliwości 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wysokosprawnego 

przetwarzania przy wielkich częstotliwościach przebiegu o do-
wlonym kształcie i mocy. 

Przemiennik złożony jest z układu sterującego łączące
go generator mocy (GM) i obciążenie (O) poprzez filtr dolno-
przepustowy (F), który sterowany jest przez generator sterujący 
(GS) połączony z generatorem wzrocowym (GW). Układ steru
jący ma klucz równoległy (T3, T4, D3, D4), którego zaciski 
stanowią wyjście układu (S1wy, S2wy). Klucz ten utworzony jest 
przez dwa dwukierunkowe klucze tranzystorowo-dïodowe (T3, 
D3, T4, D4) połączone przeciwsobnie. Zaciski klucza połączone 
są przez kondensator (C2) oraz jeden z zacisków (Siwy) połą
czony jest z zaciskiem klucza szeregowego (T1.D1, T2,D2) 
utworzonego przez dwukierunkowe klucze tranzystorowo-dio-
dowe (T1,D1, T2,D2) połączone przeciwsobnie, Wolne zaciski 
klucza szeregowego (T1, D1, T2, D2) połączone są przez kon
densator (C1). Drugi wolny zacisk klucza szeregowego (T1, D1, 
T2, D2) stanowi wejście (S1we) układu sterującego (S). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 313367 (22) 96 03 20 6(51) H02P 9/04 
B61C 17/12 

(71) Czerwiński Jerzy, Warszawa 
(72) Czerwiński Jerzy, Borowicz Grzegorz, 

Banach Marek, Hanc Włodzimierz, Siedlecki 
Jacek 

(54) Układ regulacji agregatu prądotwórczego 
przekładni elektrycznej, zwłaszcza w 
lokomotywie spalinowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ regulacji agregatu 
prądotwórczego przekładni elektrycznej, zwłaszcza w lokomo
tywie spalinowej, w którym prądnica objęta pętlą reguiacji rnocy 
połączona jest mechanicznie z napędzającym ją silnikiem spa
linowym oraz elektrycznie z silnikami trakcyjnymi lokomotywy. 
Układ regulacji wyposażony w zespół reguiacji mocy prądnicy 
z elementem wykonawczym ustawiającym wartość zmiennej 
rezystancji sterującej prądem wzbudzenia prądnicy mikro
procesorowy sterownik (5) prądu wzbudzenia prądnicy i blok 
wskaźnikowo-diagnostyczny (9) połączone szyną adresową, 
danych, sterującą (ADC). Mikroprocesorowy sterownik (5) włą
czony jest w pętlę regulacji mocy prądnicy (2) między nastawnik 
regulacyjny (4'R) wartości zmiennej rezystancji sterującej prą
dem wzbudzenia prądnicy a prądnicę (2) oraz połączony jest z 
układem pomiarowym (6) napięcia i prądu prądnicy szyną po
miarową prądnicy (SPP), z czujnikiem prędkości obrotowej (10) 
silnika spalinowego i z czujnikiem prędkości jazdy lokomotywy 
(11) szyną sygnałów impulsowych (SSÍ), z nastawnikiem pręd
kości jazdy (12) i siły pociągowej (13) oraz przetwornikiem 
pomiarowym (14) położenia listew paliwowych silnika spalino
wego szyną sygnałów sterujących (SSS), a z nastawnikiem 
iokowotywy (8) szyną sygnałów nastawnika (SSN). 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 313368 (22) 96 03 20 6(51) H03H 7/12 
(71) Kędziorek Zdzisław, Warszawa 
(72) Kędziorek Zdzisław, Karpiński Marek 

(54) Filtr przeciwzakłóceniowy 
(57) Filtr przeciwzakłóceniowy, zwłaszcza do eliminowa

nia zakłóceń podstawowych i harmonicznych instalacji ele
ktrycznej prądu stałego samolotu PZL-130 TC-1 ma układ 
do eliminowania zakłóceń podstawowych zawierający dwa 
kondensatory przepustowe (2, 3) zamocowane do obudo
wy (1), połączone ze sobą równolegle za pomocą szyn (4), 
przewód (5) d!a połączenia kondensatorów (2, 3) z bezpie
cznikiem instalacji elektrycznej prądu stałego samolotu i 
przewód (6) dla połączenia kondensatorów (2, 3) z 
przekaźnikiem zwrotnym instalacji elektrycznej prądu sta
łego samolotu. 

Filtr ma także układ bocznikowy zawierający konde
nsator (7), rezystor (8) i bezpiecznik automatyczny (9) po
łączone za pomocą przewodu (10) z zaciskiem wejściowym 
kondensatorów przepustowych (2, 3). Wyjście kondensato
ra (7) połączone jest z masą obudowy (1) za pomocą 
przewodu (11). Obudowa (1) ma przewód (12) do połącze
nia z masą samolotu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319334 (22)97 04 07 6(51) H03K 19/173 
(71) Instytut Łączności, Warszawa 
(72) Kunert Tadeusz 

(54) Układ cyfrowego dwustopniowego regulatora 
impulsowego prądu 

(57) Układ cyfrowego dwustopniowego regulatora impul
sowego prądu ma zastosowanie w urządzeniach automatyki, 
szczególnie do przetwornic dc/ac przeznaczonych do gwa
rantowanego zasilania komputerów klasy PC. 

W układzie tym do wejścia nieodwracającego "Jr" 
komparatora pierwszego (K1) i komparatora drugiego (K2) 
dołączone jest źródło napięcia impulsowego (Ui), a do 
wejścia odwracającego "-" komparatora pierwszego (K1) 
jest dołączone stałe pierwsze napięcie odniesienia (Uo1), 
a do wejścia odwracającego "-" komparatora drugiego (K2) 
jest dołączone stałe drugie napięcie odniesienia (Uo2), zaś 
wyjście komparatora pierwszego (K1) jest połączone z wej
ściem pierwszego układu cyfrowego opóźnienia czasowe
go (U01), którego wyjście jest połączone z pierwszym 
wejściem bramki logicznej drugiej (B2). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320459 (22) 96 09 17 6(51) H04B 1/38 
H04M 1/72 

(31) 95 263465 (32) 95 0918 (33) JP 
(86)96 0917 PCT/JP96/02648 
(87) 97 03 27 W097/11532 PCT Gazette nr 14/97 
(71) CASÏO COMPUTER CO., LTD., Tokio, JP 
(72) KitaKazunori 
(54) System wywoławczy 
(57) System wywoławczy według wynalazku ma na celu 

niezawodne powiadamianie użytkownika o wywołaniu do prze
nośnej końcówki ruchomej jednostki komunikacyjnej lub tym 
podobnego urządzenia, bez przeszkadzania innym i zmniejsza
jąc prawodopodobieństwo błędnego powiadomienia. Tak więc, 
nadajnik sygnału powiadomienia o wywoływaniu (24) do powia
damiania użytkownika o wywołaniu może wykrywać dźwięk 
wywołania dzięki wsunięciu wtyku do gniazda słuchawka - mi
krofon (23) znajdującego się w przenośnym telefonie (21), w 
wyniku czego nadajnik sygnału powiadomienia o wywoływaniu 
(24) jest podłączony i zamocowany na przenośnym telefonie 
(21). Gdy przenośny telefon (21) odbierze sygnał wywołania 
zgodnie z wywołaniem ze stacji bazowej (22), generuje sygnał 
dźwięku wywołania, który jest odprowadzony do nadajnika syg
nału powiadomienia o wywołaniu (24) przez gniazdo słuchawka 
- mikrofon (23), w celu wyznaczenia wywołania. Nadajnik syg
nału powiadomienia o wywołaniu (24) jest tak zrealizowany, by 
generować sygnał powiadomienia o wywołaniu (25), przesyłać 
ten sygnał do odbiornika, typu karta, sygnału powiadomienia o 
wywołaniu (26) iub odbiornika, typu zegarek ręczny, sygnału 
powiadomienia o wywołaniu (27), drogą radiową, oraz powia
damiać użytkownika o wywołaniu do przenośnego telefonu (21 ) 
poprzez wibrację !ub sygnał brzęczka dźwiękowego, 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 313424 (22) 96 03 22 6(51) H04B 10/22 
(71) Gąsior Adam, Mielec; Gąsior Danuta, 

Mielec; Gąsior Roman, Mielec; Rączka 
Edward, Mielec; Rączka Zdzisław, Mielec; 
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Rączka Józef, Mielec; Mikowski Bogdan, 
Mielec 

(72) Graniczka Wacław, Konopacki Marek, 
Krawiec Aleksander, Mroczka Janusz, 
Pogoda Daniei, Puterla Adam, Szczygielski 
Antoni, Szulc Krzysztof 

(54) Urządzenie optycznego przekazywania 
danych, zwłaszcza pomiędzy komputerem 
dyspozytora a autokomputerami pojazdów 

(57) Urządzenie optyczne przekazywania danych, zwłasz
cza pomiędzy komputerem dyspozytora a autokomputerami 
pojazdów charakteryzuje się tym, że pojazd ma łącze optycznej 
transmisji danych typu aktywnego (UOTDa) a brama wyjazdowa 
(4) lub stacja paliw (5) mają łącze optycznej transmisji danych 
typu biernego (UOTDb). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 313450 (22) 96 03 21 6(51) H04N 1/40 
(75) Cybulski Olgierd, Koszalin; Sacha Krzysztof, 

Pomianów Dolny 
(54) Sposób odchylania wiązki elektronowej w 

kineskopie 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odchylania wiązki 

elektronowej w kineskopie, w którym wiązkę elektronową prze-
miatającą powierzchnię ekranu prowadzi się przez kolejno na-
świtlane elementy obrazu wzdłuż iteracji krzywej Hiberta rzędu 
wyższego niż 1. 

Wynalazek nadaje się do wykorzystania, zwłaszcza w 
telewizyjnych i komputerowych monitorach ekranowych, po
zwalając na zastosowanie w tych monitorach całkowicie pła
skich kineskopów. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319164 (22) 97 03 23 6(51) H04Q 3/58 
H04N 7/20 

(31)96 19611639 (32)96 03 25 (33) DE 
(71) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE 
(72) Dintelmann Friedrich, Ortgies Gerd, Rucker 

Friedrich, von Hugo Dirk 
(54) System Paging i Mailbox 
(57) System Paging i Malibox (10 względnie 11), składa się 

dia zastosowań regionalnych z naziemnych nadajników telewi
zyjnych (10a), a d!a eksploatacji ponadregionalnej i przekracza
jącej granice państw z istniejących już satelitów teiewizji 
programowej (12) oraz odbiorczych instalacji telewizyjnych na
dających się do odbioru teletekstów, przy czym na nadajnikach 
telewizyjnych względnie na stacji przekaźnikowej (11 a) telewizji 
satelitarnej zainstalowano po jednym systemie Malibox (10 
względnie 11). System polega na tym, że nadawany jest analo

gowy sygnał telewizyjny, który może być odbierany bezpośred
nio. Instalacje odbiorcze abonentów (1-9) mogą być instalacja
mi odbiorczymi analogowej naziemnej telewizji programowej 
oraz satelitarnej telewizji programowej. Podzbiór instalacji od
biorczych abonentów (4-9) zawiera znane dekodery nadające 
się do odbioru teletekstu. W przypadku satelitarnej telewizji 
programowej sygnał telewizyjny, który ma być nadany jest do
prowadzany do satel i ty (12) poprzez znaną stację 
przekaźnikową (11 a). Naziemne nadajniki telewizyjne i/lub sta
cja przekaźnikowa są połączone każde z jednym systemem 
Malibox (10 względnie 11). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 319025 (22) 97 03 18 6(51) H05B 3/68 
(31) 96 29605163 

97 19706169 
(32) 96 03 20 

97 02 17 
(33) DE 

DE 
(71) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, 

Oberderdingen, DE 
(72) Schilling Wilfried, Perrin Wilhelm, Piatt Nils 
(54) Układ do sterowania przyrządów 

sterowanych elektrycznie 
(57) W układzie do sterowania przyrządów sterowanych ele

ktronicznie, w szczególności elektrycznych przyrządów kuchen
nych, proponuje się bezstykowe przytrzymywanie magnetyczne 
elementu obsługowego dla każdego punktu grzejnego na gór
nej albo przedniej części płyty (4), na przykład szklanocerami-
cznej. Pod albo za płytą (4) umieszczony jest magnes, który 
przytrzymuje magnetycznie element obsługowy, który można 
obracać w tym położeniu. Włącza się przy tym bezstykowe 
czujniki, które wykrywają zmianę w sterowaniu punktem grzej
nym. Zarówno sterowanie, jak i ustalanie eiementu obsługowe
go następuje bezstykowo. Płyta (4) nie musi posiadać otworów, 
otworów przelotowych, zagłębień iip. Elementy obsługowe 
można zdjąć po pokonaniu magnetycznej siły przytrzymującej. 
Ich odsunięcie można wykorzystać do całkowitego wyłączenia 
przyrządu kuchennego. 

