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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, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

— opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z 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 27 października 1997 r. Nr 22 (622) Rok XXV 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

A1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
U1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 
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I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21 ) 313804 (22) 96 04 15 6(51) A0IF 25/14 
(75) Mizera Grzegorz, Gdańsk 
(54) Komora dojrzewalnicza 
(57) Komora dojrzewalnicza ma w górnej, poziomej części 

przestrzeni wysokiego ciśnienia (5) dystrybutor powietrzny (4), 
stanowiący dwie połączone ze sobą jednym końcem przegrody, 
rozwarte kątowo tak, że drugie końce stykają się z narożami 
komory (11). W części dolnej, poziomej przestrzeni wysokiego 
ciśnienia (5), na wzdłużnych obrzeżach ma podłużne otwory 
napływowe (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313850 (22) 96 04 18 6(51) A01N 37/22 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Bakuniak Edmund, Kuś Andrzej, Wasiak 

Jan, Ptaszkowska Janina, Zimińska Zofia 
(54) Środek do zwalczania szkodliwych 

mikroorganizmów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do zwalczania 

szkodliwych mikroorganizmów, zawierający jako substancję 
czynną co najmniej 1 nowy związek z grupy /8-aminoestrów 
anilidu kwasu salicylowego o wzorze ogólnym przedstawionym 
na rysunku, w którym R1 oznacza grupę fenylową, grupę mety
lową, grupę fenylową podstawioną w pozycji para lub meta lub 
orto przez atom chlorowca, grupę nitrową, grupę metylową, 
grupę metoksylową, R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o C1-C12, grupę 
alkenylową, grupę alkilową, podstawioną przez fenyl, grupę 
hydroksylową lub grupę karbometoksylową, grupę acylową (z 

alifatycznego lub aromatycznego kwasu karboksylowego), R3 

oznacza atom wodoru, grupę alkilową identyczną lub różną w 
odniesieniu do grupy alkilowej R2, R i R3 oznacza fragment 
układu cyklicznego, który z atomem azotu tworzy pierścień 
piperydyny lub morfoliny lub pirolidyny, R4 oznacza usytuowa
ny w pozycji para lub meta lub orto atom chlorowca, grupę 
metylową, grupę metoksylową, grupę nitrową, użyty w ilości od 
0,1 do 80% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320674 (22) 95 11 27 6(51) A01N 51/00 
A01N 61/00 

(31) 94 4443888 (32)9412 09 (33) DE 
(86) 951127 PCT/EP95/04667 
(87) 96 0613 WO96/17520 PCT Gazette nr 27/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Sirinyan Kirkor, TR; Dorn Hubert, DE; 

Kujanek Richard, DE; Krieger Klemens, 
DE; Heukamp Ulrich, DE; Hackemüller 
Doris, DE; Hopkins Terence, AU 

(54) Preparaty środków pasożytobójczych do 
stosowania naskórnego 

(57) Wynalazek dotyczy preparatów do naskórnego zwal
czania owadów pasożytujących na zwierzętach, o następują
cym składzie: - substancje agonistyczne lub antagonistyczne 
nikotynergicznych acetylocholinowych receptorów owadów w 
stężeniu 1 - 20% wagowych w przeliczeniu na wagę całego 
preparatu; - rozpuszczalnik z grupy alkoholu benzylowego albo 
ewentualnie podstawionych pirolidonów w stężeniu co najmniej 
20% wagowych w przeliczeniu na wagę całego preparatu; -
ewentualnie dalsze rozpuszczalniki z grupy cyklicznych węgla
nów lub laktonów w stężeniu 5,0 - 80% wagowych w przeliczeniu 
na wagę całego preparatu; - ewentualnie dalsze substancje 
pomocnicze obejmujące środki zagęszczające, środki ułatwia
jące rozprzestrzenianie, barwniki, przeciwutleniacze, propelen-
ty, środki konserwujące, środki zwiększające przyczepność, 
emulgatory, w stężeniu 0,025 - 10% warowych w przeliczeniu 
na wagę całego preparatu. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319681 (22) 97 04 25 6(51) A23B 4/09 
A23B 4/16 

(31)96 9517 (32)96 04 26 (33) AU 
(71) BOC Gases Australia Limited, Chatswood, 

AU 
(72) Cranston Peter Michael 
(54) Sposób konserwowania mięsa i gaz do 

konserwowania mięsa 
(57) W jednym z aspektów wynalazku opracowano sposób 

konserwowania mięsa iub produktów mięsnych, który polega na 
stosowaniu etapu łączenia gazowego tlenku azotowego z mio-
glcbiną, hemoglobiną i hemozwiązkami pochodzącymi z jadal
nego mięsa zwierzęcego. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 320690 (22) 95 12 11 6(51) A23G 9/06 
(31) 94 354475 (32) 941212 (33) US 
(86) 95 12 11 PCT/US95/16067 
(87) 96 06 20 W096/18310 PCT Gazette nr 28/96 
(71) BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, 

Provo, US 
(72) OgdenLynnV. 
(54) Proces wytwarzania gazowanej żywności 

półstałej łub stałej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności gazowa

na półstała lub stała żywność o lepkości 2000 - 200000 cP przy 
temperaturze 1,5 - 25°C i o poziomie gazowania 0,5 - 4,0 obję
tości dwutlenku węgla na objętość żywności. Dwutlenek węgla 
jest dodawany do żywności podczas mieszania ze słabym 
ścinaniem. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 319679 (22) 97 04 25 6(51) A23K1/24 
(31)96 961785 (32)96 04 26 (33) FI 
(71) Suomen Rehu Oy, Helsinki, FI 
(72) Kiiskinen Tuomo, Helander Eija, Haarasilta 

Asko 
(54) Jaja kurze jako artykuł spożywczy, sposób 

produkcji jaj kurzych i karma dla kur 
(57) Przedmiotem wynalazku są jaja kurze jako artykuł 

spożywczy, który zawiera kwas a-linolenowy i środek prze-
ciwutleniający, zapobiegający utlenianiu kwasu a-linolenowe-
go, sposób produkcji wymienionych jaj kurzych, polegający 
na skarmianiu kur karmą z dodatkiem składników zawierają
cych kwas «-íinolenowy i karma dla kur do produkcji jaj 
kurzych, która zawiera składniki o zwiększonej zawartości 
kwasu a-linolenowego. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319623 (22)97 04 23 6(51) A23L 1/0522 
(31) 96 19616210 (32)96 04 23 (33) DE 
(71) CPC INTERNATIONAL INC., Englewood 

Cliffs, US 
(72) Stute Rolf 
(54) Sposób wytwarzania produktu spożywczego 
(57) Sposób wytwarzania produktu spożywczego chara

kteryzuje się tym, że zawiera etap stosowania granulowanej 

wstępnie żeiatynizowanej skrobi, wytworzonej poprzez 
obróbkę wysokociśnieniową. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 313806 (22) 96 04 15 6(51) A41C 1/00 
A41C 1/14 

(75) Zdrojewski Stanisław, Łódź 
(54) Usztywniający wkład gorseciarski 
(57) Usztywniający wkład gorseciarski ma układ włókienni-

czotworzywowy, w którym układ tworzywowy ma 1 - 4 warstw 
siatek (3), wytworzonych na bazie kopolimeru winylo-piry-
dynowo-poiiestrowego, Warstwy siatek (3) połączone są 
przez zgrzewanie z sobą i z układem włókienniczym, w 
formie dzianiny (1, 2). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320733 (22) 95 12 13 6(51) A47J 43/28 
A47G 21/02 

(31)94 9401128 (32)941214 (33) BE 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/05040 
(87) 96 06 20 W096/18334 PCT Gazette nr 28/96 
(75) Vandamme Paul, Molenbeek, BE 
(54) Przyrząd do nabierania i zdejmowania 

materiału w kształcie włóknistym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd (1 ) do nabierania 

i zdejmowania materiału w kształcie włóknistym, jak spagetti. 
Przyrząd według wynalazku posiada na jednym końcu uchwyt 
(2), a na drugim końcu część chwytającą (3) materiał w kształcie 
włóknistym, jak spagetti, z garnka, miski lub innego pojemnika 
i przenoszenia do innego pojemnika i/lub na talerz. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że część chwytająca 
(3) nabierany materiał ma postać nieokrągłej śruby. Śruba ma 
przekrój prostokątny i trzy zwoje. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320744 (22) 94 06 28 6(51) A61B 17/42 
(31) 93 86099 (32) 93 06 30 (33) US 
(86) 94 06 28 PCT/US94/07286 
(87) 95 01 12 WO95/01130 PCT Gazette nr 03/95 
(71) JCS BIOMEDICAL, INC., Carlsbad, US 
(72) Halm Soonkap, Pan Wei, Yamamoto Ron, 

Lloyd Peter M., Gai Mingying 
(54) Urządzenie wspomagające poród 
(57) Urządzenie wspomagające poród dziecka wykorzy

stuje automatycznie synchronizowaną, nadmuchiwaną obej
mę w ceiu zwiększenia z zewnątrz wtórnych sił porodowych. 
Pneumatyczna obejma jest umieszczona wokół brzucha ko
biety i jest nadmuchiwana dla wytworzenia skierowanego w 
dół parcia na brzuch, gdy zaczynają się skurcze porodowe. 
Synchronizacja nadmuchiwania obejmy i skurczów jest reali
zowana przed elektroniczny sterownik, który otrzymuje sygnał 
z wewnątrzmacicznego czujnika wykazującego skurcz i po
woduje nadmuchiwanie z określoną szybkością obejmy do 
chwili, gdy osiągnięte zostanie założone z góry ciśnienie 
wewnątrzmaciczne. Gdy zostanie już uzyskany zadany z góry 
poziom ciśnienia wewnątrzmacicznego, ciśnienie w obejmie 
jest utrzymywane do chwili detekcji zaniku skurczu, w którym 
to momencie obejma jest opróżniana. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319479 (22) 97 04 15 6(51) A61C 3/02 
(31)96 9604987 (32)96 0417 (33) FR 
(71) MICRO- MEGA INTERNATIONAL 

MANUFACTURES, Besancon, DE 
(72) Calas Paul, Vulcain Jean-Marie, Badoz 

Jean-Marie, Euvrard Hubert 
(54) Rozwiertak dentystyczny z ulepszonym 

zarysem ostrza 
(57) Rozwiertak dentystyczny z ulepszonym zarysem ostrza, 

zawierający śrubowy rowek, posiadający przynajmniej jedną 
krawędź tnącą, charakteryzuje się tym, że styczna (1) w punkcie 
cięcia (4) rozwiertaka jest bliska nakładaniu się na styczną (2) 
do średnicy okręgu (6), który jest opisany na przekroju poprze
cznym (5), przechodzącej przez wspomniany punkt cięcia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319499 (22) 97 04 16 6(51) A61F13/15 
(31) 96 635348 (32) 96 0419 (33) US 
(71) Johnson and Johnson Inc., Montreal, CA 
(72) Boulanger Roger 
(54) Artykuł absorbcyjny higieniczny, podpaska 

higieniczna i sposób wytwarzania artykułu 
absorbcyjnego higienicznego 

(57) Artykuł absorbcyjny higieniczny, podpaska higieniczna 
posiada prostokątny korpus główny (2) i dwie patki (3) wystające 

z korpusu głównego (2), służące do wykorzystania przy moco
waniu tego artykułu do bielizny użytkownika. Warstwowa 
struktura składa się z przepuszczalnego pokrycia (5), systemu 
chłonnego oraz z warstwy zaporowej. Warstwa zaporowa jest 
zagięta wokół górnych krawędzi wyrobu i jest związana z war
stwą (5) pokrycia, przez co wzdłuż połączenia pomiędzy korpu
sem głównym (2) wyrobu i patkami (3) tworzą się kieszenie 
zbierające ciecz, gdy patki (3) zostaną odciągnięte do ułożenia 
na miejscu. 

Sposób wytwarzania artykułu absorbcyjnego higienicz
nego polega na cięciu warstwy asorbentu, arkusza materiału 
przepuszczalnego dla cieczy, arkusza materiału elastycznego, 
umieszczeniu warstwy absorbentu pomiędzy warstwą pokrycia 
i warstwą zaporową, przyklejeniu warstwy pokrycia do warstwy 
zaporowej wokół krawędzi obrzeża d!a utworzenia kołnierza, 
który zagina się wokół podłużnych krawędzi korpusu głównego 
dla utworzenia pary zagiętych części i związania każdej zagiętej 
części z warstwą pokrycia wzdłuż krawędzi podłużnej korpusu 
głównego z wyjątkiem co najmniej części linii przenikania po
między każdą patką i korpusem głównym. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 320685 (22) 95 12 19 6(51) A61F 13/15 
(31) 94 9404434 (32)9412 21 (33) SE 
(86) 95 12 19 PCT/SE95/01535 
(87) 96 06 27 W096/19165 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Kling Robert 
(54) Ukształtowany wyrób chłonny i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyrób chłonny elastycz

ny, taki jak pieluszka albo wkładka higieniczna, posiadający 
rdzeń chłonny (2) i trójwymiarowy kształt. Wyrób chłonny 
zawiera warstwę termokształtowalną (5), ukształtowaną inte
gralnie z nim, która zasad niez o utrzymuje wspomniany trójwy
miarowy kształt. Przedmiotem wynalazku jest także sposób 
wytwarzania wyrobu, który pozwala na zmniejszenie kosztów 
wytwarzania trójwymiarowych wyrobów chłonnych oraz uzyska
nie bardziej skomplikowanych kształtów. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320691 (22) 95 12 28 6(51) A61F 13/15 
(31) 94 9404583 (32)9412 30 (33) SE 
(86)9512 28 PCT/SE95/01592 
(87) 96 0711 WO96/20671 PCT Gazette nr 31/96 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Goteborg, SE 
(72) Widlund Urban 
(54) Korpus absorpcyjny zawierający wnęki 
(57) Wyrób absorpcyjny zawiera przepuszczalny dia pły

nów arkusz zewnętrzny, umieszczony na pierwszej po
wierzchni wyrobu, nieprzepuszczalny dla płynów arkusz 
zewnętrzny, umieszczony na drugiej powierzchni wyrobu oraz 
korpus absorpcyjny, który jest zawarty pomiędzy dwoma arku
szami zewnętrznymi oraz który zawiera przestrzeń przyjmującą 
(24), do przyjmowania i przechowywania cieczy albo płynu 
ciała, przy czym przestrzeń zawiera przynajmniej jedną wnękę 
albo rejon o mniejszej gęstości niż gęstość części korpusu 
absorpcyjnego, znajdującej się w sąsiedztwie przestrzeni przyj
mującej (24), ogólnie na tej samej płaszczyźnie. Wyrób chara
kteryzuje się tym, że przestrzeń przyjmująca (24) znajduje się w 
warstwie przechowującej w korpusie absorpcyjnym, przy czym 
warstwa przechowująca jest wykonana z pasa materiału, który 
jest dzielony w kierunku wzdłużnym pasa wzdłuż krzywej dzie
lącej (20), która faluje przynajmniej na części jej długości tak, 
aby przecinać linię, rozciągającą się w kierunku wzdłużnym 
pasa przynajmniej dwa razy oraz tym, że części pasa (22,23) są 
przemieszczane względem siebie nawzajem na płaszczyźnie 
pasa tak, że części pasa (22, 23) tworzą pomiędzy nimi, na 
płaszczyźnie pasa, przestrzeń przyjmującą (24). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 320734 (22) 96 11 06 6(51) A61K 7/00 
(31) 95 19542572 (32)951115 (33) DE 

96 19636039 96 09 05 DE 
(86) 96 11 06 PCT/EP96/04840 
(87) 97 05 22 WO97/18033 PCT Gazette nr 22/97 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE 

(72) Ansmann Achim, Kawa Rolf, Nitsche 
Michael, Gondek Helga 

(54) Nowe emulgatory, sposób ich wytwarzania i 
ich zastosowanie do wytwarzania 
kosmetycznych i farmaceutycznych 
preparatów 

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności no
we emulgatory zawierające 43 do 99% wagowych alkilo-
i/lub alkenylooligoglikozydów i 1 do 57% wagowych al
koholi tłuszczowych, przy czym składniki te sumują się 
do 100% wagowych. Emulgatory nadają się w szczegól
ności do wytwarzania trwałych, sensorycznie lekkich 
emulsji O/W o dużej lepkości. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 313777 (22) 96 04 16 6(51) A61K 7/48 
(75) Rogalski Zdzisław, Wrocław 
(54) Sposób wytwarzania bioaktywnego 

preparatu kosmetycznego 
(57) Sposób wytwarzania bioaktywnego preparatu kosmety

cznego polega na tym, że wytworzony znanymi sposobami 
preparat kosmetyczny ziołowy, owocowy i/lub zawierający 
aktywne oraz pomocnicze składniki kosmetyczne zamraża się 
do postaci stałej, otrzymując kostki lodu o rozmiarach zbliżo
nych korzystnie do kostki mydła toaletowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320792 (22) 95 12 18 6(51) A61K 9/24 
(31) 94 363451 (32)9412 22 (33) US 
(86) 95 12 18 PCT/US95/16530 
(87) 96 06 27 WO96/19201 PCT Gazette nr 29/96 
(71) MERCK & CO., INC., Rahwav, US 
(72) Rork Gerald S., Pipkin James Ď. 
(54) Urządzenie aplikacyjne do kontrolowanego 

uwalniania zawiesiny lekarstwa 
(57) Ujawniono urządzenie do kontrolowanego dostarcza

nia czynnika korzystnego, składającego się z rdzenia, mającego 
przynajmniej dwie warstwy, przy czym przynajmniej jedna war
stwa zawiera czynnik korzystny i polimer, który tworzy mikrosko
pijne żelatynowe grudki po uwodnieniu i przynajmniej jedna 
następna warstwa zawiera polimer, tworzący po uwodnieniu 
mikroskopijne żelatynowe grudki i z nieprzepuszczalnej, nie
rozpuszczalnej powłoki polimerowej, która przylega i otacza 
rdzeń, a ponadto zawiera otworki wyznaczające obszar dla 
uwadniania i uwalniania mikroskopijnych żelatynowych grudek, 
a także sposób jego wytwarzania. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 317923 (22) 97 01 13 6(51) A61K 9/28 
(31) 96 637139 (32)96 04 24 (33) US 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS 

CORPORATION, Madison, US 
(72) Barcomb Reginald Joseph 
(54) Tabletka farmaceutyczna z powłoczką 

cukrową i kontrolowane uwalnianie 
steroidów z powłoczek cukrowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest tabletka farmaceuty
czna obejmująca sprasowany rdzeń i powłoczkę cukrową, 
która zawiera dawkę hormonalnego steroidu i mikrokry
staliczną celulozę w ilości regulującej szybkość uwalnia
nia tego steroidu. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320751 (22) 95 12 19 6(51) A61K 9/72 

(31) 94 9404468 (32) 9412 22 (33) SE 

(86) 95 12 19 PCT/SE95/01541 
(87) 96 06 27 WO96/19207 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bäckström Kjell, Johansson Ann, Linden 

Helena 

(54) Preparaty w postaci proszku, zawierające 
jako rozcieńczalnik melezytozę 

(57) Ujawniono preparat proszkowy do podawania przy
datnych medycznie poiipeptydów, zawierający przydatny 
medycznie polipeptyd z melezytozą jako rozcieńczalnikiem, 
sposoby wytwarzania oraz zastosowanie tego preparatu w 
szczególności do wytwarzania leku do leczenia chorób po
przez układ oddechowy. 

(53 zastrzeżenia) 

A1(21) 320787 (22) 95 12 04 6(51) A61K 31/12 

(31) 94MI 2568 (32) 94 12 20 (33) IT 

(86)9512 04 PCT/EP95/04770 
(87) 96 06 27 WO96/19209 PCT Gazette nr 29/96 
(71) INDENAS.P.A.,Milano,IT 
(72) Bombardelli Ezio, Mancuso Salvátore, Delle 

Monache Franco 

(54) Chalkony i ich estry o aktywności 
przeciwwzrostowej w nowotworach macicy, 
jajnika i piersi 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób stosowania pew
nych naturalnych i syntetycznych chalkonów oraz ich estrów 
z prostołancuchowymi lub rozgałęzionymi, nasyconymi lub 
nienasyconymi kwasami alifatycznymi, zawierającymi do 22 
atomów węgla, w leczeniu i zapobieganiu nowotworom maci
cy, jajnika i piersi, jak również zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne. Chalkony, takie jak np. izokordoina, kordoi-
na, 2-hydroksyderrycyna, 2', 4'-dwuhydroksychalkon, 4, 2', 
4'-trójhydroksychaikon, wykazują znaczne powinowactwo do 
receptorów estrogenowych typu II oraz czynność przeciw-
wzrostową na liniach komórkowych nowotworów macicy, 
jajnika i piersi, 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319627 (22) 97 04 23 6(51) A61K 31/55 

(31) 96 9605174 (32)9604 24 (33) FR 

(71) ADIR et COMPAGNIE, Courbevoie Cedex, 
FR 

(72) Huet de Barochez Bruno, Wuthrich Patrick 

(54) Matryca tabletki pozwalająca na 
przedłużone uwalnianie soli sodowej 
tianeptyny po podaniu doustnym 

(57) Wynalazek dotyczy matrycy tabletki do przedłużone
go uwalniania soli sodowej tianeptyny, zawierającej polimer 
pochodzący od celulozy oraz sól wapnia, zapewniającej 
ciągłe i jednolite uwalnianie składnika aktywnego po po
daniu drogą doustną. Sól sodowa tianeptyny jest środkiem 
przeciwdepresyjnym. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 320786 (22)9512 23 6(51) A61K 31/565 

(31) 94 4447402 (32)9412 23 (33) DE 

(86) 95 12 23 PCT/EP95/05106 
(87) 96 07 04 W096/19997 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Chwalisz Kristof, Stöckemann Klaus 

(54) Antagonistycznie względem progesteronu i 
antyestrogenowo czynne związki dla 
wspólnego stosowania do antykoncepcji 
żeńskiej 

(57) Wynalazek opisuje stosowanie co najmniej jednego 
związku o działaniu antagonistycznym względem progesteronu 
i co najmniej jednego związku o działaniu antyestrogenowym, 
każdorazowo w nie hamującym jajeczkowania dawkowaniu w 
poszczególnej jednostce dawkowania, dla wytwarzania środ
ków leczniczych do antykoncepcji żeńskiej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320687 (22) 95 11 21 6(51) A61K 35/78 

(31) 94 4444288 (32)941213 (33) DE 

(86) 95 11 21 PCT/EP95/04586 
(87) 96 0620 WO96/18407 PCT Gazette nr 28/96 

(75) Etzel Rainer, Pöcking, DE 

C54) Stosowanie kadzidła do leczenia choroby 
Alzheimera 

(57) Wynalazek dotyczy stosowania kadzidła (Oiibanum), 
ekstraktów kadzidła, substancji zawartych w kadzidle, ich 
fizjologicznie dopuszczalnych soli, ich pochodnych i ich 
fizjologicznych soli, czystego kwasu bosweliowego, fizjo
logicznie dopuszczalnej soli, pochodnej, soli tej pochodnej, 
do profilaktyki lub leczenia choroby Alzheimera. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 320692 (22) 95 11 29 6(51) A01K 38/55 

(31) 94 9404196 (32)9412 02 (33) SE 

(86) 95 11 29 PCT/SE95/01425 
(87) 96 06 06 W096/16671 PCT Gazette nr 26/96 

(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Löffoth Jan-Erik, Ungell Anna-Lena 