(18 zastrzeżeń) 
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Al(21) 320485 (22) 95 10 05 6(51) H05B 6/80 
(31)94 353357 (32)9412 02 (33) US 
(86)9510 05 PCT/US95/12359 
(87) 96 06 06 WO96/17500 PCT Gazette nr 26/96 
(71) MARTIN MARIETTA MATERIALS INC., 

Raleigh, US 
(72) Westmeyer Paul A, 
(54) Zespól metalowej betoniarki i urządzenia 

mikrofalowego, oraz sposób osuwania z 
betoniarki utwardzonego betonu 

(57) Zespół metalowej betoniarki i urządzenia mikrofalo
wego, do usuwania z niej utwardzonego betonu, znamienny 
tym, że składa się z metalowej betoniarki (12), zaopatrzonej w 
zamocowane do jej wewnętrznej ścianki (28) i wystające w 

kierunku do środka łopatki (26) oraz z połączonego z nią urzą
dzenia mikrofalowego, generującego promieniowanie mikrofa
lowe w kierunku do środka betoniarki (12), powodując 
zmniejszenie twardości, przyległego do wewnętrznej ścianki i 
łopatek (26) betoniarki (12) utwardzonego betonu, przez odpa
rowanie związanej w nim wody. 

(30 zastrzeżeń) 

Al (21) 318893 (22) 97 03 11 6(51) H05K1/02 
(31) 96 19610586 (32) 96 03 18 (33) DE 

96 19611631 96 03 25 DE 
96 19620340 96 05 21 DE 

(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Busse Ralf-Dieter, Storbeck Carsten, Lade 

Thomas 
(54) Płytka z obwodami drukowanymi do 

montażu i przylutowania elementów 
elektronicznych oraz sposób montażu i 
przylutowania elementów elektronicznych na 
plytce z obwodami drukowanymi 

(57) Na powierzchni płytki (1) z obwodami drukowanymi 
są usytuowane sekcje (2) do odbioru elementów elektronicz
nych (4, 5, 6), przynajmniej częściowo dopasowane do zew
nętrznych konturów elementów elektronicznych (4, 5, 6). 

Sposób polega na tym, że przy użyciu techniki 
lutowania przepływowego nakłada się pastę lutowniczą w 
dawkach na powierzchnie przyłączeniowe przylutowań 
płytki z obwodami drukowanymi, przy czym powierzchnie 
przyłączeniowe umieszcza się w sekacjach na powierzchni 
płytki z obwodami drukowanymi i dostosowuje się do zew
nętrznych konturów poszczególnych elementów elektroni
cznych, które umieszcza się dokładnie w tych sekcjach i 
następnie pastę lutowniczą ogrzewa się do temperatury 
powyżej temperatury topnienia. 

(23 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 104436 (22) 96 03 27 6(51) A01B 21/02 
(71) Anioł Kazimierz, Pilzno 
(72) Anioł Kazimierz, Wiercioch Stefan, Żaba 

Tadeusz 
(54) Brona zębata obrotowa 
(57) Brona zębata obrotowa zbudowana jest na bazie brony 

talerzowej i pozwala na dokładne rozdrobnienie brył gleby zwię
złej, szczególnie po orce zimowej. 

Na obniżonej średnicy talerza (11) znajdują się zęby 
(10) o kształcie pręta okrągłego, których zewnętrzny koniec jest 
zakończony szpicem lekko wygiętym w kierunku pracy brony. 
Węzeł łożyskowy zespołu roboczego jest połączony przegubo
wo ze wspornikiem (5), którego górny koniec jest połączony z 
nośnicą zamocowaną obrotowo w ramie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106356 (22) 97 04 10 6(51) A01D 41/00 
A01D 41/12 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Szpryngiel Mieczysław, Siwiło Ryszard, 

Szymański Włodzimierz 
(54) Zestaw adaptacyjny kombajnu zbożowego do 

poletkowego zbioru ziarna i nasion 
(57) Zestaw składa się z prostokątnej ramy (1) z przytwier

dzonymi wspornikami (5) i prowadnicami (2) oraz wsuniętego w 
te prowadnice (2), pojemnika (3). Zestaw mocowany jest do 
elementów konstrukcyjnych kombajnu za pomocą zacisków 
śrubowych (24) obejmujących bok (11) z nakładkami wzmacnia
jącymi rarny (1) i poprzeczną belkę kombajnu i śrub (25) z 
nakrętkami, poprzez otwory w nakładkach (6) wsporników (5). 
Pojemnik (3) posiada pryzmatyczne zagłębienie, wykonane z 
materiału elastycznego. Zestaw przystosowany jest do kombaj
nu zbożowego SAMPO-BIZON. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104378 (22) 96 03 19 6(51) A01F15/14 
(71) Maszyny Żniwne Sp. z o.o., Płock 
(72) Czupryn Andrzej, Sażalski Tomasz, 

Sobolewski Antoni 
(54) Prasa do słomy 
(57) Prasa do słomy, wyposażona w koła jezdne oraz ramę 

z komorą (12), charakteryzuje się tym, że na płycie komory (12) 
zamocowana jest listwa oporowa (9) prowadnicy cięgna (6) oraz 
wahacz (13) z rolką (8), na którym zamocowana jest igła (3). Z 
cięgnem (6) połączona jest blokada (1) tłoka. Blokada (1) zaopa
trzona jest w sprężynę (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104402 (22) 96 03 20 6(51) A23B 7/10 
(75) Adamczyk Julian, Kraków 
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(54) Ugniatacz do przemysłowego kiszenia 
ogórków w słojach TWIST 

(57) Ugniatacz do przemysłowego kiszenia ogórków w sło
jach TWÍST jest wykonany w kształcie odwróconego ściętego 
stożka o średnicy nieco mniejszej od szyjki słoja TWIST, Wyso
kość ściętego stożka jest równa połowie średnicy jego dna. 

Dno posiada ażur w postaci czterech kolistych otworów 
(1), (2), (3) i (4). Stożkowe zwężenie ugniatacza umożliwia 
zmniejszenie objętości ugniataczy przez wprowadzenie jedne
go w drugi w trakcie transportu i magazynowania przed włoże
niem do słoja. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104371 (22) 96 03 15 6(51) A23L 2/40 
(75) Kowalczyk Aleksander, Sady Dolne 
(54) Rurka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rurka wypełnia w 

środku rozpuszczalną oranżadą. Rurka składa się z korpusu (1) 
o cienkiej ściance (3), w środku wypełniona jest rozpuszczalną 
oranżadą (4) i zasklepiona z obu stron zgrzewem (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104391 (22) 96 03 20 6(51) A41G 1/00 
(75) Hołda Wiesław, Warszawa 
(54) Drut wyrobowy do sztucznych kwiatów 
(57) Drut wyrobowy ma oba końce wyposażone w końcówki 

X. Końcówki X mogą posiadać występy A lub zagłębienia B o 
żądanym kształcie. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104390 (22) 96 03 20 6(51) A46B 5/00 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka do zębów 
(57) Szczotka posiada trzonek (1) zakończony z jednej stro

ny głowicą (2) z włosiem (3). Drugi koniec trzonka (1) jest 
rozszerzony i stanowi podstawę (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104431 (22) 96 03 26 6(51) A47B 7/00 
(75) Solisz Marian, Racibórz 
(54) Stół 
(57) Stół charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch par 

nóg (1) z poprzeczkami, w których wykonane są otwory, miesz
czące listwy podłużne (4) zakończone z obu końców skrzydłami 
(3), przy czym skrzydła (3) centralnej listwy podłużnej (4) stano
wią jej proste przedłużenie, zaś skrzydła (3) pozostałych czte
rech listew podłużnych (4) wychylone są na zewnątrz od 
centralnej listwy podłużnej (4) wien sposób, aby ich zewnętrzne 
końce tworzyły łuk. Na górnych powierzchniach łuków (3) spo
czywa szklany blat (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104430 (22) 96 03 26 
(75) Solisz Marian, Racibórz 

6(51) A47C 3/00 
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(54) Krzesło 
(57) Krzesło charakteryzuje się tym, że na czterech nogach 

(2) połączonych ©skrzyniami umieszczone jest siedzisko (3) 
wygięte łukowe, posiadające wycięcia, zapiecek (4) w kształcie 
części koła, posiadający wycięcia (9) odpowiadające wycięciom 
w siedzisku (3), połączony z tylną oskrzynią (1) za pomocą 
dwóch elementów w postaci skrzydeł, przy czym elementy te w 
dolnej swej części umieszczone są w węźle przymocowanym za 
pomocą kołków do oskrzyni tylnej i rozdzielone klinem (8), a w 
górnej swej części przymocowane są do zapiecka (4) za pomo
cą kołków. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104365 (22) 96 03 15 6(51) A47C 11/00 
(75) Rembiałkowski Zbigniew, Łódź 
(54) Ławka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stacjonarna ławka, 

przeznaczona do ustawiania wszędzie tam, gdzie zależy nam 
na oszczędnym wykorzystaniu miejsca, a szczególnie na cmen
tarzach, w wąskich przejściach między grobami. Ławka ma dwie 
pionowe nogi (1) zakończone u góry poziomymi ramionami (2), 
w których obrotowo, jednym końcem, na sworzniach (3), zamo
cowane są poprzeczki (4) siedziska. Siedzisko to tworzą przy
mocowane do poprzeczek (4) śrubami (6) szczeble (5). Nogi (1) 
połączone są poziomym drążkiem usztywniającym (7), a u dołu 
posiadają przymocowane poziome belki (8), służące do pew
niejszego osadzenia ławki w glebie czy betonie. W stanie spo
czynkowym siedzisko zwisa pionowo wzdłuż nóg (1), zaś 
gotowe jest do siadania po obrocie wokół sworzni (3) i oparciu 
poprzeczek (4) na ramionach (2)- wtedy szczeble (5) siedziska 
będą poziome. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 104401 (22) 96 03 20 6(51) A47F 3/00 
F16B 12/12 

(75) Kaszowski Kazimierz, Wrząsowice 
(54) Ramię ruchome puszkowej zawiasy meblowej 
(57) Na końcu wzdłużnego otworu mocującego (4) wykona

ne jest poszerzenie otworem (D0) większym od średnicy łba (D) 
wkręta mocującego ramię ruchome (1) do płytki montażowej (6). 

Oba wkręty: mocujący i regulacyjny wkręcone są w 
płytkę montażową (6) przed zakładaniem ramienia ruchomego 
O). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104406 (22) 96 03 18 6(51) A47F 5/13 
(75) Zieliński Ryszard, Stęszew 
(54) Konstrukcja nośna wolnostojącego stoiska 

handlowego 
(57) Konstrukcja nośna składa się z sześciu belek ukośnych 

(1), których końce górne łączy pierścień, natomiast końce dolne 
belek ukośnych (1) mają przytwierdzone płaskowniki. Przez 
otwory przelotowe w płaskownikach przechodzą haki, połączo
ne z końcami belek poziomych (6). Połączenie belek ukośnych 
(1) z belkami poziomymi (6) przypomina formą układ krawędzi 
ostrosłupa o podstawie wieloboku foremnego, Od dołu belek 
ukośnych (1) są przytwierdzone słupki (7), usytuowane piono
wo, które w częściach dolnych są połączone ze sobą ramkami 
prostokątnymi (8), zamontowanymi na zawiasach (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104428 (22) 96 03 26 6(51) A47K 13/30 
A61G 5/10 

(75) Guder Janusz, Jelenia Góra 
(54) Nakładka ortopedyczna na siedzenie 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakładka ortope

dyczna na siedzenie, przeznaczona do siedzeń samochodo
wych, biurowych i domowych. 

Nakładka ortopedyczna na siedzenie składa się z twar
dego i wyprofilowanego siedzenia (3) i oparcia (2), odtwarzają
cych kształt ludzkiego ciała, z możliwością regulacji grubości 
dolnej części oparcia (2) przez pompowanie powietrza gruszką 
z zaworem (6) poduszki oparciowej (7), której grubość jest 
regulowana powietrzem, 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104379 (22) 96 03 19 6(51) A61M 3/04 
(71) Medagro International Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Kojder Roman 
(54) Irygator ginekologiczny 
(57) Irygaior ginekologiczny ma elastyczny pojemnik (1), do 

którego jest mocowana rozłącznie wymienna dopływowa koń
cówka (4) irygatora, mocowana do nagwintowanej szyjki otworu 
wlotowego pojemnika, opierająca się na oporowo-uszczelniają-
cym kołnierzu. Pomiędzy obie wypukłymi skrzydełkowymi wy
stępami (6) części wlewowej końcówki irygatora znajdują się 
otworki wypływowe (7), rozprowadzające płyn leczniczy na po
wierzchni poddawanej jego działaniu. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104377 (22) 96 03 19 6(51) A62C 13/64 
(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych 

SA, Siemianowice Śląskie 
(72) Wolny Antoni, Gawroński Włodzimierz, 

Spyra Joachim 
(54) Samoczynne urządzenie gaśnicze 
(57) Samoczynne urządzenie gaśnicze, posiadające zbior

nik ciśnieniowy napełniony proszkiem gaśniczym, charakte
ryzuje się tym, że zbiornik ciśnieniowy (1) z jednej strony ma 
przykręcalny wieszak (4), umocowany na stałe do sufitu, zaś z 
drugiej strony ma umocowany tryskacz ampułkowy (8) za po
średnictwem łącznika (6), przy czym w łączniku (6), do którego 
mocowana jest osłona (3), osadzone są zawór wentylowy (7) i 
manometr (9). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 104426 (22) 96 03 26 6(51) B01F 7/00 
(75) Kaczmarek Jarosław, Poznań 
(54) Mieszadło do substancji piynnych i past w 

kształcie listwy 
(57) Mieszadło jak na rysunku ma formę listwy zapew

niającej łatwość użytkowania podczas rozrabiania past iub 
rozmieszania farb, lakierów. Mieszadło swymi wymiarami 
zewnętrznymi i sztywnością jest dostosowane do konkret
nych wymiarów opakowania, w którym producent konfe
kcjonuje swoje wyroby. Mieszadło można produkować z 
elementów drewnianych lub tworzywa sztucznego, w zależ
ności od konkretnych zamówień odbiorcy. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104419 (22) 96 03 25 6(51) B23Q 1/70 
(75) Sobolewski Wiesław, Brzeźno 
(54) Mechanizm podnoszenia stołu obrabiarki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm pod

noszenia stołu obrabiarki, mający zastosowanie w szlifierkach 
płaszczyzn, strugarkach, wygładzarkach i innych maszyn ob-
róbczych. Mechanizm z przesuwaczem śrubowym i z prowad
nicami osadzonymi na korpusie, a prowadnikami osadzonymi 
na stole, charakteryzuje się tym, że prowadnice (2) i prowadniki 
(5) mają, skośne względem poziomu stołu (3) wzajemnie sobie 
odpowiadające kształtem wpusty (4,6). Poza tym stół (3) w swej 
strefie osi wzdłużnej ma gniazdo (7) kostki (8) przesuwacza 
śrubowego (9), zamocowanego obrotowo z jednej strony w 
kostce (8), a częścią gwintową w otworze gwintowanym ściany 
(10) korpusu (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104452 (22) 96 03 28 6(51) B23Q 17/22 
(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków 
(72) Siudyła Grzegorz, Gajda Krzysztof, Glanas 

Dariusz, Zachorowski Jan 
(54) Przyrząd do pomiaru dokładności ruchu po 

okręgu, zwłaszcza stołów 
współrzędnościowych obrabiarek 
sterowanych numerycznie 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie automatyczne
go korygowania położenia środka okręgu pomiarowego i poło
żenia przyrządu względem obrabiarki. Dolny koniec 
pomiarowego trzpienia (5) ma kształt sferoidalny, zaś pionowy 
wałek (2) korpusu (1) jest połączony za pośrednictwem miesz
kowego sprzęgła (7) z obrotowo-impulsowym przetwornikiem 
(6), osadzonym w korpusie (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104407 (22) 96 03 21 6(51) B42F 7/04 
(75) Jańczyk Adolf, Bąków 
(54) Okładka 
(57) Okładka składa się z okładki właściwej (1) i skrzydełka 

(2) ze skorowidzem (3) oraz wkładki samoprzylepnej (4) połą
czonych ze sobąwielopunktowym elementem łączącym(5), któ
ry umożliwia swobodne obracanie skrzydełka (2) ze 
skorowidzem (3) i wkładki samoprzylepnej (4) wokół krawędzi 
(9) okładki właściwej (1). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104410 (22) 96 03 22 6(51) B60B 33/02 
(71) Fabryka Akcesoriów Meblowych SA, 

Chełmno 
(72) Hatna Marianna 
(54) Kółko samonastawne z możliwością 

unieruchomienia 
(57) Kółko samonastawne składa się z kilku zasadniczych 

elementów konstrukcyjnych: korpusu (1), z dwu pojedynczych 
kółek jezdnych (2), osi poziomej (3), osi pionowej (4) i dwura-
miennej dźwigni blokującej (5). Dwuramienna dźwignia bloku
jąca (5) służy do unieruchamiania kółek jezdnych (2). Kółka 
samonastawne stanowią zakończenie nóg foteli i krzeseł. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104370 (22) 96 03 15 6(51) B60C 27/06 
(75) Panek Julian, Wrocław 
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(54) Łańcuch przeciwślizgowy 
(57) Łańcuch przeciwślizgowy charakteryzuje się tym, że 

łańcuchy, znajdujące się pomiędzy wewnętrznym elementem 
(1) i zewnętrznym elementem (2), tworzą układ, zbliżonych 
kształtem do kwadratów, łańcuchowych czworokątów (3), usy
tuowanych przekątnymi w osi symetrii wzdłużnej łańcucha prze
ciwślizgowego i połączonych ze sobą odcinkami łańcuchów (4) 
pokrywającymi się z tą osią symetrii oraz połączonych z wewnę
trznym elementem (1) i zewnętrznym elementem (2) odcinkami 
łańcuchów (5) usytuowanymi wzdłuż przedłużeń przekątnych 
łańcuchowych czworokątów (3) prostopadłych do tej osi syme
trii, przy czym elementy łańcuchów, znajdujących się między 
wewnętrznym elementem (1) i zewnętrznym elementem (2) po
łączone są ze sobą oraz z wewnętrznym elementem (1) i zewnę
trznym elementem (2) trwale za pomocą zespawanych ogniw 
tych łańcuchów. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104416 (22) 96 03 26 6(51) B60J 1/20 
(75) Konieczny Henryk, Czermno 
(54) Owiewka okna drzwi bocznych samochodu 
(57) Owiewka okna drzwi bocznych samochodu z przezro

czystej płyty plastykowej, wąska, płasko wypukła równolegle do 
płaszczyzny szyby, posiada dolne obrzeże, w przybliżeniu rów
noległe do zewnętrznego obrzeża, podgięte w kierunku szyby. 
Obrzeże zewnętrzne składa się z trzech segmentów, z których 
segment przedni (1) i tylny (3) jest dopasowany do ramy zew
nętrznej szyby, a segment górny (2) jest dopasowany do kanału 
uszczelki szyby, przy czym segment przedni (1) i tylny (3) 
stanowią płaszczyznę równoległą do segmentu górnego (2), w 
przekroju poprzecznym. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104386 (22) 96 03 18 6(51) B60K 37/06 
B60K 1/00 

(71) Ośrodek Innowacyjno-Wytwórczy PRIMA 
ENERGIA Sp. z o.o., Gdańsk 

(72) Sakiak Zbigniew, Kunc Lech 
(54) Zespół obsady przełącznika 
(57) Zespół obsady przełącznika składa się z obsady (1 ) oraz 

nasadki (3), mieszczącej nasuwki (18) przewodów przyłączenio
wych (14). W obsadzie (1) wyodrębnia się czołową płytkę (5) z 

otworem na przełącznik (2) oraz ścianki boczne (7,8) z żebrami 
ustalającym! i zaczepami zatrzaskowymi (10). Nasadka (3), 
wzmocniona dnem i pierścieniem, posiada segmenty (11), a w 
nich przelotowe otwory (17) na nasuwki (18). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104420 (22) 96 03 25 6(51) B60R 21/02 
(71) BRAS-POL Sp. z o.o., Poznań 
(72) Rochelli Paul 
(54) Kierownica pasów bezpieczeństwa pojazdów 

samochodowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kierownica pasów 

bezpieczeństwa pojazdów samochodowych, mająca zastoso
wanie do zamocowania na fabrycznych pasach przy przewoże
niu dzieci lub pasażerów o niskim wzroście. Stanowią ją dwa 
wielokrawędziowe płaty (1) z krawędziami (2, 3, 5, 6), mające 
dwie, przeciwległe sobie krawędzie (2, 3), usytuowane wzglę
dem siebie pod kątem w przybliżeniu 45°, połączone trwale. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104429 (22) 96 03 26 6(51) B62B 3/04 
(75) Leskiw Kazimierz, Zbylitowska Góra 
(54) Wózek składany 
(57) Wózek ma kosz, którego ściany przednia (1) i tylna (2) 

są obramowane rurkowymi ramami (3, 4). Dolna krawędź (5) 
ściany (2) stanowi oś kółek (6). Dole krawędzie (5, 7) ścian (1, 
2) połączone są przegubowo z dnem (8) kosza, zaś ściany 
boczne zbudowane są z poziomych prętów (10), osadzonych 
przegubowo w pionowych odcinkach ram (3, 4). Rama kierow
nicza (11) zakończona jest pod dnem (8), bliżej ściany (1), 
krawędzią (12), stanowiącą podparcie kosza i oś kółek (13) oraz 
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umocowana jest obrotowo na trzpieniach (14) górnych prętów 
ścian bocznych, bliżej ściany (2), zaś krawędź (12) połączona 
jest przegubowo sztywnymi łącznikami (15) z końcami środko
wego pręta (15) kratki dna (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 106347 (22) 97 04 08 6(51) B62D 25/10 
(61) 105520 
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek, 

Kielce 
(54) Spodnia osłona silnika 
(57) Osłona silnika ma wtopiony w prostokątną, nieckowatą 

płytę (1) pas (2) blachy perforowanej. Pas (2) przebiega wzdłuż 
całej długości osłony i obejmuje na szerokości przednie i tylne 
montażowe otwory (3, 3'). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104437 (22) 96 03 27 6(51) B65D 5/12 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego 