(54) Nowy środek przeciwzakrzepowy, sposób 
jego wytwarzania i jego zastosowanie 

(57) Ujawniono nowy środek farmaceutyczny zawierający 
inhibitor trombiny HOOC-CH2-(R)~Cgi-Aze-Pab, jako taki lub w 
postaci stereoizomeru albo fizjologicznie dopuszczalnej soli, w 
połączeniu z jednym lub większą liczbą środków wzmagających 
wchłanianie, sposób wytwarzania takiego środka farmaceutycz
nego, zastosowanie takiego środka w leczeniu zakrzepu z zato
rami oraz sposób leczenia pacjenta wymagającego leczenia 
przeciwzakrzepowego z użyciem takiego środka. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 314024 (22) 96 04 26 6(51) A61M 13/00 
A01M 9/00 

(75) Różański Jerzy, Toruń 
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(54) Sposób przeprowadzania dezynsekcji oraz 
urządzenie do przeprowadzania dezynsekcji 

(57) Sposób prowadzenia dezynsekcji przy użyciu pylistego 
insektycydu polega na prowadzeniu dezynsekcji w miejscach 
gnieżdżenia się insektów, takich jak dziury, spęknięcia, szczeli
ny, charakteryzujących się podwyższoną wilgotnością i ciepło
tą. Do stosowania tego sposobu służy urządzenie, które składa 
się ze zbiornika insektycydu (1), połączonego rozłącznie z ko
morą mieszania (2) pyłoszczelnym połączeniem (9). Komora 
mieszania (2) ma kształt cylindra, zakończonego stożkiem, po
łączonym poprzez nasadkę (5) do zamocowania dyszy (6) z 
dyszą zasadniczą w postaci stożka, której końcówka zakończo
na jest wyprofilowanym wygięciem od 0 do 180°, a w części 
cylindrycznej komory mieszania (2) znajduje się tłok (4), wypo
sażony w zawór jednokierunkowy (3). Tłok (4) połączony jest z 
przewodem, doprowadzającym sprężone powietrze (11). Zbior
nik insektycydu (1) ma pyłoszczelne zamknięcie (10). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 320742 (22) 95 12 20 6(51) A61M 25/00 
(31) 94 9404486 (32)9412 22 (33) SE 
(86) 95 12 20 PCT/SE95/01558 
(87) 96 06 27 W096/19254 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Utas Jan 
(54) Sposób wytwarzania cewnika i cewnik 

wykonany tym sposobem 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania cewnika do 

wkładania w otwory w ciele, na przykład typu stosowanego do 

wkładania do moczowodu. Cewnik ma część końcówkową z 
jednym lub kiikoma otworami drenażowymi lub do przepłukiwa
nia, usytuowanymi w pobliżu swobodnego końca, który wkłada 
się do wspomnianego otworu w ciele, przy czym zewnętrzna 
powierzchnia cewnika jest pokryta powłoką. Sposób składa się 
z następujących etapów: wtryskowe formowanie oddzielnej czę
ści końcówkowej cewnika, w której znajduje się prześwit wewnę
trzny oraz wspomniane otwory drenażowe !ub do płukania, przy 
czym wewnętrzne i zewnętrzne średnice wspomnianej końców
ki odpowiadają średnicom wspomnianej standardowej rurki, 
formowanie końca standardowej rurki oraz końca wspomnianej 
części końcówkowej w taki sposób, żeby pasowały do siebie 
podczas następującej potem operacji łączenia oraz łączenie 
wspomnianej końcówki ze wspomnianą rurką standardową 
podczas wspomnianej operacji łączenia, gdzie przed wykona
niem operacji łączenia nanosi się na standardową rurkę po
włokę. Wynalazek dotyczy również cewnika, wykonanego tym 
sposobem. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 313838 (22) 96 04 17 6(51) A62B 15/00 
(75) Herudziński Andrzej, Konin; Kalecki 

Zbigniew, Konin; Piotrowski Eugeniusz, 
Konin 

(54) Ratowniczy cylinder bezpieczeństwa 
(57) Cylinder składa się z pojemnika (1), do którego przymo

cowana jest pokrywa (2) przy pomocy zawiasu (3). W górnej 
części pojemnika (1) przymocowany jest pierścień oporowy (4), 
na który jest nałożony pierścień dociskowy (5), posiadający na 
wewnętrznej powierzchni trzy występy o zmiennej grubości pod 
kątem (pi). Pokrywa (2) ma również na obwodzie trzy występy o 
zmiennej grubości pod kątem (a). Ponadto do pierścienia doci
skowego (5) przymocowana jest przegubowo dźwignia obrotu 
(9) ze śrubą zabezpieczającą (10). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320696 (22) 95 12 01 6(51) A62C 3/07 
(31) 94 944667 (32)941202 (33) NO 
(86) 95 12 01 PCT/NO95/00221 
(87) 96 06 06 W096/16699 PCT Gazette nr 26/96 
(71) NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO 
(72) 0stlyngen Tom Wilhelm, Thronaes Bj^rn 
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(54) Sposób i urządzenie do wykrywania 
zagrożenia pożarowego i zapobiegania 
zagrożeniu pożarowemu 

(57) Ujawniono nowy sposób i urządzenie do automatycz
nego wykrywania zagrożenia pożarowego oraz zapobiegania 
pożarowi i gaszenia pożaru, zwłaszcza w pojazdach samocho
dowych z silnikami spalinowymi, oparte na uaktywnianiu 
szeregu niezależnie działających dysz uwalniających czynnik 
chłodzący/gaśniczy zgodnie z ustalonym programem czaso
wym po automatycznym wykryciu przez czynniki (6\ 6" , 6'") 
uderzenia w pojazd. Czynnikiem gaśniczym jest korzystnie CO2 
już obecny w pojeździe i stosowany jako czynnik chłodzący w 
układzie klimatyzacji pojazdu. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 313855 (22) 96 04 19 6(51) B01D 21/24 
(71) Hans Huber GmbH Maschinen- und 

Anlagenbau, Berching, DE 
(72) Huber Hans 
(54) Sposób i urządzenie do osiowego zasilania 

osadnika kolistego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu osiowego zasilania osad

nika kolistego ściekami, dopływającymi pionowo oraz urządze
nia do stosowania sposobu, przy czym do zmiany kierunku z 
pionowego strumienia zasilającego w strumień poziomy oraz do 
spowodowania symetrycznego, promieniowego jego rozkładu 
stosuje się zjawisko Coanda. Sposób i urządzenie charakteryzu
je się tym, że do wyrównania zaburzeń przepływu, spowodowa
nych przez rurowe kolanko zasilające Tulipan Coanda (102), 
stosuje się pierścieniową szczelinę, umieszczoną przesuwnie w 
rurze Tulipana Coanda (100). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 313927 (22) 96 04 24 6(51) B01D 39/16 
C08L 27/06 
C08L 33/08 

(71) MORATEX Instytut Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, Łódź 

(72) Stachowiak-Nogacka Marianna, 
Wierzbowska Teresa, Nowicki Bogusław, 
Błaszczyk Wojciech, Kokoszko Maria 

(54) Materiał na przegrody filtracyjne dla 
kolejnictwa 

(57) Materiał ma przegrody filtracyjne dla kolejnictwa ma 
dwa układy, włókienniczy i tworzywowy. Układ włókienniczy 
składa się z mieszanki włókien poliamidowych w ilości 40 - 60% 
oraz włókien poliestrowych 60 - 40%. Układ chemiczny jest 
kompozycją na bazie polichlorku winylu z żywicą akrylową w 
stosunku 1 : 1 , przy czym masa powierzchniowa obu układów 
jest 350 - 450 g/m2 i grubość 10 -15 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 318234 (22) 97 01 31 6(51) B01D 46/30 
(31) 96RS96/3312 (32)96 04 25 (33) ZA 

96RS96/8950 9610 24 ZA 
(71) NORTH STAR TECHNOLOGIES LTD., 

St.Helier, GB 
(72) Van Niekerk Erasmus 
(54) Sposób oddzielania zanieczyszczeń od gazu 

lub pary, urządzenie do oddzielania 
zanieczyszczeń od gazu lub pary i instalacja 
kuchenna 

(57) Urządzenie do oddzielania zanieczyszczeń od gazu 
lub pary charakteryzuje się tym, że zawiera naczynie (38, 40, 
42, 44, 46) tworzące strefę oddzielania (50), wlot (16) zanie
czyszczonego gazu/pary prowadzący do tego naczynia, 
wylot (24) gazu/pary prowadzący z tego naczynia oraz zespół 
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oddzielający zawierający złoże zwiniętych mediów oddzielają
cych w strefie oddzielania (50), przy czym wlot (16), zespół 
oddzielający (62) i wylot (24) są tak rozmieszczone, że strumień 
zanieczyszczonego gazu lub pary wchodzący do strefy oddzie
lania (62) przez wiot (16) przchodzi w dół przez złoże (62) i 
wychodzi ze strefy poprzez wylot (24), zaś zwinięte media od
dzielające (62) powodują oddzielanie zanieczyszczeń z gazu 
lub pary, gdy ten strumień gazu lub pary przechodzi przez złoże, 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 313929 (22) 96 04 24 6(51) B01D 53/48 
(71) Konsorcjum AMK Ochrona Środowiska 

AEROMONT Spółka z o.o., Kraków 
(72) Winiarz Jacek, Niezgoda Włodzimierz, 

Grzesiak Wiesław 
(54) Sposób sterowania dozowaniem mediów do 

absorbera 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu sterowania dozowaniem 

mediów do absorbera rozpyłowego, mający zastosowanie w 
półsuchej metodzie odsiarczania spalin, pochodzących z kot
łów energetycznych. 

Dozowanie realizowane jest przez układ dozowania 
mieka wapiennego (U1), układ dozowania wody (U2) i/íub układ 
dozowania zawiesiny produktu odsiarczania (U3), które są po
wiązane poprzez centralny układ sterowania instalacji (U) w taki 
sposób, że ilość dozowanego mleka jest funkcją jego stężenia, 
wskazań analizatora stężenia SO2 przed i/lub za instalacją i/!ub 
przepływu spalin oczyszczonych. Ilość podawanej zawiesiny 
produktu odsiarczania jest funkcją stężenia zawiesiny, tempera
tury gazów oczyszczonych i/lub obciążenia głowicy (2) i/iub 
obciążenia układu dozującego, zaś ilość dozowanej wody jest 
funkcją awaryjną temperatury w przypadku płukania układu 
dozowania. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313955 (22) 96 04 25 6(51) B01D 53/86 
(71) Sobkowicz-Wojciechowska Urszula, Kraków 
(72) Sobkowicz-Wojciechowska Urszula, 

Wojciechowski Jerzy 
(54) Sposób katalitycznego oczyszczania gazów 

oraz kurtyna katalityczna 
(57) Sposób katalitycznego oczyszczania gazów, zwłaszcza 

zawierających cząstki stałe lub ciekłe, polegający na przepusz
czaniu zanieczyszczonych gazów przez złoże katalizatora, 
polega na tym, że oczyszczane gazy przepuszcza się w tempe
raturze 200 - 1000°C, prostopadle lub równolegle przez złoże 
katalizatora, utworzone z elementów posiadających przelotowy 
otwór, korzystnie pierścieni Rashiga, cylindrów lub wydrążo
nych kul, nałożonych na sznury, pręty Sub druty, zamocowane z 
co najmniej jednego końca do wspólnej płaszczyzny, tworzące 
co najmniej dwuwarstwową kurtynę, ewentualnie zmieniając 
kierunek przepływu gazu na odwrotny. 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów, 
zwłaszcza zawierających cząstki stałe lub ciekłe, wyposażone w 
złoże katalizatora, charakteryzuje się tym, że złoże katalizatora, 
zwane dalej kurtyną katalityczną, utworzone jest z elementów 
(2) posiadających przeiotowy otwór, korzystnie pierścieni Ras
higa, cylindrów lub wydrążonych kul, nałożonych na sznury, 
pręty lub druty, zamocowane co na najmniej z jednego końca 
do wspólnej płaszczyzny w ten sposób, że tworzą co najmniej 
dwuwarstwową kurtynę. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320738 (22) 95 12 01 6(51) B01D 53/86 
(31) 94 356666 (32)941215 (33) US 
(86) 9512 01 PCT/US95/15477 
(87) 96 06 20 W096/18453 PCT Gazette nr 28/96 
(71) COMBUSTION ENGINEERING, INC., 