MIESZKO Sp. z o-o., Racibórz 
(72) Pohl Joanna 

(54) Opakowanie z uchwytem 
(57) Wzór użytkowy dotyczy opakowania z pokrywą zaopa

trzoną w uchwyt, utworzoną z przedłużeń ścian (3, 4, 10 i 11). 
Istotą wzoru jest to, że jedna para przedłużeń (1, 2) ma w 
przybliżeniu prostokątne uchwyty (5, 6), a druga para przedłu
żeń (8, 9) jest zaopatrzona w części środkowej w podłużne 
otwory (12,13), przy czym pokrywa zawiera rozłączne zamknię
cie, składające się z wypustu (14) wykonanego na przedłużeniu 
(8) oraz z wpustu (15) w postaci otworu wykonanego na zagięciu 
(16) przedłużenia (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104394 (22) 96 03 19 6(51) B65D 47/00 
B67B 7/44 

(75) Widawski Sławomir, Kraków 
(54) Otwieracz do kartonowych opakowań 
(57) Otwieracz do kartonowych opakowań z napojami spo

żywczymi ma korpus (1) o kształcie sześciokątnego graniasto-
słupa z walcowym kołnierzem (2). Za kołnierzem (2) 
umieszczony jest przebijakowy trzpień (3), mający walcową 
gwintowaną część (4) oraz stożkową część (5), utworzoną z 
krzyżowo ukształtowanych przegród (6). Wewnątrz korpusu (1) 
znajduje się walcowy współśrodkowy dwustopniowy otwór (8), 
kończący się na górnych zarysach przegród (6), Boczne powie
rzchnie (9) sześciokątnego korpusu (1) mają łukowate wgłębie
nia (10), podczas gdy czołowa część (11) korpusu (1) ma 
walcowe zakończenie (12), które współpracuje z walcowym 
zamykającym kapturkiem (13), zaopatrzonym na obwodzie w 
szereg podłużnych występów (14) o półwalcowym kształcie, 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104397 (22) 96 03 21 6(51) B65D 85/72 
(75) Sobczak Jan, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że powierzchnie stoż

ków (2 i 3) na pewnych odcinkach przechodzą w ścianki (6), 
które korzystnie mają kształt trapezu z nałożonym na jego górną 
podstawę wycinkiem okręgu. Ścianki (6) są tak względem siebie 
usytuowane, że kąt (a), zawartwy pomiędzy dolnymi krawędzia
mi (a) sąsiadujących ze sobą ścianek (6), jest korzystnie kątem 
prostym. 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104398 (22) 96 03 21 6(51) B65D 85/72 
(75) Sobczak Jan, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że powierzchnie stoż

ków (2, 3) na pewnych odcinkach przechodzą w ścianki (6), 
które mają kształt trapezu z nałożonym na jego górną podstawę 
wycinkiem okręgu. Ścianki (6) są tak względem siebie usytuo
wane, że kąt (a), zawarty pomiędzy dolnymi krawędziami (a), 
sąsiadujących ze sobą ścianek (6), jest kątem ostrym. 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104399 (22) 96 03 21 6(51) B65D 85/72 
(75) Sobczak Jan, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że powierzchnie stoż

ków na pewnych odcinkach przechodzą w ścianki (6), które 
mają kształt trapezu z nałożonym na jego górną podstawę 
•wycinkiem okręgu. Ścianki (6) są tak względem siebie usytuo
wane, że kąt (a), zawarty pomiędzy dolnymi krawędziami (a), 
sąsiadujących ze sobą ścianek (6), jest kątem rozwartym. 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104454 (22) 96 03 28 6(51) B65G 19/24 
(71) Nowosądecka Faryka Urządzeń Górniczych 

NOWOMAG SA, Nowy Sącz; Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 

(72) Kotlarski Henryk, Świderski Roman, 
Kwarciński Marek, Hilaszek Sławomir 

(54) Złącze segmentów trasy górniczego 
przenośnika zgrzebłowego 

(57) Złącze ma dwa gniazda (1) łącznika kształtowego (3), 
zabezpieczonego sworzniami (4) usytuowanymi w przeloto
wych otworach (12) gniazd. Położenie sworznia (4) względem 
gniazda ustalone jest kołkiem (5), w przybliżeniu stycznie do 
przewężenia (41), będącego współosiowym zmniejszeniem 
średnicy sworznia. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104414 (22) 96 03 22 6(51) B65G 21/02 
(71) Katowicki Holding Węglowy SA Kopalnia 

Węgla Kamiennego STASZIC, Katowice 
(72) Bonka Wiesław, Blach Tadeusz, Byrski Jerzy, 

Koszela Edward, Żądło Stanisław, Pacuła 
Roman, Kocurek Stefan, Szyndlar Roman, 
Urbanek Władysław 

(54) Zespół górniczego przenośnika taśmowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośnik taśmo

wy typu PíOMA z napędowym członem (1) typu GWAREK, 
wyposażonym w jednobiegowe zintegrowane przekładnie z sil
nikiem kołnierzowym, a wysięgnik (2) jest przegubowo moco
wany do napędowego członu (1), co pozwala na eliminacje 
konieczności wykonywania wnęk oraz zwiększenie pewności 
ruchowej zespołu napędowego. Po obydwu stronach wysięgni
ka (2) umiejscowiona jest co najmniej jedna para rozpór (3), do 
których mocowany jest wysięgnik (2). Pozwala to na zmianę 
jego pochylenia i poprzeczną jego stabilizację. Ponadto pętlico
wy człon (4) posadowiony jest na spągowej płycie (5), kotwionej 
do spągu i mocowany kozłami (7) do tej płyty (5), przy czym po 
obydwu stronach pętlicowego członu (4) umiejscowiona jest co 
najmniej jedna para rozpór (6), posadowionych na spągowej 
płycie (5). Pozwalało na poprzeczną stabilizację członu pętlico
wego. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104432 (22) 96 03 28 6(51) B65G 35/00 
(75) Balcerek Zenon, Września 
(54) Stanowisko kasowe do rozliczania 

zakupionych towarów 
(57) Stanowisko ma prostopadłościenny korpus blaszany 

(1) z dwustronnymi wysięgnikami (2, 3), z których lewy wysięg
nik (2) zawiera tunel załadowczy (10) z transporterem taśmowym 
(5), napędzanym motoreduktorem (8), uruchamianym za pomo
cą wyłącznika nożnego z pomieszczenia sprzedawcy, zaś za-

kończenie tunelu załadowczego (10) jest styczne z nachyloną 
skośnie komorą towarową (12), zawierającą ruchomą przegrodę 
(13). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104385 (22) 96 03 18 6(51) B65H 54/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Chemicznych MÉTALCHEM, 
Toruń 

(72) Kotlarz Stanisław, Stasiek Joachim, Zieliński 
Henryk 

(54) Urządzenie do zwijania w bele materiałów 
wiotkich 

(57) Urządzenie do zwijania w beie materiałów wiotkich skła
da się z umieszczonego w korpusie (3) i połączonego z wałkiem 
przesuwnym (2) trzpienia stożkowego (1), na obwodzie którego 
znajdują się kulki (4) i rozprężne segmenty (5) zaopatrzone w 
sprężyste pierścienie (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104372 (22) 96 03 15 6(51) B66C 23/02 
(71) Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych 

TOWIMOR SA, Toruń 
(72) Kawa Krzysztof, Wójcik Marian, Rogowski 

Stefan, Bober Andrzej, Janiszewski Edward 
(54) Żuraw okrętowy 
(57) Żuraw charakteryzuje się tym, że wysięgnik (3) jest 

zaopatrzony w mechanizm (4) podnoszenia do obsługi 
łodzi ratunkowej i w mechanizm (5) podnoszenia do obsłu
gi magazynów, 

W ostojnicy (2) są zainstalowane agregaty pompowe: 
główny (6) i pomocniczy (7) przy czym silnik (8) napędowy 
agregatu głównego (6} pompowego jest zamocowany pod 
ostojnicą (2) w kolumnie (1) fundamentowej. 

Ponadto wysięgnik (3) w połowie swej długości ma 
zamocowaną skrzynkę (12) z krążkami (13, 14) linowymi. 
Skrzynka (12) jest usytuowana pomiędzy przeponami w otwo
rach blachy górnej i blachy doinej wysięgnika (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104413 (22) 96 03 22 6(51) B66D 3/02 
(71) Fabryka Maszyn Rolniczych PILMET SA, 

Wrocław 
(72) Kocik Witold, Kropp Edward 
(54) Wciągarka ręczna 

(57) Wciągarka ręczna jest prostym urządzeniem, zawie
rającym podstawę (7), do której przymocowany jest kołek 

blokujący o powierzchni czołowej ściętej pod kątem ostrym oraz 
oś obrotu bębna (4), na której osadzony jest obrotowo bęben 
nawojowy (5) z przytwierdzoną stycznie korbą (8) i czołowo 
tarczą (6), posiadającą odpowiednie otwory. 

Na osi obrotu bębna (4) osadzona jest również sprę
żyna śrubowo-naciskowa (9), która oparta jest z jednej strony 
o powierzchnię czołową bębna (5), a z drugiej strony o pod
kładkę (10), zablokowaną zawleczkę (11). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 104422 (22) 96 03 25 6(51) B67C 9/00 
(75) Kępa Bogusław, Szczepocice Prywatne 
(54) Przyrząd do opróżniania pojemników 

zawierających środki czyszczące iub lakiery 
w aerozoïe 

(57) Przyrząd służy do opróżniania pojemników, zawiera
jących środki czyszczące iub lakiery w aerozolu, mający za
stosowanie w gospodars tw ie domowym podczas 
wykonywania prac na wysokości bez potrzeby stosowania 
drabiny, Przyrząd składa się ze stojaka (1) z podstawą (2) oraz 
trzonka (3) w postaci rury. Stojak (1) ma przesuwnie zamoco
wany płaskownik (4) z przyciskiem (5), a trzonek (3) przyrządu 
ma w dolnej części zamocowaną dźwignię (8), połączoną z 
płaskownikiem (4) za pomocą linki (9). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁC 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21) 104409 (22) 96 03 22 6(51) C10L 11/00 
(75) Krzyżyński Marian, Bystrzyca Kłodzka; 

Rybak Ryszard, Bystrzyca Kłodzka 

(54) Kształtka do rozpalania i krótkotrwałego 
palenia ognia 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtka do rozpa
lania i krótkotrwałego palenia ognia, przeznaczona do rozpala-
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nia ognia w różnych urządzeniach, jak grile, kominki oraz do 
krótkotrwałego palenia pod naczyniami dla ich podgrzania. 

Kształtka jest tak ukształtowana, że środek ciężkości (5) 
kształtki znajduje się poniżej środka wysokości (6) kształtki. 
Kształtka jest uformowana w kształcie stożka przez dwie ukośne 
do siebie płaszczyzny (2) i (3), które przecinając się tworzą 
końcówkę (4) kształtki, pokrytą chemiczną zapalającą masą (7), 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104450 (22) 96 03 28 6(51) C25D 17/00 
(71) Delphi Chassis Systems Poland S.A., Krosno 
(72) Myśliwy Tadeusz 

(54) Osłona do selektywnego chromowania 
tłoczysk 

(57) Osłona do selektywnego chromowania tłoczysk ma ko
szyk (1) złożony z cylindrycznej części (2) z rzędami wybrań (5). 
Cylindryczna część (2) przechodzi następnie w dno (4) z otwo
rami (7) i z centralnym otworem (9) dla połączenia koszyka (1) 
z tulejką (10). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul(21) 104408 (22) 96 03 22 6(51) D06F 39/08 
(75) Bazyliński Henryk, Białogard 
(54) Wąż odpływowy, zwłaszcza do pralek 

wirnikowych 
(57) Wąż (1) wykonany jest jako jednolita elastyczna ca

łość, w której wyróżniono kolanko spustowe (2), wąż właściwy 
(9) i końcówkę (3), wyposażoną w znany zawór. Kolanko 
spustowe (2) ma kołnierz górny (4) w kształcie odwróconego 
stożka ściętego (5), zakończonego walcowym pierścieniem 
(6) i kołnierz boczny (8) w kształcie przelotowego walca. 
Kołnierz górny (4) ma na zewnątrz, pomiędzy stożkiem ścię
tym (5) i walcowym pierścieniem (6), obwodowe wgłębienie 
(11) o przekroju poprzecznym prostokątnym, a wewnątrz ob
wodowy trójkątny występ (12). 

Tak ukształtowany wąż odpływowy jest dogodny w 
montażu, szczelny i łatwy w wymianie. Może być stosowany w 
pralkach wirnikowych, wannach i tym podobnych wyrobach. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 104364 (22) 96 03 15 6(51) E01F 9/047 
(71) Kor tyka Jerzy, Pruszków 
(72) Kortyka Jerzy, Łącki Michał, Żurek Bohdan 

(54) Progi zwalniające na drogach i ulicach 
(57) Progi zwalniające jak na rysunku wykonane z kostki 

kamiennej, betonowej lub klinkieru, są ułożone w zagłębieniu w 
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istniejącej nawierzchni, gdzie wykonana jest odpowiednia 
podbudowa pod próg, o krzywiźnie odpowiadającej kształ
towi zewnętrznemu progu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104423 (22) 96 03 26 6(51) E04C 1/00 
(75) Pućkowski Stanisław, Kłodzko; Kowalski 

Adam, Kłodzko 
(54) Element budowlany 
(57) Eiement budowlany posiadający kształt prostopadło

ścianu z przelotowymi otworami ułożonymi w osi wzdłużnej tego 
elementu posiada ukształtowane czołowe powierzchnie. Z jed
nej strony utworzony jest wrąb (9), zaś z drugiej wypust (8). 
Powierzchnie (12, 13 i 10, 11) wrębu i wypustu tworzą między 
sobą kąt rozwarty (a). Powierzchnia (14) otworu od strony wrębu 
jest odgięta do środka osi tego otworu (1) i w części środkowej 
uprofiiowana po łuku o promieniu (r), a otwór ten jest mniejszy 
od otworu (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104424 (22) 96 03 26 6(51) E04C 1/00 
(75) Pućkowski Stanisław, Kłodzko; Kowalski 

Adam, Kłodzko 
(54) Element budowlany 
(57) Element budowlany posiadający kształt prostopadło

ścianu z przelotowymi otworami ułożonymi w osi wzdłużnej tego 
elementu posiada ukształtowane powierzchnie górną, dolną i 
obie czołowe. 

Kształtowi trapezowego wybrania (6) na powierzchni (4) 
odpowiada występ (7) na przeciwległej powierzchni. Podobnie 
czołowe powierzchnie (8) i (9) mają odpowiadające sobie wrąb 
(10) i wypust (13). Kształt wrębu i wypustu ustalają odpowiada
jące im powierzchnie (11, 12 i 14, 15), przecinające się pod 
kątem rozwartym. Otwory (1 i 2) mają zróżnicowane wymiary, 
przy czym w otworze (1) powierzchnia (16) jest odgięta do 
środka tego otworu. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104438 (22) 96 03 27 6(51) E04F 13/10 
(75) Kowal Aleksander, Polanów; Mularczyk 

Grzegorz, Polanów 
(54) Zestaw mozaiki okładzinowej, zwłaszcza 

ściennej 
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że lamelki (5) ułożone są 

w rzędach (1,2) na podłożu, które jest podłożem wiotkim, w taki 
sposób, że ilość lamelek (5) w rzędach (1) jest większa od ilości 
lamelek (5) w rzędach (2) lub odwrotnie, a pomiędzy rzędami 
(1) utworzona jest przestrzeń (6). Zestaw mozaiki okładzinowej 
służy do wykładania mebli, drzwi, ścian lub sufitów. 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104373 (22) 96 03 16 6(51) E04F 17/04 
(75) Polak Bogdan, Rzeszów 
(54) Kratka wentylacyjna 
(57) Kratka wentylacyjna do osadzania w otworach szybów 

wentylacyjnych pomieszczeń, mająca płytę z przelotowymi 
otworami stanowiącymi strefę przepływu powietrza, ma wymien
ną wkładkę filtracyjną z prostokątną ramką (1) osadzoną swo
bodnie na tylnej powierzchni (5) płyty (3) kratki. Ramka (1) 
wkładki filtracyjnej ma wystającą z niej wzdłuż wewnętrznych 
krawędzi pionową ściankę (6) otaczającą strefę przepływu po
wietrza przez kratkę. Wewnątrz ramka (1) ma dwa gniazda 
osadcze (7) na zespół mocujący kratkę w otworach szybów 
wentylacyjnych. Wspomniane gniazda osadcze są połączone 
ze sobą żebrem łączącym (8) oraz za pomocą żeber (9) z 
pionową ścianką (8) ramki (1). W przestrzeni pomiędzy ścianką 
(6), gniazdami osadczymi (7), żebrem łączącym (8) i żebrami (9) 
wkładka filtracyjna ma rozpiętą siatkę (10) z cienkich nitek z 
tworzywa sztucznego o prostokątnych oczkach o powierzchni 
od 0,7 do 1,2 mm2. Ramka (1) wkładki filtracyjnej ma w pobliżu 
naroży otwory osadcze (2), którymi jest osadzona na kołkach 
bazujących (4) płyty (3) kratki. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104381 (22) 96 03 18 6(51) E04F19/00 
(71) Jankiewicz Leszek, Wrocław; Ulanicki Jerzy, 

Wrocław; Woch Andrzej, Wrocław; 
Wartenberg Krzysztof, Wrocław; Majewski 
Marek, Wrocław 

(72) Jankiewicz Leszek, Majewski Marek, 
Ulanicki Jerzy 

(54) Kształtownik nośny kasetonu reklamowego 
(57) Kształtownik nośny kasetonu reklamowego, wykonany 

z aluminium, charakteryzuje się tym, że ma kształt ceownika (1) 
z wyprofilowanym zewnętrznie poziomym progiem (2), wycho
dzącym z pionowej ścianki (3) i z uskokiem (4) na poziomej 
ściance (5) i ma po dwa ustawione w lustrzanym odbiciu wzglę
dem siebie pionowe profile (6) o kształcie litery F, rozmieszczo
ne symetrycznie po obu stronach pionowej osi symetrii 
ceownika. Po wewnętrznej stronie pionowej ścianki (7) usytuo
wany jest pionowy występ (8), który tworzy ze ścianką (7) 
szczelinę o przekroju prostokątnym. Kształtownik tworzy kon
strukcję monolityczną. Szerokość progu (2) jest w proporcji 1:2 
do wysokości pionowej ścianki (3) ceownika (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104382 (22) 96 03 18 6(51) E04F19/00 
(71) Jankiewicz Leszek, Wrocław; Ulanicki Jerzy, 

Wrocław; Woch Andrzej, Wrocław; 
Wartenberg Krzysztof, Wrocław; Majewski 
Marek, Wrocław 

(72) Jankiewicz Leszek, Majewski Marek, 
Ulanicki Jerzy 

(54) Kształtownik nośny kasetonu! reklamowego 
(57) Kształtownik nośny kasetonu reklamowego, wykonany 

z aluminium, charakteryzuje się tym, że ma kształt ceownika (1 ) 
z wyprofilowanymi zewnętrznie poziomymi progami (2), wycho
dzącymi z pionowych ścianek (3), z uskokami (4) na poziomej 
ściance (5) oraz z ustawionymi w lustrzanym odbiciu względem 
siebie po dwa pionowe profile (8) o kształcie litery F. Progi (3), 
uskoki (4) i profile (6) są symetrycznie rozmieszczone po obu 
stronach pionowej osi symetrii monolitu kształtownika nośnego 
kasetonu reklamowego. Szerokość progu (2) jest w proporcji 1:2 
do wysokości pionowej ścianki (3) ceownika (1). 

{3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104383 (22) 96 03 18 6(51) E04F 19/00 
(71) Jankiewicz Leszek, Wrocław; Ulanicki Jerzy, 

Wrocław; Woch Andrzej, Wrocław; 
Wartenberg Krzysztof, Wrocław; Majewski 
Marek, Wrocław 

(72) Jankiewicz Leszek, Majewski Marek, 
Ulanicki Jerzy 

(54) Element wykończeniowy kasetonu 
reklamowego 

(57) Elementwykończeniowy kasetonu reklamowego, wyko
nany z aluminium, charakteryzuje się tym, że tworzy go monoli
tyczny kształtownik (1) aluminiowy, zbudowany z płaszczyzny 
(2) poziomej, przechodzącej w płaszczyznę (3) skośną, nachy
loną pod kątem 45° do płaszczyzny (2) poziomej i zakończony 
profilem (4) w kształcie litery U, o końcowym ramieniu (5) tej 
litery skróconym do połowy wysokości drugiego ramienia (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 104387 (22) 96 03 18 6(51) E05B 17/04 
(71) Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Usług 

Technicznych, Lublin 
(72) Koliński Jan, Lewandowski Andrzej, 

Brodziński Andrzej 
(54) Zamek studzienki kablowej 
(57) Zamek posiada korpus w postaci rury poziomej (1 ) i rury 

pionowej (2), które wzajemnie się przenikają częściowo, przy 
czym rura pozioma (1) ma umieszczoną wewnątrz prowadnicę 
(3) wraz z ryglem (4) i zębatką (5), natomiast rura pionowa (2) 
jest osadzona w pokrywie (9) za pomocą kołnierza (10) i śruby 
ustalającej (11), a w górnej części ma pierścień (14), w którym 
osadzona jest znana wkładka zamka "Abloy". 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104395 (22) 96 03 19 6(51) E05B 17/04 
(71) Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót 

Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.5 Łódź 
(72) Fijałek Grzegorz, Piotrowski Jerzy, Polański 

Ryszard, Jańczak Jerzy 
(54) Pokrywa z zamkiem, zwłaszcza do studni 

kablowych 
(57) Pokrywa z zamkiem, zwłaszcza do studni kablowych, 

charakteryzuje się tym, że zamek jest wyposażony w osadzo
ną sztywno w pokrywie (1 ) tuleję (2), u jednego końca wewnę
trznie gwintowaną, zaś u drugiego końca połączoną 

współosiowo z tuleją (3), zawierającą oporowe gniazdo, 
mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do czworoką
ta, przy czym tuleja (3) jest umieszczona w płycie (5) i w usytuo
wanym poniżej płyty (5) przelotowym otworze obudowy (8), 
połączonej z pokrywą (1). Płyta (5) u swych dwóch przeciwle
głych boków ma osadzone obrotowo jednymi końcami dwa 
rygle (6), drugimi końcami osadzone w prowadnicach (7), przy
twierdzonych do pokrywy (1). Zamek jest wyposażony w klucz, 
którego koniec jest nagwintowany i ma w przekroju poprze
cznym kształt zbliżony do czworokąta, odpowiadającego kształ
towi oporowego gniazda w tulei (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 104388 (22) 96 03 18 6(51) E05B 19/02 
(71) Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Usług 

Technicznych, Lublin 
(72) Koliński Jan, Lewandowski Andrzej, 

Brodziński Andrzej 
(54) Klucz zamka studzienki kablowej 
(57) Kiucz posiada korpus (1) oraz uchwyt (2) połączone 

wzajemnie w kształcie litery "T". Dolna część korpusu (1) ma 
element wprowadzający (3), połączony z pierścieniem ustalają
cym (4) i kołem zębatym (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 104425 (22) 96 03 26 6(51) E05D 7/04 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała; Wala Jerzy, Bystra 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Bijał Jerzy, Jagosz Tadeusz, Wala 
Jerzy 

(54) Zawias dwuczęściowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawias dwuczę

ściowy, przeznaczony zwłaszcza dla aluminiowej stolarki bu
dowlanej. 