Windsor, US 
(72) Gurvich Boris, Palkes Mark, Wesnor James 

D. 
(54) Kontrola zanieczyszczenia powietrza i układ 

do odzyskiwania ciepła 
(57) W skład opaianej węglem siłowni wchodzi urządzenie 

do katalitycznej redukcji NQ* zawartego w gazach spalinowych 
i katalitycznego utleniania SQ2 do SO3, a następnie do uwad- » 
niania SO3 do pary H2SO4 i jej skraplania do ciekłego H2SO4. 
Skraplanie odbywa się w mokrym skraplaczu (36) kwasu siarko
wego za pomocą wpływającego powietrza do spalania. Część 
ciepła przejętego przez powietrze do spalania jest wykorzysty
wane do częściowego podgrzania skroplin z turbiny parowej 
(48). Następnie doprowadza się powietrze do spalania do wstę
pnego podgrzewacza powietrza (34) oraz do generatora (10) 
pary wodnej. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313990 (22)96 04 24 6(51) B01J 4/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Szewczyk Henryk, Bechtold Zdzisław, 

Potrykus Joachim, Wojciechowski Tadeusz, 
Wasiak Zbigniew 

(54) Dozownik hydrostatyczny do ciągłego 
dawkowania cieczy 

(57) Zamknięty zbiornik (1) na dozowaną ciecz (2) ma w dnie 
odprowadzającą rurkę (4) z odgałęzieniem (5), połączoną z 
kapilarną (6). Odgałęzienie (5) połączone jest przezroczystą 
rurką (7) z trójnikiem (8), do którego dochodzi druga rurka (9), 
o wylocie usytuowanym nad dnem zbiornika (1). Kapilára (6) 
poprzez pierwszy elastyczny przewód (11) połączona jest z 
tłoczącą rurką (10), z którą połączony jest drugi elastyczny 
przewód (14) za pośrednictwem odpowietrznika (13) dołączony 
do trójnika (8). Przez tłoczącą rurkę (10) przepływa sprężone 
powietrze. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313825 (22) 96 04 15 6(51) B01J 19/30 
(75) Maćkowiak Jerzy, Bochum, DE 
(54) Element wypełnienia 
(57) Element wypełnienia w postaci walcowego pierścienia 

ma po obu bokach środkowej walcowej pobocznicy (1) profi
lowane wgięcia (2 i 3) skierowane ku środkowa, w postaci 
trójramiennych gwiazd (4). Gwiazdy (4) mają zaokrąglone we
wnętrzne wierzchołki (5) i zewnętrzne rozwarte wierzchołka (6). 
Profilowane wgięcia (2) obrócone są w stosunku do profilowa
nych wgięć (3) o kąt 60°, przy czym wysokość każdej trójramien-
nej gwiazdy (4) jest równa wysokości walcowej pobocznicy (1), 
podczas gdy średnica pobocznicy (1) jest większa od łącznej 
wysokości obu gwiazd (4) i pobocznicy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313960 (22) 96 04 25 6(51) B02C 18/38 
A47J 43/04 

(75) Nowicki Henryk, Rawa Mazowiecka 
(54) Zespół regulacji wału napędowego misy kutra 
(57) Zespół regulacji wału napędowego misy kutra ma mię

dzy tuleją główną (5), a korpusem (2) tuieję mimośrodową, 
połączoną z tarczą regulacyjną (7), mającą na obwodzie gniaz
da dla śruby ustalającej (12), a nadto ma obrotową tuleję (10), 
połączoną z gwintem zewnętrznym tulei głównej (5) oraz usta
bilizowaną osiowo w korpusie (2) i połączoną z tarczą regulacyj
ną (8) mającą na obwodzie gniazda dla śruby ustalającej (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 314018 (22) 96 04 26 6(51) B02C 19/06 
(71) Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe POLIN Spółka z o.o., 
Katowice 

(72) Gracza Ginter 
(54) Sposób rozdrabniania materiałów stałych, 

zwłaszcza węgla w młynie wentylatorowym i 
młyn wentylatorowy 

(57) Sposób polega na tym, że struga surowego węgla wraz 
z czynnikiem suszącym w drzwiach (12) młyna zmienia kierunek 
przepływu z pionowego w skośny, a następnie w gardzieli 
wlotowej (1) na poziomy, skąd poprzez dyszę przyspieszającą 
(5) z większą prędkością wprowadzana jest promieniowo mie
dzy bijaki (7) wewnętrzne, od strony odsłoniętych powierzchni 
czołowych (6) bijaków (7), po czym wyrzucana z dużą prędko
ścią do spirali poddawana jest ruchowi obrotowemu z tarciem 
o powierzchnię zębatą wykładziny pancernej (9) z przekładkami 
dystansowymi, a następnie separacji za spiralą. Młyn wentylato
rowy charakteryzuje się tym, że posiada cylindryczną gardziel 
wlotową (1) do koła bijakowego (2), stożkowo rozszerzoną 
od strony koła bijakowego (2), kierownicę (3), zabudowaną w 
drzwiach (12), umieszczoną wewnątrz wlotu do koła bijakowego 
(2), tworzącą wspólnie z pochyłą blachą zsypową (4) i stożko
wym zakończeniem gardzieli wlotowej (1) dyszę przyspieszają
cą (5), koło bijakowe (2) z odsłoniętą powierzchnią czołową (6) 
bijaków (7) oraz wykładziny pancerne (9) spirali, osadzone na 
całym obwodzie spirali z przekładkami dystansowymi w postaci 
zębatki z początkiem spirali przedłużonym do gardzieli wyloto
wej, poprzez zabudowę wykładzin pancernych (9), oddzielo
nych od siebie przekładkami dystansowymi. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 313922 (22) 96 04 22 6(51) B03C 3/40 
(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., 

Pszczyna 
(72) Ryguła Czesław, Bartosik Jerzy, Bacciareiii 

Tadeusz 
(54) Sposób modernizacji baterii elektrod 

zbiorczych odpyłacza elektrostatycznego i 
urządzenie do modernizacji baterii elektrod 
zbiorczych odpyłacza elektrostatycznego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia sztywnego połącze
nia elektrod zbiorczych z drągiem strzepującym bezpośrednio 
wewnątrz komory elektrofiltra. 

Sposób modernizacji elektrod zbiorczych polega na 
tym, że po oddzieleniu drąga strzepującego, spinającego od 
dołu elektrody zbiorcze, bezpośrednio na zawieszonych w rzę
dzie elektrodach zbiorczych, w komorze elektrofiltru wycina się 
w osiach pionowych odcinków równoległych od dołu elektrod 
zbiorczych otwory owalne oraz odpowiednie otwory w korpusie 
drąga strzepującego, poza komorą elektrofiltru, po czym na 
każdym rzędzie elektrod zbiorczych zawiesza się drąg strzepu
jący i poziomuje się poszczególne rzędy w skali baterii elektrod 
zbiorczych, a następnie w wyciętych otworach w elektrodach 
zbiorczych i otworach w drągu strzepującym osadza się elemen
ty złączne I łączy się z drągiem strzepującym nierozłącznie lub 
rozłącznie na sztywno elektrody zbiorcze w każdym rzędzie 
baterii elektrod zbiorczych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wykrojnik ma 
korpus (1) w kształcie litery U w przekroju poprzecznynm, przy 
czym w przednim ramieniu korpusu (1), po obu stronach osa
dzonego osiowo trzpienia bazowego (2), zainstalowane są cy
lindry hydrauliczne (3), połączone ze stacją hydrauliczną (4) 
napędzającą stempla (5), podczas gdy w tylnym ramieniu kor
pusu (1), naprzeciw stempla (5), osadzone są matryce (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320752 (22) 96 07 18 6(51) B05B 13/02 
(31) 95 19526613 (32)95 07 21 (33) DE 
(86) 96 0718 PCT/EP96/03181 
(87) 97 02 06 WO97/03760 PCT Gazette nr 07/97 
(71) EISENMANN MASCHINENBAU KG, 

Böblingen, DE 
(72) Goni Helmut 
(54) Instalacja do uszlachetniania powierzchni 

detali 
(57) Instalacja do uszlachetniania powierzchni detali, zwła

szcza karoserii samochodowych, z kilkoma obszarami, jak 
przygotowywanie i uszlachetnianie powierzchni, przy czym ten 
ostatni jest z kolei podzielony na strefę aplikacji, strefę suszenia, 
strefę wykańczania i odcinki transportowe, wyposażone w od
powiednie urządzenia techniczne, znamienna tym, że przed, 
zawierającą co najmniej jedną suszarkę (H1 lub H2 lub H3), 
strefą suszenia (H) umieszczone są co najmniej dwa urządzenia 
aplikacyjne (Gl,...G3b), przy czym co najmniej jeden, rozpoczy
nający się za suszarką (H1, H2 lub H3) lub za, umieszczoną 
dalej, strefą kontroli i wykańczania (J) oraz zasilany przez co 
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najmniej jeden, znajdujący się tam, przenośnik poprzeczny (Q4 
lub Q6), drugi lub trzeci odcinek transportowy (F2 lub F3) jest 
poprowadzony obok suszarki (H1, H2 lub H3) do co najmniej 
jednego z urządzeń aplikacyjnych (G1,...G3b). W drugi 
wariancie podstawowym wynalazku co najmniej jedno ze 
znajdujących się w strefie aplikacji (G) urządzeń aplikacyjnych 
(G1,...G3b) stanowi kombinowana kabina do lakierowania pro
szkowego/lakierowania na mokro, która zawiera pierwsze urzą
dzenie oddzielające dla lakieru mokrego i drugie urządzenie 
oddzielające dla lakieru proszkowego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 313925 (22) 96 04 24 6(51) B05C 7/00 
(75) Krawczyk Jarosław, Kraków; Krawczyk 

Przemysław, Kraków; Krawczyk Wiktor, 
Kraków 

(54) Urządzenie do nanoszenia powłok 
antystatycznych na rury termoutwardzalne 

(57) Urządzenie do nanoszenia powłok antystatycznych na 
rury termoutwardzalne, zawierające układ napędowy, wprowa
dzający rurę w ruch posuwisto - obrotowy oraz zbiorniki 
technologiczne charakteryzuje się tym, że ma zbiornik (8) z 
rozpuszczalnikami, połączony ze zbiornikiem (10) do nakłada
nia substancji przewodzącej prąd, nad którym jest zamocowany 
dozownik (11) substancji, zaś pod którym jest osadzony poje
mnik (14) na nadmiar substancji, przy czym we wnętrzu zbiorni
ka (10) jest osadzony układ rolek, nakładających substancję, 
korzystnie o profilowanej bieżni oraz koła, wprasowujące sub
stancję. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314015 (22) 96 04 25 6(51 ) B06B 1/06 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Żurek Zbigniew 
(54) Wzbudnik do diagnostyki maszyn 
(57) Wzbudnik do diagnostyki maszyn charakteryzuje się 

tym, że wyposażony jest w element piezoceramiczny (2), 
będący źródłem drgań, który umieszczony jest w litej obudo
wie (1), stanowiącej korpus i dociśnięty elementem, przejmu
jącym drgania (5), poprzez element sprężysty (6) i pierścień 
dociskowy (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 320745 (22) 95 12 18 6(51) B08B 9/04 
(31) 94 126 (32) 941216 (33) AU 
(86) 95 12 18 PCT/AU95/00853 
(87) 96 06 20 W096/18465 PCT Gazette nr 28/96 
(71) PNEUMATIC SYSTEMS 