Zawias dwuczęściowy charakteryzuje się tym, że swo-
rzeń (3) osadzony jestz jednej strony wtulejce o nieprzelotowym 
otworze, którego oś pokrywa się z osią tulejki i drugostronnie w 
tulejce z nieprzelotowym otworem, osadzonym pozaosiątulejki, 
a górna podstawa tulejki ma wybranie krzyżowe, zabezpieczone 
nakrywką, zaś w otworach osadczych (10) ramion (1, 2) zamon
towane są elementy mocujące, składające się z dwustronnie 
gwintowanej szpilki (11), na której dłuższej części gwintowanej 
(12) pokrętnie osadzono wewnątrz gwintowaną tulejkę dystan-
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sową (13), natomiast nakrywki (14, 15) elementów mocujących 
i tulejka unieruchomione są wkrętem dociskowym (16). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104405 (22) 96 03 22 6(51) E06B 1/70 
(75) Kraska Władysław, Pruszków 
(54) Klin pod drzwi 
(57) Klin pod drzwi ma równię pochyłą (1) zakończoną na 

swym górnym końcu blokadą w postaci krótkiej ścianki (2), a 
dolna ścianka (3) jest połączona z kabłąkiem (4), przechodzą
cym ku górze i ku przodowi klina w dół w postaci ścianki 
pionowej (5) z żebrami usztywniającymi poziomymi i pionowymi 
(6), przy czym u dołu ścianki pionowej (5) jest ścianka pozioma 
(7) od strony zewnętrznej i ścianka łukowa (8) od strony wewnę
trznej, współpracująca z równią pochyłą (1). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104415 (22) 96 03 26 6(51) E06B 1/70 
(75) Leżański Ryszard, Warszawa 
(54) Listwa podłogowa z kasetonem 
(57) Drewniana lub z innego materiału listwa podłogowa 

dwudzielna z kasetonem składa się z części montażowej (2) i 
części ozdobnej (1). 

Listwa posiada po złożeniu kanał (3), wzdłuż całej swojej 
długości ewentualnie pokryty niepalną masą (4). Kanał pozwala 
na przeprowadzenie przewodów instalacji domowej. Dołączany 
kaseton (5) zbudowany jest z listew pełnych (9) naklejonych na 
ściankę tylną (7). Kaseton służy do montażu w nim gniazd 
przyłączeniowych (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104393 (22) 96 03 19 6(51) E21C 35/18 
(75) Wasyîeczko Zenon, Katowice 
(54) Nóż obrotowy 
(57) Nóż obrotowy, przeznaczony do uzbrojenia organu ura

biającego górniczego kombajnu węglowego, składa się z części 
roboczej (2), przenikającej w część stożkową (1), która z kolei 
przenikaw część walcową (4), Na części stożkowej (1) osadzony 
jest kołnierz oporowy (3), posiadający występy (5), których 
jednostronne powierzchnie naporu (6) zwrócone są przeciwnie 
do kierunku obrotu narzędzia. 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 104434 (22) 96 03 27 6(51) F04D 25/00 
(75) Kaczmarek Bogdan, Wrocław; Kaczmarek 

Krzysztof, Wrocław 
(54) Sprężarka powietrzna 
(57) Sprężarka powietrzna składa się z osadzonego na pły

cie podstawy (3) jednolitego korpusu, obejmującego zarówno 
karier (1) jak i misę olejową (2), przy czym jej korpus wyposażo
ny jest zewnętrznie po przekroju poprzecznym w usytuowane w 
rozłożeniu co 90° i połączone właściwymi chłodnicami (31, 33, 
35) cylinder I stopnia sprężania (13), zaopatrzony w tłok jedno-
stopniowy (24), cylinder I! i HI stopnia sprężania (14), wyposażo
ny w dwustopniowy tłok różnicowy (25) i cylinder IV stopnia 
sprężania (15), posiadający jednostopniowy tłok różnicowy 
(26). Komora cylindra IV stopnia sprężania (15) połączona jest, 
poprzez chłodnicę (36), z iiniowo usytuowanymi i powiązanymi 
przewodem (59) filtrem oddzielającym od sprężonego powie
trza resztki oleju (37), wyposażonym w komorze wlotowej (39) 
w stożkowo ukształtowaną kierownicę wieloskrzydełkową (45) i 
w komorze wylotowej (40) - we wkład żeli krzemionkowej (47) 
oraz futrem osuszającym tłoczone do odbiornika sprężone po
wietrze (38), wyposażonym w komorze wlotowej (49) we wkład 
węgla aktywowanego (56) i komorze wylotowej (50) we wkład 
hopkalitu (58). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104403 (22) 96 03 22 6(51) F16L 59/16 
(75) Stawarz Zdzisław, Kraków; Guzik Roman, 

Kraków; Baka Tadeusz, Kraków 
(54) Osłona termoizolacyjna 
(57) Osłonę termoizolacyjną stanowią dwie identyczne 

powłoki (2, 3), mające w rozwinięciu kształt nieregularnego 
sześcioboku, w których dwa boki są nieco dłuższe, zaś 
cztery równoramienne boki mają w swoich wierzchołkach 
łukowate wycięcia. Między powłokami (2, 3) umieszczona 
jest izolacja (8) w postaci waty szklanej, której grubość w 
części roboczej jest kilkakrotnie większa od grubości izo
lacji (8) w mocującym kołnierzu (10). Część robocza od
dzielona jest od kołnierza (10) za pomocą podwójnego 
szwu i brzegi na całym obrysie osłony (1) są wykończone 
też podwójnym szwem. Natomiast oba mocujące kołnierze 
(10) zaopatrzone są w odcinki pasków (13), w których 
osadzone są przesuwnie nośne taśmy (14). Z jednej strony 
osłony (1), na krótszych bokach, przytwierdzone są odcinki 
pasków (16), a z drugiej strony osłony (1), na przeciwle
głych bokach, zamocowane są luźno krótsze odcinki noś
nej taśmy (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104380 (22) 96 03 15 6(51) F21S 1/12 
F21S 1/04 

(71) Zakłady Piwowarskie w Żywcu SA, Żywiec 
(72) Matuszek Ludwik, Hamiga Krzysztof 
(54) Lampa 
(57) Lampa, składająca się z korpusu, podstawki i klo

sza oraz umieszczonej wewnątrz oprawki i żarówki, ma 
korpus (1) stanowiący bryłę w kształcie walca ściętego 
płaszczyzną pod kątem około 50° do osi walca i wysokości 
porównywalnej ze średnicą. Na ścięciu korpusu (1) umie-
szczony jest eliptyczny klosz. Od spodu do korpusu (1) 
zamontowana jest podstawka (2). Podstawka (2) ma trzy 
niskie nóżki (4) rozmieszczone co 120° umożliwiające sta
wianie lampy nawet na niezbyt równych powierzchniach 
oraz otwór wycięty w kształcie łezki przeznaczony do za
wieszania lampy. Dużą korzyść daje naniesienie na kloszu 
rysunku. Lampa przeznaczona jest między innymi do eks
ploatacji reklamy. 

(4 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104389 (22) 96 03 18 6(51) F21S 1/12 
(75) Obcowski Grzegorz, Wieliczka 
(54) Lampa 
(57) Lampa zbudowana jest z klosza (1 ) w kształcie owalnej 

bryły z otworem nieprzelotowym (7) do umieszczenia żarówki 
(8) i otworami (3) z tulejkami (4) do mocowania klosza (1) na 
podstawce (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104453 (22) 96 03 28 6(51) F24F 5/00 
(71) DELPHI Automotive Systems Poland 

Spółka z o.o. Oddział w Ostrowie 
Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski 

(72) Sobala Włodzimierz, Adamek Dariusz 
(54) Klimatyzator 
(57) Klimatyzator ma zespoły do ogrzewania, oziębiania i 

osuszania powietrza oraz sterownik, umieszczone w izolowanej 
obudowie o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. Boki (1) 
i pokrycie (2) obudowy stanowi jeden element, przód obudowy 
stanowią dwie osłony, pełnia (8) i ażurowa (7), a tył obudowy 
stanowią trzy osłony, pełna (10) i dwie ażurowe (11, 12). Prze
dnia osłona ażurowa (7) ma powierzchnię przednią, utworzoną 

przez poziome faliste żebra, a tylne osłony ażurowe (11, 12) 
mają powierzchnie przednie, utworzone przez proste, poziome 
żebra. Przednia osłona ażurowa (7) oraz dolna , tylna osłona 
ażurowa (12) mocowane są rozłącznie z bokami (1). Rozłączne 
mocowanie osłon ażurowych, osłaniających otwory wlotowe 
powietrza, znacznie ułatwia okresowe czyszczenie filtrów, znaj
dujących się w tych otworach. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104375 (22) 96 03 16 6(51) F24F13/18 
(75) Polak Bogdan, Rzeszów 
(54) Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu 
(57) Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu, do osadza

nia w otworach szybów wentylacyjnych pomieszczeń, mająca 
płytę z przelotowymi otworami stanowiącymi strefę przepływu 
powietrza, ma ramkę (1) osadzoną otworami na kołkach bazu
jących (2) tylnej powierzchni (5) płyty (4) kratki. Ramka (1) ma 
wystające z niej pionowe wewnętrzne ścianki (3) tworzące pro
stokąt obejmujący strefę przepływu powietrza w płycie (4). W 
krótszych wewnętrznych ściankach (3) ramki (1) są osadzone 
obrotowo, na tej samej wysokości, za pomocą osiowych czopów 
(7) korzystnie trzy prostokątne skrzydła (6) o jednakowej szero
kości. Osie i płaszczyzny skrzydeł (6) są równoległe, a ich 
rozstaw jest większy od szerokości skrzydła (6). Szerokość 
krótszej ścianki (3) jest większa od potrójnej szerokości 
skrzydła (6). Każde skrzydło w określonej odległości od swej 
osi obrotu ma boczne ramię (8) ze sworzniem wodzącym (9), 
równoległym do osi skrzydła i osadzonym obrotowo w umie
szczonym poniżej czopów (7), swobodnie położonym na we
wnętrznej powierzchni wewnętrznej ścianki (3), podłużnym 
wodziku (10), mającym możliwość ograniczonego przesuwu 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi skrzydeł (6). Wysokość 
osadzenia czopów (7) w ściance (3) jest większa od połowy 
szerokości skrzydła (6), a ponadto oba skrajne skrzydła (6) 
oraz wewnętrzne ścianki (3) równoległe do osi skrzydeł mają 
prostokątne wycięcie (13) obejmujące strefę zespołu mocują
cego kratkę w otworach szybów wentylacyjnych. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104952 (22) 96 07 03 6(51) F24H 9/18 
(23) 96 03 20 MTK- ECODOM -96 
(75) Urzoń Janusz, Pszczyna 
(54) Bezdymny kocioł wodny 
(57) Bezdymny kocioł wodny centralnego ogrzewania, opa

lany węglem posiada zasobnik paliwa (1), wyprofilowany u dołu 
w kształt leja i połączony z rurą podajnika (3), korzystnie pozio
mą, wewnątrz której umieszczony jest podajnik ślimakowy (4), 
którego koniec wprowadzony jest wraz z rurą podajnika (3) do 
wnętrza korpusu kotła (7). Koniec rury podajnika (3) łączy się z 

retortą (8), umieszczoną wewnątrz komory paleniskowej (9) i 
zakończoną od góry segmentem dyszowym (10), łączącym się 
z komorą wymiennika (11). Nad segmentem dyszowym (10) 
zainstalowany jest odchyiacz spalin (13), nad którym rozmiesz
czone są kanały grzewcze (14), które łączą komorę wymiennika 
(11) z umieszczoną nad nią komorą wylotową spalin. W niej 
zainstalowane jest obrotowo zawiesie łańcuchów (16) z łańcu
chami czyszczącymi (17), zwisającymi pionowo wzdłuż bocz
nych ścian komory wymiennika (11). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 104451 (22) 96 03 28 6(51) G08B 7/02 
B60R 25/10 

(75) Urban Kazimierz, Skawina 
(54) Urządzenie alarmowe 
(57) Urządzenie alarmowe posiada obudowę (1) w kształcie 

walca, a wewnątrz ruchomy suwak (2), podparty w dwóch pun
ktach w tulejach (8). 