INTERNATIONAL PTY. LTD., Malaga, 
AU 

(72) Casella David Wayne 
(54) Wzajemnie blokujące narzędzie powietrzne 

wielorakiego przeznaczenia 
(57) Narzędzie powietrzne (1) wielorakiego przeznaczenia 

zawiera rękojeść (2), do której może być zdejmowalnie przyłą
czana głowica (3), mająca przyłączone rozmaite narzędzia, takie 
jak płyta czołowa (4) i wymienialne dysze (5). Głowica (3) jest 
wzajemnie zblokowana z rękojeścią (2) za pomocą czopa (19) i 
połączenia bagnetowego (21, 23). Biokada zabezpieczająca 
(16) zapobiega uruchomieniu spustu (15) i zaworu (12), o ile 
głowica (3) nie będzie prawidłowo umieszczona na rękojeści (1), 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319807 (22) 97 05 02 6(51) B21C 1/08 
(31) 96MÎ 874 (32) 96 05 03 (33) IT 
(71) Metal Trading International s.r.JL, Gorizia, ÍT 
(72) Cattaneo Rinaldo 
(54) Sposób uzyskiwania żeliwa w stanie ciekłym, 

wytwarzanego w piecach elektrycznych na 
wyroby bezpieczeństwa 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób uzyskiwania żeli
wa w stanie ciekłym, wytwarzanego w piecach elektrycznych na 
wyroby bezpieczeństwa, który charakteryzuje się tym, że po
przez dodanie do kąpieli, przed rozpoczęciem spustu środka 
korygującego, składającego się z pierwiastków chemicznych o 
promieniu atomu od 1,80 do 2,23 A° (promień metalu d!a liczby 
koordynacyjnej =12), których tlenki mają, wg skali Paulinga, 
nie mniej niż 74% wiązań metal - tlen o charakterze jonowym, 
zostają usunięte nieprawidłowości, które, ze względu na trudno
ści w ich kontrolowaniu, wpływają negatywnie na możliwości 
operacyjne wydziału i warunkują rytm linii automatycznych, 
przesądzając tym samym o jakości produkowanych odlewów, 
pogarszając parametry związane z bezpieczeństwem tych odle
wów w fazie eksploatacji. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 313853 (22) 96 04 19 6(51) B21D 3/14 
(75) Grzesiczek Ewald, Katowice; Dobosiewicz 

Jerzy, Katowice; Trzeszczyński Jerzy, 
Dąbrowa Górnicza; Kowalik Ryszard, 
Ochojec k/Rybnika; Moskal Eugeniusz, 
Rybnik; Zając Artur, Rybnik; Liszowski 
Bernard, Katowice; Słota Krzysztof, 
Katowice; Szywała Władysław, Jaworzno; 
Kipiński Jacek, Będzin 

(54) Sposób prostowania kadłubów maszyn 
wirujących podczas obróbki cieplnej 

(57) Sposób prostowania kadłubów maszyn wirujących pod
czas obróbki cieplnej charakteryzuje się tym, że odbywa się w 
temperaturze minimum 600°C, wyższej o co najmniej 70°C od 
temperatury pracy prostowanego elementu (1) ale nie wyżej od 
temperatury A d staliwa prostowanego elementu, a czynnikiem 
prostującym są naprężenia w prostowanym elemencie (1), po
wstające od ciężaru prostowanego elementu (G), podpartego 
na powierzchniach skośnych ogranicznika wydłużeń (2). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319851 (22) 97 05 06 6(51) B23K 9/16 
(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 

FAMAGO Spółka Akcyjna, Zgorzelec 
(72) Rybotycki Zdzisław 
(54) Przenośne stanowisko spawalnicze 
(57) Przenośne stanowisko spawalnicze ma słup (1), utwier

dzony na półce podstawy (4) wieńczącej podpory (5), o wyso
kości i rozstawie mieszczącym półautomat spawalniczy (6), 
zamocowanej w płycie podstawy (7), na której instalowane są 
butle spawalnicze (8) oraz dwuczęściowe ramię wysięgnika (9, 
11), na którego końcu nasadzony jest podajnik drutu spawalni
czego (15). 

(4 zastrzeżeniu) 
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A1(21) 313852 (22) 96 04 19 6(51) B23K 35/22 
B22D 21/00 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej, Kraków 

(72) Dutkiewicz Jan 
(54) Stopy lutownicze w formie taśm i proszków 

oraz sposób ich wytwarzania 
(57) Stopy lutownicze w formie taśm i proszków charakte

ryzują się tym, że zawierają: 20 - 70% Ag, 10 - 34% Cu, 0 - 30% 
Zn, 0 - 60.0% Cd i 0 - 35% Sn, przy czym skład poszczególnych 
stopów wybrany jest z zakresu eutektyk potrójnych dla AgCuCd 
20 - 40% Ag, 15 - 34% Cu i 0 - 60,0% Cd i AgCuZn 50 - 65% Ag, 
12 - 34% Cu i 20 - 30% Zn, pseudopodwójnych AgCuSn 35 -
50% Ag, 15 - 35% Cu i 10 - 35% Sn i poczwórnych AgCuZnCd 
25 - 50% Ag, 10 - 20% Cu, 5 - 20% Zn i 10 - 40.0% Cd i AgCuSnZn 
40 - 70% Ag, 10 - 20% Cu, 5 -15% Zn i 5 -15% Sn. 

Sposób wytwarzania stopów lutowniczych w formie taśm 
polega na tym, że stopy o składzie jak wyżej odlewa się z tygla 
z otworem dennym, pod ciśnieniem gazu obojętnego 0.05 -1 
MPa, na wirującym waicu metalowym, korzystnie miedzianym, 
obracającym się z szybkością liniową mierzoną po obwodzie 0.2 
- 50 rn/sek. Sposób wytwarzania stopów lutowniczych w formie 
proszków polega na tym, że mieszaninę proszków o składzie jak 
wyżej, miele się w atmosferze ochronnej iub redukującej w 
młynie kulowym przez okres 0.5 -100 godzin, aż do uzyskania 
mechanicznej syntezy składników. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319887 (22) 97 05 07 6(51) B23P 6/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

Jednostka Badawczo-Rozwojowa Zakład 
Doświadczalny Nowych Technologii ZDT, 
Mikołów 

(72) Przybytniowski Wenancjusz, Nowak Marian, 
Bartecki Grzegorz, Sobolewski Jerzy, 
Szkarłat Leopold, Grudnik Janusz 

(54) Sposób regeneracji noża wrębowego 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że część (1) noża do 

jego drugiej części (2) dosuwa się z szybkością 1 do 3 mm/s i 
po chwilowym ich zetknięciu się ze sobą ruchomą część (1) 
odsuwa się od nieruchomej części (2) z nieco większą szybko
ścią, przy czym podczas dosuwania i odsuwania ruchomej 
części (1) prowadzi się pierwszą fazę iskrzenia na całych czoło
wych powierzchniach obu części (1, 2), a całkowity czas pier
wszej fazy iskrzenia wynosi 7 do 20 sekund, następnie przez 
okres 1 do 10 sekund prowadzi się drugą fazę iskrzenia na 
całych czołowych powierzchniach obu części (1, 2), podczas 
której ruchomą część (1) dosuwa się ruchem jednostajnym z 
szybkością 0,1 do 0,5 mm/s, po czym przez okres 1 do 10 
sekund prowadzi się końcową fazę iskrzenia na całych czoło
wych powierzchniach obu części (1,2), podczas której ruchomą 
część (1 ) dosuwa się ruchem jednostajnym z szybkością 0,3 do 
2 mm/s. W procesie cieplnego ulepszania noża regenerowane
go, temperaturę hartowania osiąga się przez obniżenie tempe
ratury lutowania ostrza (4) z węglików spiekanych, 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 313881 (22) 96 04 20 6(51) B23P 6/04 
(75) Królica Zdzisław, Sosnowiec; Fels Michał, 

Pyskowice-Zawada; Skrzypiciel Andrzej, 
Podzamcze 

(54) Sposób regeneracji noży obrotowych 
kombajnów węglowych 

(57) Sposób polega na obcięciu zużytej części ostrzowej 
korpusu oraz formowaniu i łączeniu z obciętym korpusem (1) 
nowego, litego ostrza (2) noża ze staii szybkotnącej, hartowanej 
do twardości 58 - 64 HRC. Lite ostrze (2) noża formuje się w 
kształcie grzybka ze stożkową kopułą (3) i cylindrycznym wystę
pem (5) na płaszczyźnie dolnej. W centralnej części płaszczyzny 
obciętego korpusu (1) wykonuje się cylindryczny otwór (6), do 
którego wprowadza się cylindryczny występ (5) i utwierdza to 
ostrze (2) w obciętym korpusie (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319549 (22) 97 04 18 6(51) B25J 15/00 
(31) 96 9608251 (32)96 04 20 (33) GB 
(71) Elopak Systems AG, Glattbrugg, CH 
(72) Eknes Tore, Mundal Dagfinn 
(54) Urządzenie «chwytowe i głowica uchwytowa, 

zawierająca liczne urządzenia uchwytowe 
(57) Urządzenie uchwytowe do uchwytu żebra artykułu ©że

browanego, które może być usytuowane w jednej z dwóch 
orientacji zasadniczo prostopadłych do siebie, zawierające 
uchwytowe szczęki (9), przystosowane do chwytania żebra 
pomiędzy sobą oraz zespół napędowy (7, 11, 13, 14), 
przystosowany do napędzania tych uchwytowych szczęk 
(9), charakteryzuje się tym, że ma cztery uchwytowe szczęki (9), 
rozmieszczone wokół centralnego połączenia w odstępach, 
przy czym te uchwytowe szczęki (9) są przemieszczalne w 
kierunku do i od wspomnianego położenia centralnego dla 
uchwycenia wspomnianego żebra, przechodzącego przez to 
położenie centralne, a wspomniany zespół napędowy (7, 11, 
13, 14) jest przystosowany do przemieszczania uchwytowych 
szczęk (9) w kierunku do i od tego położenia centralnego. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313921 (22) 96 04 22 6(51) B27F 1/00 
(75) Szmyciński Henryk, Goleniów 
(54) Sposób wykonania drzwiczek meblowych 

oraz drzwiczki meblowe 
(57) Sposób poiega na tym, że wykonuje się ramę (6) z 

ramiaków, korzystnie drewnianych i płytę płyciny (1) z materiału, 
korzystnie drewnopochodnego. Na bocznych powierzchniach 
płyty płyciny (1) mocuje się trwaie dokiejki (2) drewniane iak, 
aby wymiary zewnętrzne płyciny z dokiejkami odpowiadały 
wymiarom zewnętrznym drzwiczek, z uwzględnieniem naddat
ków obróbczych, po czym na frontowej powierzchni płyciny 
mocuje się ramę (6), a następnie obrabia się na gotowo boczne 
powierzchnie obwodowe drzwiczek. Drzwiczki meblowe zawie
rają ramę (6), wykonaną z ramiaków oraz płycinę ('i), złożoną z 
płyty, na której bocznych, obwodowych powierzchniach zamo
cowane są dokiejki (2) w postaci listew, korzystnie drewnianych, 
zaś rama (6) jest zamocowana na powierzchni frontowej (3) 
płyciny, przy czym zewnętrzne krawędzie doklejek położone są 
na lub w pobliżu zewnętrznych krawędzi ramy (6). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 320732 (22) 95 12 18 6(51) B29C 33/20 
B29C 43/38 
B29C 47/02 

(31)94 4445258 (32)941219 (33) DE 
(86) 95 12 18 PCT/FR95/01685 
(87) 96 06 27 W096/19339 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SAINT GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Krumm Helmut, Kittel Florenz, Kötte Rolf, 

Motzheim Ralf 
(54) Sposób wykończania uszczelki, wytłaczanej 

in situ na tafli 
(57) Do formowania wykończającego obszaru przejścio

wego pomiędzy częścią początkową i częścią końcową 

kształtownika, tworzącego zamkniętą ramę i nakładanego przez 
wytłaczanie na szybę (1), stosuje się formę (14), która układa się 
na kształtowniku ruchem obrotowym, przy czym oś obrotu znaj
duje się w sąsiedztwie powierzchni szyby (1). Oś obrotu formy 
(14) pokrywa się z krawędzią tnącą (15) występu (16), który 
ogranicza kalibrowaną wnękę formy (14) na wewnętrznej powie
rzchni wytłaczanego kształtownika. Podczas obrotu formy (14) 
nadmiar materiału polimerowego jest popychany w kierunku 
obwodu szyby i poza ten ostatni. Wynalazek dotyczy także 
urządzenia do stosowania w/w sposobu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320743 (22) 95 12 08 6(51) B29C 63/30 
F16L 55/162 

(31)94 356847 (32)941215 (33) US 
(86) 95 12 08 PCT/US95/16120 
(87) 96 06 20 W096/18492 PCT Gazette nr 28/96 
(71) AMERON INTERNATIONAL 

CORPORATION, Pasadena, US 
(72) O'Fffll Robert J. 
(54) Pokrywanie powierzchni lub naprawianie 

konstrukcji bez form wsporczych 
(57) Giętka wkładka (38) zawiera powierzchnię strony tylnej 

z pewną liczbą żeber (46), które odstają na zewnątrz na pewien 
wymiar od tej wkładki (38). Każde z tych żeber (46) ma powię
kszony profil, aby zapewnić silne sprzężenie mechaniczne z 
pośrednią warstwą adhezyjną lub członem nośnym (44), który 
jest nałożony na część (42) powierzchni, usytuowanego pod 
spodem podłoża (40), wymagającego pokrycia powierzchni lub 
naprawy. Wkładka (38) jest montowana w celu pokrycia powie
rzchni lub naprawienia konstrukcji przez nałożenie pewnej gru
bości członu nośnego (44) na sekcję ściany, usytuowanego 
pod spodem podłoża, umieszczenie powierzchni tylnej strony 
wkładki (38) przy tym członie nośnym (44), dociśnięcie wkładki 
(38) do niego tak, że żebra (46) zostają wprowadzone i całkowi
cie przykryte członem nośnym (44) oraz tworzenie mechanicz
nego sprzężenia pomiędzy żebrami (46), a członem nośnym 
(44), który zostaje utwardzony w celu utworzenia silnego spoje
nia z powierzchnią, usytuowanego pod spodem podłoża ale nie 
z powierzchnią strony tylnej wkładki (38). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319475 (22) 97 04 14 6(51) B29C 65/18 
(31) 96 19615204 (32) 96 04 18 (33) DE 

96 29607009 960418 DE 
(71) ROTHENBERGER WERKZEUGE 

AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt, DE 
(72) Basler Michael 
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(54) Urządzenie do zgrzewania doczołowego 
termoplastycznych rur z tworzywa 
sztucznego 

(57) Urządzenie do zgrzewania doczołowego termoplasty
cznych rur z tworzywa sztucznego ma łoże (1) maszyny z powie
rzchnią ustawiania (2) na stole roboczym, pierwszą, przednią 
prowadnicą liniową (8) oraz umieszczoną za nią, drugą prowad
nicą liniową (9) dia sanek (11), za pomocą których co najmniej 
dwa współosiowe uchwyty rur są przesuwne względem siebie. 
Strug płaski (20) do końców rur jest wzdłuż trzeciej prowadnicy 
liniowej (19), wymienny na element grzejny do zmiękczania 
końców rur. W celu skrócenia długości dźwigni, utworzonych 
przez uchwyty rur i ułatwienia obsługi, druga prowadnica linio
wa (9) jest położona w większej odległości od powierzchni 
ustawiania (2) niż pierwsza, przednia prowadnica liniowa (8). 
Korzystnie łoże (1) maszyny poniżej prowadnic liniowych (8, 9) 
oraz toru ruchu sanek (11) ma, leżącą poniżej ścianek bocznych 
oraz opadającą ku przodowi (33), górną ściankę (34). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 313887 (22) 96 04 22 6(51) B60Q 1/04 
(75) Modzelewski Andrzej, Warszawa 
(54) Klosz lampy pojazdu mechanicznego 
(57) Wynalazek umożliwia rozszerzenie funkcji lamp pojaz

dów samochodowych o funkcję reklamy, charakteryzującej się 
dużą skutecznością. Istota wynalazku polega na tym, że klosz 
(1) lampy pojazdu ma w widocznym miejscu wyeksponowaną 
nazwę (3) i/lub logo (2) producenta pojazdu. W korzystnych 
wykonaniach nazwa i/lub logo jest wytłoczone w materiale klo
sza (1) lub naniesione na jego powierzchni. Logo producenta 
może być również odzwierciedlone poprzez kształt zewnętrzny 
klosza lampy kierunkowskazu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319476 (22) 97 04 14 6(51) B60R 21/32 
(31) 96 632700 (32)96 0415 (33) US 
(71) Morton International Inc., Chicago, US 
(72) Hansen David Dean, Monk David Brian, 

Chandler Virginia Edwards, Woodbury 
Mark Budge, Miller Harry William II, Pratt 
Gerold Wayne 

(54) Inicjator odporny na działanie wysokiego 
ciśnienia oraz sposób składania takiego 
inicjatora 

(57) Inicjator odporny na działanie wysokiego ciśnienia, do 
układu elektrycznego unieruchamiającego pasażera samocho
du, zawiera obudowę z komorą (14) górną i komorą (12) dolną. 
Kołki (36) stykowe łączą inicjator ze złączem elektrycznym po
jazdu, Warystor (30) metaiicznotlenkowy umieszczony w osłonie 
(10) skorupowej zapewnia ochronę inicjatora przed wyładowa
niem elektrostatycznym oraz ochronę EMI/RFI, W osłonie (10) 
skorupowej kształtowana jest głowica z uszczelnieniem między 
szkłem, a metalem, zawierająca układ scalony, dia zapalania 
materiału pirotechnicznego umieszczonego w uchwycie przy
mocowanym do osłony (10) skorupowej. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 313892 (22) 96 04 20 6(51) B60R 25/00 
(75) Rusiecki Roman, Gryfice 
(54) Blokada miejsca kierowcy i pasażera w 

pojeździe samochodowym przed dostępem 
osób niepowołanych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest blokada, uniemożliwiająca 
zajęcie miejsc na fotelach kierowcy i pasażera obok kierowcy w 
pojazdach samochodowych przez osoby niepowołane, która 
uniemożliwia dostęp do urządzeń sterujących i dysponowanie 
pojazdem, powstająca przez pochylenie oparć foteli na kierow
nicę oraz na półkę podszybia i mechanicznym zablokowaniu 
foteli w tej pozycji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320728 (22) 95 11 23 6(51) B60S 1/08 
(31) 94 4445107 (32)941219 (33) DE 
(86) 95 11 23 PCT/DE95/01636 
(87) 96 06 27 W096/19366 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Hog Norbert, Pientka Rainer, Meier Hans, 

Riehl Guenther, Blitzke Henry 
(54) Układ połączeń, w szczególności do 

wycieraczek szyb pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń, w szcze

gólności do wycieraczek szyb pojazdów mechaniczych, z 
elektrycznym silnikiem wycieraczki i układem stopniowym dla 
silnika wycieraczki dającym się sterować poprzez przyrząd ste
rujący, przy czym przynajmniej jedno wyjście przyrządu steru-
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jącego przyporządkowane jednej określonej szybkości 
wycieraczki jest połączone z przynajmniej jednym wej
ściem układu stopniowego wyznaczającym tę szybkość 
wycieraczki. Równolegle do wyjść (20, 24) przyrządu steru
jącego (12) włączony jest element przełączający (18), poprzez 
który można połączyć źródło napięcia (Ubat) z wejściami (22, 26) 
układu stopniowego (14), przyporządkowanymi wyjściom 
(20, 24) przyrządu sterującego (12). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319501 (22) 97 04 16 6(51) B60T 7/20 
B60D 1/01 

(31) 96 19615225 (32) 96 04 18 (33) DE 
(71) BPW Bergische Achsen 

Kommanditgesellschaft, Wiehl, DE 
(72) Dowe Gunter, Wasserfuhr Wilfried 
(54) Urządzenie cięgłowe dla przyczep 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia cięgłowego dla przy

czep (2) z urządzeniem hamulcowym najazdowym, które 
przy ruchu względnym pomiędzy drągiem cięgłowym (4) połą
czonym ze sprzęgłem kulowym (5) przyczepy, a dyszlem (1) 
poprzez dźwignię zwrotną (8) oddziaływuje na przekładnię 
hamulcową (10) i z dźwignią hamulca ręcznego (11), działającą 

niezależnie od urządzenia hamulcowego najazdowego, które 
przez zabierak (12) oddziaływuje na dźwignię zwrotną (8), przy 
czym dźwignia zwrotna (8) i dźwignia hamulca ręcznego (11) są 
ułoźyskowane wspólnie na trzpieniu łożyskowym (9) w dyszlu. 
Aby przy zwiększonym prześwicie nad ziemią uzyskać 
pewne połączenie pomiędzy dźwignią hamulca ręcznego (11), 
a dźwignią zwrotną (8), zabierak (12) jest ułożyskowany na 
trzpieniu łożyskowym (9) i połączony nieobracairiie z dźwignią 
hamulca ręcznego (11), przy czym zabierak (12) w obszarze 
pomiędzy trzpieniem łożyskowym (9), a powierzchnią stykową 
dla drąga ciągłego (4) zaczepia o dźwignię zwrotną (8). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319571 (22) 97 04 21 6(51) B61B 12/02 
(31) 96 736 (32)96 04 23 (33) AT 
(71) Girak Garavenîa GmbH, Korneuburg, AT 
(72) Engel Edwin 
(54) Zespół roïek koiejki linowej o ruchu 

okrężnym 
(57) Zespół rolek kolejki linowej o ruchu okrężnym składa się 

z pewnej liczby, zamocowanych i ułożyskowanych obrotowo, 
jedna za drugą na drążku nośnym (5) rolek (1,2,3,4), po których 
korpusie (7) przesuwa się lina nośno-napinająca (6). Rolka (1) 
zespołu jest zaopatrzona w cylindryczny korpus (7) z wewnętrz
nym oraz zewnętrznym obrzeżem (9, 8), natomiast kolejne, 
znajdujące się za nią rolki (2, -3, 4) są zaopatrzone w rowek (10), 
wykonany na korpusie (7) oraz w obrzeże zewnętrzne (8) do 
prowadzenia finy nośno-napinającej (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319498 (22) 97 04 16 6(51) B61F 5/52 
(31) 96 9600861 (32)96 0417 (33) ES 
(71) PATENTES TALGO S.A., Madryt, ES 
(72) Lopez Gomez José Luis, Archilla 

Aldeanueva Luis, Frutos Aguado Julio 
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(54) Zespół osi kolejowego wózka zwrotnego 
(57) Zespół osi kolejowych wózków zwrotnych jest wyposa

żony w automatyczny układ zmiany rozstawu kół. W jego skład 
wchodzą dwa niezależne zespoły toczne (2), każdy z kołem, 
półosią, łożyskiem zewnętrznym i łożyskiem wewnętrznym. 
Na łożysku wewnętrznym znajduje się zatrzask blokujący z 
dwoma pionowymi wałkami połączonymi ze sobą mostkiem, 
zawierający elementy odbiokowywujące, a następnie blo
kujące. Zespół osi zawiera ramę (1), na której są zamontowane 
zespoły kół (2) wraz z ich układami blokującymi, urządzenie (3) 
do łączenia zespołów kół (2). Rama (1) ma dwie kratownice (4) 
do przemieszczania szczęk hamulcowych, układ połączeń ele
ktrycznych pomiędzy kołami oraz czujnik termiczny (6) do okre
ślania temperatury łożysk wewnętrznych. Wynalazek nadaje się 
do przebudowy obecnych wózków zwrotnych ze stałymi osiami 
na wózki zwrotne z osiami przemieszczanymi w kierunku 
poprzecznym. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 313949 (22) 96 04 23 6(51) B61L 25/00 
(75) Troszka Marek, Katowice; Binkowski 

Krzysztof, Katowice; Drabik Rafał, Chorzów 
(54) Układ stwierdzenia końca pociągu 
(57) W układzie reflektor promieniowania podczerwonego 

(1) oświetlający identyfikowany obiekt, współpracuje poprzez 
filtr światła widzialnego (2) z kamerą telewizyjną (3), o podwy
ższonej czułości dla pasma podczerwieni. 