Suwak (2) ma kształt okrągłego pręta i jest zaopatrzony 
w nakładki (3) dielektryczne na obu ramionach, przedzielone 
pierścieniami (4) kontaktowymi. W części środkowej suwaka (2) 
jest obciążnik (6) bezwładnościowy, o który po obu jego stro
nach oparte są sprężyny (5) powrotne. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104376 (22) 96 03 18 6(51) G09B 23/06 
(75) Dąbkowski Jerzy, Warszawa; Lipiński 

Włodzimierz, Warszawa 
(54) Kaseta do modelowania ruchu i badania 

rozkładu prędkości cząsteczek materii dla 
pracowni szkolnych 

(57) Kaseta ma przezroczystą płytę podstawy (1), na której 
umieszczona jest suwliwie ruchoma płyta (2), usytuowana mię
dzy dwiema bocznymi prowadnicami (3), czołowym ograniczni
kiem (4), bocznymi ogranicznikami (5), znajdującymi się nad 
bocznymi prowadnicami (3) i górnym czołowym ograniczni
kiem. W przestrzeni między bocznymi ogranicznikami (5) i gór
nym czołowym ogranicznikiem, na płycie (2) usytuowany jest 
tłok (7) w kształcie prostokątnej płytki, który ma wewnętrzną 
krawędź (8) w kształcie dwóch, leżących obok siebie jednako
wych trójkątów równoramiennych. W środku tłoka (7) jest otwór, 
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w którym porusza się mimośród, napędzany przez oś silnikiem 
elektrycznym (12). Kaseta ustawiona jest na trzech regulacyj
nych nóżkach (21,22), a wewnątrz kasety znajdują się kulki (23). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104366 (22) 96 03 15 6(51) G09F13/22 
(71) ADPOL Sp. z O.O., Warszawa 
(72) Mika Jarosław 
(54) Płyta reklamowo-informacyjna 
(57) Płyta reklamowo-informacyjna przeznaczona jest do 

podświetlania znaków graficznych w reklamach lub planszach 
informacyjnych. Płyta (1) wykonana jest ze szkła, korzystnie ze 
szkła organicznego. W bocznych płaszczyznach (2) płyty (1) 
zamontowane są diody elektroluminescencyjne (4) połączone 
elektrycznie ze znanym źródłem prądu. Płaszczyzny boczne (2) 
płyty (1) zabezpieczone są osłonami (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104439 (22) 96 03 27 6(51) G09F15/00 
(75) Sobkowiak Paweł, Poznań 
(54) Tablica reklamowa 

(57) Wzór cechuje duża sztywność konstrukcji, szczególnie 
ważna w przypadku stosowania paneli ekspozycyjnych o du
żych powierzchniach. Kolumna jest wykonana z rury o przekroju 

prostokątnym, W widoku z boku kolumna jest przewężona z 
jednej strony, przy czym płaszczyzny, tworzące miejsca przejść 
(2) części szerszych kolumny w przewężenie, stanowią miejsca 
mocowania konstrukcji skrzyniowej (5) panelu ekspozycyjnego, 
wykonanego z poprzeczek górnych i poprzeczek dolnych połą
czonych poprzeczkami bocznymi. 

Konstrukcję skrzyniową (5) zamykają od strony kolum
ny ściany (8) ukształtowane w bryłę przypominającą formą 
ostrosłup ścięty. Ściany (8) są wsunięte w przewężenie w kolum
nie. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104440 (22) 96 03 27 6(51) G09F 15/00 
(75) Sobkowiak Paweł, Poznań 
(54) Tablica reklamowa 
(57) Wzór cechuje się dużą sztywnością konstrukcji, szcze

gólnie ważną w przypadku stosowania paneli ekspozycyjnych 
o dużych powierzchniach. Kolumna jest obustronnie przewężo
na, jednakowo po obu stronach jej osi symetrii wzdłużnej. Od 
strony kolumny konstrukcje skrzyniowe (2) paneli ekspozycyj
nych zamykają ściany (8), ukształtowane w bryły przypominają
ce formą ostrosłupy ścięte, których podstawy tworzą krawędzie 
konstrukcji skrzyniowych (2). Ściany (8) ostrosłupów ściętych są 
częściowo wsunięte w przewężenia w kolumnie. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul (21) 104441 (22) 96 03 27 6(51) G09F 15/00 
(75) Sobkowiak Paweł, Poznań 
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(54) Tabiica reklamowa 
(57) Wzór cechuje się dużą sztywnością konstrukcji, szcze

gólnie ważną w przypadku stosowania paneli ekspozycyjnych 
o dużych powierzchniach. 

Koiumna (1) ma utwierdzone końce czterech wsporni
ków zewnętrznych i dwóch wsporników wewnętrznych (3) two
rzących wraz z przymocowanymi do ich końców promieniami 
zewnętrznymi i promieniami wewnętrznymi (8), konstrukcję 
wsporczą prostokątnych ram. Prostokątne ramy są zamknięte 
od strony koiumny (1) ścianami tworzącymi bryły o kształcie 
ostrosłupów ściętych, natomiast od strony zewnętrznej tabiicy 
prostokątne ramy są zamknięte ścianami czoiowymi. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104442 (22) 96 03 27 6(51) G09F15/00 
(75) Sobkowiak Paweł, Poznań 
(54) Tablica reklamowa 
(57) Wzór cechuje się dużą sztywnością konstrukcji, szcze

gólnie ważną w przypadku stosowania paneli ekspozycyjnych 
o dużych powierzchniach. 

Kolumna ma utwierdzone końce sześciu wsporników 
(2). Wsporniki (2) oraz przymocowane do nich promienie (6), 
ramiona (7) i poprzeczki (10) stanowią konstrukcję podtrzymu
jącą prostokątne ramy. Prostokątne ramy od strony kolumny 
zamykają ściany (13) uformowane w bryły przypominające 
kształtem ostrosłupy ścięte. Od zewnątrz prostokątne ramy za
mykają ściany czołowe. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 104404 (22) 96 03 22 6(51) H01F 37/00 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Krasuski Adolf, Kopczyński Marek, Kostecki 

Andrzej 
(54) Dławik przeciwzakłóceniowy 
(57) Dławik przeciwzakłóceniowy elektronicznych układów za-

sialania ma uzwojenia nawinięte przewodem prostokątnym wyko
nane w postaci sekcji (3) w formie spiral, których początki 
dołączone są do prostokątnej płyty metalowej (4) położonej na 
karkasie (2), a końce są dołączone do takiej samej płyty metalowej 
(5) umieszczonej na uzwojeniu. Pomiędzy sekcjami (2) uzwojeń 
umieszczone są radiatory (6) o kształcie litery T, stykające się z 
bokami sąsiednich sekcji (3) uzwojenia i z rdzeniem (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104433 (22) 96 03 28 6(51) H01F 37/00 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Krasuski Adolf, Kopczyński Marek, Kostecki 

Andrzej 
(54) Dławik przeciwzakłóceniowy 
(57) Dławik przeciwzakłóceniowy elektronicznych układów 

zasilania ma uzwojenia nawinięte przewodem prostokątnym 
wykonane w postaci sekcji (4) w formie spiral, których początki 
dołączone są do metalowej płyty (5) w kształcie wycinka pier
ścienia położonej na karkasie (3), a końce są dołączone do takiej 
samej metalowej płyty (6) umieszczonej na uzwojeniu, przy 
czym płyty (5, 6) mają fragmenty odgięte pod kątem prostym 
stanowiące końcówki montażowe uzwojeń. Pomiędzy sekcjami 
(4) uzwojeń umieszczone są radiatory (7) o kształcie zbliżonym 
do litery V, stykające się z bokami sąsiednich sekcji (4) uzwoje
nia i z metalową osłoną rdzenia. 

(2 zastrzeżenia) 



92 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 (620) 1997 

Ul(21) 104421 (22)96 03 25 6(51) H01L 31/024 
(75) Paś Stanisław, Bydgoszcz 
(54) Odpromiennik bioaktywny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja od-

promiennika bioaktywnego służącego do ochrony organizmów 
żywych przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym. 
Istota wzoru polega na zastosowaniu szeregu równoległych 
rurek (3) wzajemnie przystających, usytuowanych między ekra* 
nami (1, 2) oraz szczelną osłoną (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104400 (22) 96 03 20 6(51) H02G 3/10 
(75) Pająk Lesław, Sosnowiec 
(54) Puszka odgałęziła natynkowa 
(57) Puszka odgałęźna natynkowa ma w rogach dna słupki 

mocujące (1) w przekroju eliptyczne (1b) oraz ma usytuowane 
w obrysie kwadratu cztery mocujące podpórki (2) z gwintowa
nymi otworami. Pokrywa ma zewnętrzną powierzchnię o kształ
cie czaszy kulistej, usztywnioną wewnętrznie żebrami. Nadto w 
otworach osadzone dławice bezgwintowe mają kształt stożka o 
pobocznicy schodkowej i o średnicach wewnętrznych na wylo
cie sześciostopniowych, wynoszących od ^ 18 mm do ^ 3 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104787 (22) 96 05 30 6(51) H04M 1/02 
(23) 96 03 26 INTERTELKOM VII Międzynaro

dowe Targi Łączności 
(71) Radomska Wytwórnia Telefonów - Telefony 

Polskie SA, Radom 
(72) Gutowski Radosław, Ratyński Stanisław 
(54) Aparat telefoniczny 
(57) Aparat telefoniczny jest wyposażony w klawiaturę, 

której przycisk (2) ma wymiary zbliżone do 20 x 30 mm, a 
na każdym przycisku (2) umieszczone są litery alfabetu 
Braille'a w postaci wypukłych kropek (3). Na przecisku (2) 
z cyfrą pięć umieszczona jest dodatkowa, wypukła kropka 
identyfikacyjna (4). Potencjometr (8) do regulacji wzmoc
nienia sygnałów mowy jest umieszczony w mikrotelefonie 
(9). Przycisk (2) składa się z korpusu oraz połączonej z nim 
trwale foliowej płytki z cyfrą i literami. Aparat telefoniczny 
jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 

(2 zastrzeżenia) 
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Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
A2 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
A2 
Al 
Al 
A2 
Al 
Al 
Al 
Al 
A2 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 
Al 

970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 
970731 

2 

US 9700559 
GB 9700085 
US 9701353 
CA 9700054 
EP 9604760 
GB 9700196 
US 9601004 
DE 9700069 
US 9700322 
GB 9700165 
EP 9700290 
FR 9700134 
GB 9700234 
US 9620477 
US 9701356 
SE 9700070 
US 9620862 
US 9701147 
DK 9600044 
GB 9700163 
US 9701484 
Fl 9700032 
SE 9700117 
SE 9700118 
US 9700903 
SE 9700101 
US 9700874 
DE 9602200 
US 9701289 
US 9701693 
US 9701099 
US 9620661 
FI 9700035 
US 9700711 
SE 9700038 
FR 9700136 
SE 9600111 
FI 9700030 
CA 9700052 
SE 9700072 
Fi 9700038 
US 9610208 
DE 9700163 
US 9701423 

970120 
970110 
970123 
970124 
961102 
970123 
960122 
970116 
970109 
970117 
970122 
970123 
970127 
961216 
970122 
970117 
961216 
970124 
960126 
970117 
970128 
970123 
970124 
970124 
970124 
970122 
970122 
961119 
970124 
970127 
970124 
961221 
970124 
970117 
970114 
970124 
960131 
970123 
970127 
970117 
970124 
960612 
970124 
970117 

H01M 
H01Q 
H01Q 
H01Q 
HOIR 
H02G 
H02G 
H02H 
H02J 
H02K 
H02P 
H03G 
H03H 
H03K 
H03K 
H04B 
H04B 
H04B 
H04H 
H04J 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04M 
H04M 
H04N 
H04N 
H04N 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04R 
H05B 
H05K 
H05K 