Wyjście sygnałowe kamery telewizyjnej (3) połączone 
jest z wejściem wzmacniacza nadawczego (4), którego wyjecie 
łączy się, poprzez odbiornik dopasowujący (6), z monitorem 
telewizyjnym (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319651 (22) 97 04 24 6(51) B63B 1/06 
(31) 96 104983 (32)96 04 25 (33) JP 
(71) NKK CORPORATION, Tokio, JP 
(72) Matsumoto Koichiro, Naito Shigeru 
(54) Ukształtowanie dziobu statku 
(57) Statek pełny posiada ukształtowanie dziobu (2), które 

redukuje opór falowy nie tyiko dla fal krótkich lecz także dla fa! 
długich. Dziób (2) posiada stewę (2a) dziobową, pochyloną w 
przód pod kątem (a), pomiędzy stewą, a linią wody ładunkową, 
wynoszącym 10 - 50°, przy czym część stewy jest w kształcie, 
skierowanego w dół, klina o kącie rozwarcia, wynoszącym 30 -120°. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320798 (22) 95 12 21 6(51) B65G 1/04 
B65H 61/00 

(31) 94 946069 (32)9412 23 (33) FI 
(86) 95 12 21 PCT/FI95/00699 
(87) 96 07 04 WO96/20121 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SUNDS DEFIBRATOR 

PANELHANDLING OY, Nastola, FI 
(72) Korhonen Antti, Välimäki Pentti 
(54) Sposób i urządzenie do manipulowania 

stosami arkuszy 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do manipulo

wania stosami arkuszy, w którym to sposobie stosy (2) arkuszy, 
zawierające co najmniej jeden arkusz, przemieszcza się do 
magazynu (1) za pomocą urządzeń manipulacyjnych do 
stert (3) arkuszy zawierających co najmniej jeden stos arkuszy. 
Za pomocą specjalnie skonstruowanych ram nośnych (4), 
urządzeń manipulacyjnych (7) oraz wózka bramowego (5) 
stworzono uniwersalny i skuteczny system magazynowania bu
forowego stosów arkuszy dostosowany do współdziałania z 
istniejącymi liniami do obróbki materiałów arkuszowych. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313761 (22) 96 04 15 6(51) B65G 15/30 
(71) Fabryka Taśm Transporterowych STOMIL 

WOLBROM S.A., Wolbrom 
(72) Banyś Władysław, Decowski Andrzej, 

Augustowski Władysław, Kur Kazimierz 
(54) Taśma do przenośnika przeginanego na 

małych promieniach 
(57) Wynalazek dotyczy taśmy do przenośnika przeginane

go na małych promieniach, przeznaczonej do stosowania w 
przemyśle górniczym. 

Taśma przenośnika, przeginanego w płaszczyźnie po
ziomej na małych promieniach, składa się z pojedynczych seg
mentów o długości równej lub zbliżonej do długości przegubów 
członów trasy, ukształtowanych w nieckę, który to kształt utrzy
mują wtopione w nią dwuwarstwowe żebra (3), składające się 
ze sprężystych płaskowników, przedzielonych warstwą gumy 
(lub innego polimeru), pokrytych wkładką nośną i okładką bież
ną, ułożonych tak względem osi członu, że po złączeniu niecek 
członów ze sobą i wyprostowaniu taśmy układają się prostopad
le do osi taśmy. Ukośne czoła członu {15,16) zaopatrzone są w 
elementy, służące dołączenia poszczególnych członów ze sobą 
lub mają tak ukształtowane powierzchnie, że można je ze sobą 
łączyć za pomocą klejenia, a oprócz tego niecka taśmy ma 
od spodu zgrubienie, uformowane w postaci listwy pędnej (1) 
z powierzchniami bocznymi, korzystnie ukształtowanymi do 
współpracy z elementami napędowymi napędów rozproszo
nych, przy czym część (1, 2) taśmy pogrubionej, stanowiącą 
listwę pędną, zbrojona jest wzdłużnie linką stalową, zakończoną 
na końcu segmentu połówkami sprzęgów (10,11). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313839 (22) 96 04 17 6(51) B65G 19/06 
(71) Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA 

Spółka Akcyjna, Rybnik 
(72) Materzok Jan, Koczy Krzysztof, Suchoń 

Józef, Markiewicz Władysław 
(54) Górniczy przenośnik zgrzebłowy z 

zamkniętymi od spągu rynnami 
(57) Przedmiot wynalazku rozwiązuje zagadnienie zabez

pieczenia trasy przenośnika przed jej eksploatacyjnymi od
kształceniami i zwichrowaniem układu statycznego, 

Przenośnik ma wysypowy napęd (1), połączony po
przez dołączną rynnę (2) z ciągiem liniowym rynien (3), zakoń
czonym dołączną rynną (4) i zwrotnym napędem (5), wzdłuż 
których to elementów rozciąga się cięgno (6) bez końca, uzbro
jone w zgrzebła (7). Dolny przedział przenośnika zamknięty jest 
na całej długości, od strony spągu płytami (8) tak. że tworzy 
kanał, w którym przemieszcza się powrotny odcinek (6a) robo
czego cięgna (6). Wysokość (H) kanału jest stała w ciągu linio
wych rynien (3) i wzrasta w obszarze dołącznej rynny (2) i 
kadłubów napędów (1, 5). Przenośnik ma w dolnym kanale, 
pomiędzy osią (0) bębna wysypowego napędu (1), a stykiem 
jego dołącznej rynny (2) z ciągiem liniowych rynien (3), bloku
jącą przegrodę (9), której przelotowe okno (10) ma w obszarach 
przemieszczania się nitek cięgna (6) najwyżej wysokość, odpo
wiadającą wysokości zgrzebła (T) z wymaganym luzem, zaś 
sztywność przegrody (9) równa jest co najmniej wielokrotnej 
sztywności spągowej płyty (8). Przegroda (9) może mieć postać 
pionowej wkładki, zamocowanej trwale lub rozłącznie pomiędzy 
kadłubem wysypowego napędu (1), a jego dołączną rynną (2) 
albo też stanowić integralne z kadłubem lub rynną (2) przewę
żenie (9a). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319593 (22) 97 04 22 6(51) B65G 53/04 
(31) 96 762 (32)96 04 26 (33) AT 
(71) HYGRAMAAG,Rotkreuz,CH 
(72) Frisch Herbert 
(54) Urządzenie uruchamiające pneumatyczne 
(57) W urządzeniu uruchamiającym pneumatycznym z sze

regiem urządzeń odbiorczych (1), których przestrzenie robocze 
są połączone za pośrednictwem przewodów ciśnieniowych z 
uruchamianymi elektrycznie elektrycznie elementami przełącza
jącymi, które ze swej strony łączą się za pośrednictwem zasila-
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jących przewodów ciśnieniowych ze wspólnym źródłem ciśnie
nia, a za pośrednictwem elektrycznych przewodów sygnało
wych ze wspólnym zespołem sterującym (19), przewidziane jest, 
w celu uproszczenia zwłaszcza montażu lub wytwarzania nie
zbędnych przyłączy, że elementy przełączające wraz z przewo
dami ciśnieniowymi do przestrzeni roboczych są umieszczone 
każdorazowo bezpośrednio przy urządzeniach odbiorczych (1), 
z jednoczesnym utworzeniem zespołu odbiorczego (9), oraz że 
elektryczne przewody sygnałowe i zasilający przewód ciś
nieniowy każdego zespołu odbiorczego (9), ujęte w jednym 
przewodzie kombinowanym (12), biegną pomiędzy zespołem 
odbiorczym (9) zjednej strony, a rozdzielaczem powietrze zasi
lające/sygnał (13), połączonym ze źródłem ciśnienia i zespołem 
sterującym (19), z drugiej strony. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313823 (22)96 0415 6(51) B65G 53/34 
(71) Kooperacja POLKO Sp. z o.o., Mikołów 
(72) Homa Damian, Pilarz Andrzej, Szewczyk 

Jerzy, Majchrzak Ryszard 
(54) Układ ważący w systemie sterowania 

podajnika komorowego 
(57) Układ ważący w systemie sterowania podajnika komo

rowego (1) składa się z dwóch przegubów wahiiwych (2) 
zamontowanych w dwóch podporach (4) podstawy podajnika 
komorowego (1) oraz elementu ważącego (5) osadzonego w 
trzeciej podporze (4). Element ważący (5) połączony jest po
przez odpowiednio wyskalowany wskaźnik ciśnienia (6) okre
ślający ilość masy w podajniku komorowym (1) ze sterownikiem 
(7) stymulującym reakcjami elektrozaworów (8,12) z połączony
mi z nimi siłownikami (9) ustalającymi położenie zasuwy (10) i 
dzwonowego zaworu (11) otwierających lub zamykających do
pływ materiałów z zsypu znajdującego się nad podajnikiem 
komorowym (1). Układ ważący reguluje również przepływem 
sprężonego powietrza w układzie opróżniania nawiewu i odpo
wietrzania poprzez sterownik (7) elektrozawory (18, 19, 22) i 
siłowniki (16,17,23) otwierając lub zamykając przepływ sprężo
nego powietrza. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 319451 (22) 97 04 11 6(51) C01B 13/14 
(31)96 9607743 (32)960413 (33) GB 
(71) TÏOXIDE GROUP SERVICES LIMITED, 

Lxmdyn, GB 
(72) Russell John Henry, Rochester David Ian, 

Burns Kenneth, Bacon Roger Philip 
(54) Sposób wytwarzania tlenku tytanu 
(57) Sposób wytwarzania tlenku tytanu polega na roztwarza

niu rudy ilmenitowej, w której co najmniej 92 procent wagowych 
żelaza obecnego w rudzie znajduje się w stanie żelazawym, w 
razie potrzeby dodaniu środka redukującego, a następnie strą
ceniu uwodnionego tlenku tytanu. Jeśli stosuje się środek redu
kujący, to jego ilość jest równoważna mniej niż 4,0 procent 

wagowych żelaza metalicznego w stosunku do rudy ilmenito
wej. 

Sposób umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie 
istniejącego wyposażenia oraz wytwarzanie mniejszej ilości pro
duktów ubocznych w formie związków żelaza. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 320739 (22) 95 11 17 6(51) C02F 3/02 
(31) 94 9571 (32) 94 11 18 (33) AU 
(86) 95 1117 PCT/AU95/00764 
(87) 96 05 30 W096/15991 PCT Gazette nr 25/96 
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(71) ACTEW CORPORATION LTD., Canberra, 
AU 

(72) Barnett Kenneth Edward 
(54) Sposób i urządzenie do obróbki ścieków 
(57) Ujawniono w szczególności sposób obróbki ścieków 

obejmujący obróbkę biologiczną pod ciśnieniem, a następnie 
zmniejszenie ciśnienia i zasadniczo usunięcie części stałych na 
drodze flotacji przez rozpuszczony gaz. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 313923 (22) 96 04 22 6(51) C02F 3/34 
C02F 3/28 

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Komisji 
Edukacji Narodowej, Kraków 

(72) Pado Ryszard, Pawłowska-Ćwiek Lucyna, 
Starzyk Krystyna 

(54) Sposób biologicznego oczyszczania ścieków 
(57) Sposób biologicznego oczyszczania ścieków zanieczy

szczonych azotanami polega na tym, że wstępnie oczyszczone 
ścieki doczyszcza się przez wprowadzenie do bioreaktora z 
osadem czynnym, napowietrzanym w sposób ciągły, kultur 
bakterii denitryfikacyjnych, otrzymanych przez namnażame ba
kterii wyizolowanych z osadu czynnego na podłożach otrzyma
nych przez zestalenie za pomocą agaru roztworów wodnych 
zawierających: 25 do 50 mM tiosiarczanu sodowego, 15 do 25 
mM azotanu potasowego, 15 do 25 mM chlorku amonowego, 
12 do 18 mM fosforanu jednopotasowego, 2 do 6 mM siarczanu 
magnezowego, 5 do 20 mM węglanu jednosodowego, 0,05 do 
0,10 mM siarczanu żelaza (li) oraz śladowe ilości kwasu boro
wego, chlorku kobaltu (II), siarczanu cynku (II), molibdenianu 
sodowego iub potasowego, chiorku niklu (II) i chlorku miedzi. 
Otrzymane tą drogą kolonie przenosi się ma podłoże płynne, 
zawierające giukozę, tiosiarczany, azotany, siarczany, fosfora
ny, chlorki oraz cytrynian i asparaginę, przy jednoczesnym 
adiustowaniu pH do wartości około 7. Przed wprowadzeniem do 
napowietrzanego w sposób ciągły bioreaktora kultury miesza 
się ze ściekiem surowym. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21 ) 313842 (22) 96 04 17 6(51) C02F 9/00 
C02F 1/00 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.K.Pułaskiego, 
Radom 