3 

08/24 
01/38 
03/46 
07/00 
04/18 
15/01 
15/04 
09/02 
03/14 
21/24 
05/16 
03/34 
21/00 
17/69 
17/94 
01/74 
14/06 
15/00 
01/00 
03/06 
00/00 
01/20 
12/56 
12/56 
12/56 
25/03 
25/03 
01/00 
11/00 
00/00 
05/76 
07/10 
07/20 
07/22 
07/24 
07/32 
07/36 
07/38 
11/04 
11/08 
01/10 
33/08 
03/02 
07/08 

Al - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z. poszukiwań) 
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań) 
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony 

zgłoszenia) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
313067 
313275 
313277 
313299 
313302 
313303 
313304 
313305 
313306 
313307 
313308 
313309 
313310 
313311 
313312 
313313 
313314 
313315 
313332 
313337 
313338 
313339 
313340 
313356 
313357 
313358 
313359 
313360 
313362 
313363 
313364 
313365 
313366 
313367 
313368 
313395 
313399 
313400 
313401 
313418 
313419 
313420 
313421 
313423 
313424 
313425 
313426 
313427 
313449 
313450 

Int.Cl6 

2 
A47C 
G09F 
G01R 
E21C 
F03B 
F03B 
F03D 
B07B 
C05C 
B01D 
H01H 
B23P 
C10M 
C05G 
C05C 
C05C 
C05G 
C05C 
C01G 
F42C 
F42B 
F41A 
C01B 
E01C 
C07D 
F42C 
C07C 
C10L 
G01F 
A61B 
A46B 
A46B 
A46B 
H02P 
H03H 
B62D 
A21D 
G05F 
G01D 
C07C 
C07C 
C02F 
E04H 
E02D 
H04B 
B28B 
B65G 
C08G 
H02G 
H04N 

Strona 

3 
5 
65 
60 
47 
50 
50 
51 
12 
28 
10 
66 
13 
38 
29 
28 
28 
29 
28 
25 
55 
55 
54 
25 
41 
33 
56 
31 
38 
58 
5 
4 
4 
5 
68 
69 
21 
3 
62 
57 
29 
29 
26 
45 
41 
69 
15 
24 
37 
67 
70 

Nr 
zgłoszenia 

1 
313451 
313452 
313453 
313455 
313457 
313458 
313459 
313460 
313461 
313462 
313463 
313464 
313465 
313466 
313467 
313468 
313469 
313482 
313483 
313484 
313494 
313495 
313496 
313497 
313498 
313499 
313500 
313501 
313502 
313503 
313504 
313505 
313506 
313507 
313531 
313532 
313534 
313536 
313537 
313542 
313544 
313545 
313546 
313559 
313560 
313561 
313562 
313563 
313564 
313574 

Int.Cl6 

2 
B01F 
B65G 
A23P 
B01D 
G08B 
B65G 
B22C 
E21C 
B23K 
C10B 
C04B 
E21C 
F16G 
B01J 
H02M 
G08B 
G01S 
C23F 
B28B 
B60K 
E02F 
A01B 
F01K 
G08B 
G01L 
F16D 
B60K 
G01C 
G01C 
A61K 
F03B 
C10L 
F03D 
G02B 
G07C 
E21F 
B60S 
B66B 
H01Q 
GUB 
B65G 
E21B 
F16*F 
C09K 
E21D 
A01K 
B27C 
H02M 
G05B 
A47K 

Strona 

3 
11 
24 
4 
10 
64 
23 
12 
47 
13 
37 
28 
48 
52 
11 
68 
64 
61 
39 
14 
18 
42 
2 
49 
64 
59 
51 
18 
56 
57 
8 
50 
38 
51 
61 
63 
48 
19 
25 
66 
65 
24 
47 
52 
37 
48 
3 
14 
67 
62 
5 

N r 
zgłoszenia 

1 
316224 
316225 
318803 
318815 
318836 
318876 
318893 
318894 
318920 
318924 
318953 
318954 
318966 
318968 
318969 
318970 
319005 
319008 
319009 
319010 
319011 
319024 
319025 
319027 
319047 
319048 
319050 
319067 
319068 
319069 
319070 
319071 
319085 
319086 
319087 
319088 
319109 
319133 
319134 
319149 
319150 
319152 
319164 
319172 
319173 
319184 
319193 
319194 
319195 
319242 

Int.Ci6 

2 
E03B 
G05D 
B65D 
E06B 
G06F 
B65D 
H05K 
E04D 
E05C 
C07D 
C07C 
A61K 
C09K 
E03F 
B29C 
B60C 
E03D 
E02D 
A23C 
F28D 
F16K 
C07D 
H05B 
F23D 
B60C 
B65D 
C07D 
HOIR 
B61L 
B01D 
C07C 
C07D 
C03B 
C07D 
C12N 
B32B 
B22D 
A23G 
B62D 
E05C 
B32B 
E03B 
H04Q 
C07D 
B60C 
F02K 
A61K 
B65D 
C08F 
B01D 

Stror 

3 
43 
62 
23 
46 
63 
22 
71 
44 
46 
33 
29 
8 
37 
44 
15 
17 
43 
42 
3 
54 
52 
35 
70 
54 
17 
21 
32 
67 
19 
11 
31 
35 
26 
33 
39 
16 
12 
4 
20 
45 
16 
42 
70 
32 
18 
49 
8 
23 
35 
9 
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1 
320345 
320346 
320347 
320348 
320349 
320360 
320361 
320362 
320363 
320364 
320365 
320366 
320367 
320368 
320369 
320370 
320415 
320416 
320417 
320418 
320419 
320420 
320421 
320422 
320423 
320424 
320425 
320426 

2 
C04B 
C04B 
B62D 
B01F 
A61.J 
C07D 
C07C 
A61F 
C03C 
C08K 
C08G 
C07C 
C07D 
D04H 
D05B 
E04B 
C11D 
C07J 
C07C 
G03B 
G01D 
G01P 
A61K 
C08F 
A01K 
C25D 
A61K 
B01D 

3 
27 
26 
19 
11 
7 

34 
30 

6 
26 
37 
36 
30 
31 
40 
40 
44 
38 
35 
30 
61 
57 
59 
7 

36 
2 

39 
8 

10 

1 
320427 
320454 
320455 
320456 
320457 
320458 
320459 
320460 
320461 
320462 
320463 
320473 
320474 
320475 
320476 
320477 
320478 
320479 
320480 
320481 
320482 
320483 
320484 
320485 
320486 
320487 
320499 

2 
C04B 
B60N 
B23B 
C04B 
D01D 
C07D 
H04B 
F23D 
C07D 
A61K 
C12N 
C05F 
C01F 
A23C 
C08F 
E06B 
C08F 
B65D 
F01B 
A61K 
A61K 
B29C 
A61K 
H05B 
C07D 
A61K 
G01D 

3 
27 
19 
13 
27 
40 
34 
69 
53 
31 

9 
38 
28 
25 
3 

35 
46 
36 
22 
49 

7 
9 

15 
8 

71 
32 
8 

58 

1 
319264 
319315 
319316 
319325 
319334 
319390 
319411 
319413 
319414 
319415 
319419 
320328 
320329 
320330 
320331 
320332 
320333 
320334 
320335 
320336 
320337 
320338 
320339 
320340 
320341 
320342 
320343 
320344 

2 
E01F 
C04B 
B23Q 
E05B 
H03K 
G01R 
B31B 
B62D 
B62D 
G01R 
C04B 
C12N 
B65D 
G01G 
F17C 
A61F 
GUB 
G08B 
A23L 
B63B 
A61B 
G06K 
C08G 
C03C 
A23C 
A61K 
C07C 
C03C 

3 
41 
27 
14 
45 
69 
60 
16 
20 
20 
60 
27 
39 
22 
58 
53 

6 
66 
65 

4 
21 
6 

63 
36 
26 
3 
9 

30 
26 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104364 
104365 
104366 
104370 
104371 
104372 
104373 
104375 
104376 
104377 
104378 
104379 
104380 
104381 
104382 
104383 
104385 
104386 
104387 
104388 
104389 
104390 
104391 
104393 
104394 

Int.Cl6 

2 
E01F 
A47C 
G09F 
B60C 
A23L 
B66C 
E04F 
F24F 
G09B 
A62C 
A01F 
A61M 
F21S 
E04F 
E04F 
E04F 
B65H 
B60K 
E05B 
E05B 
F21S 
A46B 
A41G 
E21C 
B65D 

Strona 

3 
82 
74 
90 
76 
73 
81 
83 
88 
89 
75 
72 
75 
87 
84 
84 
84 
80 
77 
85 
85 
88 
73 
73 
86 
78 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104395 
104397 
104398 
104399 
104400 
104401 
104402 
104403 
104404 
104405 
104406 
104407 
104408 
104409 
104410 
104413 
104414 
104415 
104416 
104419 
104420 
104421 
104422 
104423 
104424 

Int.Cl6 

2 
E05B 
B65D 
B65D 
B65D 
H02G 
A47F 
A23B 
F16L 
H01F 
E06B 
A47F 
B42F 
D06F 
C10L 
B60B 
B66D 
B65G 
E06B 
B60J 
B23Q 
B60R 
H01L 
B67C 
E04C 
E04C 

Strona 

3 
85 
79 
79 
79 
92 
74 
72 
87 
91 
86 
74 
76 
82 
81 
76 
81 
80 
86 
77 
76 
77 
92 
81 
83 
83 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104425 
104426 
104428 
104429 
104430 
104431 
104432 
104433 
104434 
104436 
104437 
104438 
104439 
104440 
104441 
104442 
104450 
104451 
104452 
104453 
104454 
104787 
104952 
106347 
106356 

Int.Cl6 

2 
E05D 
B01F 
A47K 
B62B 
A47C 
A47B 
B65G 
H01F 
FÜ4D 
A01B 
B65D 
E04F 
G09F 
G09F 
G09F 
G09F 
C25D 
G08B 
B23Q 
F24F 
B65G 
H04M 
F24H 
B62D 
A01D 

Strona 

3 
85 
75 
74 
77 
73 
73 
80 
91 
87 
72 
78 
83 
90 
90 
90 
91 
82 
89 
76 
88 
79 
92 
89 
78 
72 



WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), 
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO96/09774 
WO96/11950 
WO96/12090 
WO96/14084 
W096/14235 
W096/14274 
W096/14454 
W096/14828 
W096/14833 
W096/15678 
W096/15725 
W096/15747 
W096/15954 
W096/15985 
W096/15996 
W096/15997 
W096/15998 
WO96/16001 
WO96/16023 
WO96/16030 
WO96/16031 
WO96/16044 
WO96/16046 
WO96/16076 
WO96/16099 
WO96/16160 
WO96/16180 
W096/16218 
W096/16219 
WO96/16290 
W096/16383 
W096/16387 
W096/16537 
W096/16556 
W096/16677 
W096/16678 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
320335 
320484 
320480 
320342 
320336 
320363 
320344 
320487 
320425 
320341 
320337 
320362 
320329 
320474 
320346 
320427 
320456 
320473 
320343 
320366 
320361 
320360 
320458 
320416 
320365 
320415 
320328 
320368 
320369 
320331 
320330 
320334 
320423 
320475 
320462 
320482 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
W096/16722 
W096/16727 
W096/16782 
W096/16834 
W096/16873 
W096/16917 
W096/16925 
W096/16936 
W096/16938 
WO96/16940 
W096/16994 
W096/16995 
W096/16998 
W096/17111 
W096/17138 
W096/17151 
WO96/17209 
W096/17318 
W096/17342 
WO96/17500 
W096/18365 
WO96/26099 
WO97/09026 
WO97/09365 
WO97/10336 
WO97/10489 
WO97/10511 
WO97/11405 
W097/11532 
WO97/11806 
W097/11918 
W097/11993 
WO97/12083 
WO97/12205 
W097/12592 
W097/14399 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
320426 
320348 
320483 
320454 
320479 
320345 
320417 
320367 
320461 
320486 
320476 
320478 
320422 
320424 
320370 
320477 
320460 
320338 
320333 
320485 
320332 
320347 
320349 
320339 
320463 
320419 
320420 
320418 
320459 
320455 
320340 
320364 
320457 
320499 
320481 
320421 
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