(72) Wirpsza Zygmunt 
(54) Sposób eliminacji metanolu i formaldehydu 

z wód ściekowych 
(57) Sposób polega na jednoczesnym lub kolejnym stoso

waniu co najmniej dwóch z niżej wymienionych operacji: -
usuwanie metanolu przez rektyfikację wód ściekowych w za
kresie temperatur od 323 do 353 K, - utlenianie metanolu i 
formaldehydu tienem powietrza wobec promieniowania ultra
fioletowego, - ekstrakcja formaldehydu, ewentualnie metanolu, 
rozpuszczalnikiem organicznym nie mieszającym się lub ogra
niczenie mieszającym się z wodą, a rozpuszczającym formal
dehyd, korzystnie 2-etyloheksanolem, z ewentualną następnie 
regeneracją formaldehydu i ewentualnie metanolu z ekstraktu, 
- scukrzanie formaldehydu wobec od 0,2 do Î0% wodorotlenku 
wapnia i związku ketohydroksylowego, - utlenianie metanolu i 
formaldehydu nadtlenkiem wodoru w środowisku zasadowym, 
korzystnie cd wodorotlenku wapnia. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319548 (22) 97 04 18 6(51) C03C 3/076 
(31) 96 632536 (32)96 04 19 (33) US 
(71) GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 

Auburn Hills, US 
(72) Longobardo Anthony Vincent, Yates Robert 

Alan 
(54) Szkło o małej transmitancji 
(57) Przedstawiono szkło o małej zawartości żelaza, szcze

gólnie przydatne do celów samochodowych i budowlanych, 
które ma niskie poziomy transmitancji promieniowania ultra
fioletowego, podczerwonego i całkowitego promieniowania sło
necznego bez użycia tlenku niklu i w pewnych przykładach 
realizacji dzięki wybranym ilościom B2O3. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 313805 (22) 96 04 15 6(51) C04B 28/02 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków 
(72) Kątna Zenobia, Fornal Jadwiga, Kuba! 

Krystyna, Bilik Ryszard, Wojtowicz Adam 

(54) Zaczyn cementowy ekspansywny 
(57) Zaczyn cementowy stosuje się do uszczelniania rur 

okładzinowych w otworach gazowych i otworach wierconych 
dla podziemnego magazynowania gazu. 

Zaczyn, oparty na bazie cementu i wody zarobowej, w 
której rozpuszczone są środki: upłynniający, gaszący pianę, 
przeciwfiltracyjny oraz regulujący wiązanie zaczynu, charakte
ryzuje się tym, że woda zarobowa w stosunku do 100% wago
wych suchego cementu zawiera do 2% wagowych mieszaniny 
bezchlorkowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 319673 (22) 97 04 23 6(51) C07C 39/16 
BOIJ 31/10 

(31) 96 96105072 (32) 96 04 24 (33) CN 
(71) CHINA PETRO-CHEMICAL 

CORPORATION, Beijing, CN; TIANJIN 
UNIVERSITY, Tianjin, CN 

(72) Tan Qiu, Jin Zuquan, Jiang Hongshou, Liu 
Zongzhang, He Bingjun 

(54) Proces przygotowania bifenoü 
(57) Przedmiotem wynalazku jest proces ciągłego iub 

nieciągłego przygotowywania bifenoli, przy użyciu jako 
katalizatora zmodyfikowanej żywicy jonowymiennej, mającej 
specyficzną porowatą strukturę i zawierającej grupy merkapto 
i grupy kwasu siarkowego, przy czym wzmiakowany bifenoi 
ma wzór I, gdzie R oznacza atom wodoru lub jednowartościo-
wy alkil lub aralkil mający 1-8 atomów węgla, taki jak metyl, 
etyl, propyl, izopropyl, heksyl, 2-etyioheksyl, benyl lub a ryl, 
taki jak fenyl, naftyl lub aikaryl, taki jak metyiofenyl, zaś X 
oznacza atom wodoru lub atom fiuoru lub aikil, mający zna
czenie takie jak powyżej opisany R, a związki fenolu dla 
syntezowania bifenoli mają wzór ii, natomiast związek karbo
ny Iowy dla syntezy bifenoli ma następujący wzór: CX 3-C(=0)-
CX3, gdzie X i R, które mogą być identyczne lub różne, mają 
takie samo znaczenie jak opisane powyżej. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319477 (22) 97 04 14 6(51) C07C 59/46 
C07C 59/76 
C07C 69/013 

(31) 96 96105849 (32) 96 04 15 (33) EP 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Klaus Michael, DE; Mohr Peter, CH 
(54) Nowe związki, retinoidy, sposób ich 

wytwarzania oraz zawierające je preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności retinoidy o 
ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza grupę okso lub grupę 
OR1 w położeniu 4 lub 5, R1 oznacza wodór, alkil lub acyl, R 
oznacza wodór lub alkil, ewentualnie występują wiązania zazna
czone liniami przerywanymi, a podwójne wiązanie w położeniu 
3,4 występuje jedynie wówczas, gdy X znajduje się w położeniu 
5 oraz ich sole z kwasami karboksylowymi o wzorze 1, które 
nadają się do zastosowania farmaceutycznego i mogą być 
stosowane do leczenia i w profilaktyce zaburzeń dermatologicz
nych związanych ze zmianami nabłonka, np. trądziku lub łusz
czycy, rakowych i przedrakowych zmian nabłonka, rakowych i 
przed rakowych zmian błony śluzowej jamy ustnej, języka, krta
ni, przełyku, pęcherza, szyjki macicy i okrężnicy. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 313930 (22)96 04 24 6(51) C07C 229/16 
(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Samochocka Krystyna, Rysińska Alicja, 

Kozłowicz-Gudzińska Izabella, Czarnomska 
Alina Anna 

(54) Kompleksy platyny /II/ z pochodnymi kwasu 
iminodioctowego oraz środek 
farmaceutyczny i środek diagnostyczny 

(57) Przedstawiono nowe kompleksy platyny (II) o wzorze 
[Pt(X)a(Z)b(R-irA)]nM, w którym X oznacza halogen, OH, HP04, 
PO4, SO4 lub N03, a wynosi 0,1 lub 2, Z oznacza a-aminokwas 

lub R ^ S O , gdzie R1 i R2 oznaczają grupy C1-C4 alkilowe lub 
jeden z nich oznacza CH3, a drugi resztę aminokwasu, b wynosi 
0 lub 1, R oznacza grupę acetanilidową ewentualnie pod
stawioną 1-5 alkilami lub halogenami, IDA oznacza grupę -
N/CH2COO/2l~, M oznacza kation równoważący ładunek 
podstawowego kompleksu i/lub znacznik promieniotwórczy, 
a n wynosi 1-4. 

Przedstawiono także środek farmaceutyczny oraz śro
dek diagnostyczny, zawierający nowe kompleksy wykazujące 
powinowactwo do tkanki nowotoworowej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 313849 (22) 96 04 18 6(51) C07C 237/40 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Bakuniak Edmund, Kuś Andrzej, Wasiak 

Jan, Ptaszkowska Janina, Zimińska Zofia 
(54) /3-aminoestry anilidów kwaso salicylowego 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe/J-aminoestry anilidów 

kwasu salicylowego o wzorze przedstawionym na rysunku, w 
którym R1 oznacza grupę fenylową, grupę metylową, grupę 
fenylową podstawioną w pozycji para lub meta lub orto przez 
atom chlorowca, grupę nitrową, grupę metylową, grupę meto-
ksyiową, R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym o C1-C12, grupę alkenyiową, grupę 
alkilową, podstawioną przez fenyl, grupę hydroksylową lub 
grupę karbometoksylową, grupę acylową (z alifatycznego lub 
aromatycznego kwasu karboksylowego- R oznacza atom wo
doru, grupę alkilową identyczną lub różną w odniesieniu do 
grupy alkilowej R2, R i R3 oznacza fragment układu cykliczne
go, który z atomem azotu tworzy pierścień piperydyny lub 
morfoliny lub pirolidyny, R4 oznacza usytuowany w pozycji para 
lub meta lub orto atom chlorowca, grupę metylową, grupę 
metoksylową, grupę nitrową. 

Nowe związki mogą znaleźć zastosowanie w zwalcza
niu szkodliwych mikroorganizmów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320793 (22) 95 12 18 6(51) C07C 259/18 
C07C 319/20 
C07C 323/62 

C07D 207/337 
C07D 231/12 
C07D 333/24 
A01N 37/52 
A01N 43/10 
A01N 43/36 
A01N 43/58 

(31) 94 334497 (32)941219 (33) JP 
95 145502 95 0519 JP 

(86) 95 12 18 PCT/JP95/02596 
(87) 96 06 27 W096/19442 PCT Gazette nr 29/96 
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(71) NIPPON SODA CO., LTD., Tokio, JP 
(72) Kasahara Isamu, Ooka Hirohito, Sano 

Shinsuke, Hosokawa Hiroyasu, Yamanaka 
Homare 

(54) Pochodne oksymu henzaniidu, sposób ich 
wytwarzania oraz roinkzo-ogrodniczy 
środek grzybobójczy 

(57) Ujawniono pochodne oksymu benzamidu, mające 
doskonałą czynność bakteriobójczą, użyteczne jako rolniczo-
ogrodniczy środek grzybobójczy, przedstawione wzorem 
ogólnym (!), w którym FT oznacza ewentualnie podstawione 
grupy: C1-C4 alkilową, C2-C4 alkenyiową, C2-C4 aikinylową, 
R" oznacza fenyl Sub heterocykl, które mogą być podsta
wione, X1 oznacza grupę C1-C4 chlorowcoalkilową, X2, X3, 
X4 i XJ niezależnie oznaczają wodór, chlorowiec, grupę 
C1-C4 alkilową, C1-C4 chlorowcoalkilową, C1-C4 alkoksylo-
wą, C1-C4 chlorowcoalkoksylową, C1-C4 alkilotio, C1-C4 alki-
losulfinylową, C1-C4 aikilosuifonylową, nitrową, aminową lub 
C1-C4 aikilokarbonyioaminową, a r1 i r2 niezależnie od siebie 
oznaczają wodór, chlorowiec, grupę C1-C4 aikiiową, C1-C4 chlo
rowcoalkilową, C1-C4 aikoksylową, C1-C4 alkilotio, aminową lub 
r1 i r2 razem tworzą grupę karbonylową oraz sposób ich wytwa
rzania i środek grzybobójczy zawierający te związki. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320684 (22)95 03 24 6(51) C07C 263/20 
(31)94 9403640 (32)94 03 25 (33) FR 
(86) 95 03 24 PCT/FR95/00366 
(87) 95 10 05 W095/26332 PCT Gazette nr 42/95 
(71) RHONE-POULENC CHIMIE, Courbevoie 

Cedex, FR 
(72) Parron Jean-Claude, Révélant Denis, Vachet 

Francois 
(54) Otrzymywanie 2,6-diizocyjanianu toluenu z 

mieszaniny zawierającej 2,6-diizocyjanian 
toluenu i 2,4-diizocyjanian toluenu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 2,6-
diizocyjanianu toluenu o wysokiej czystości z mieszaniny izome
rów 2,4- i 2,6-diizocyjanianu toluenu. 

Sposób polega na przeprowadzeniu co najmniej jedne
go cyklu krystalizacji topienia mieszaniny wspomnianych izo
merów, w celu wydzielenia izomeru 2,6-diizocyjanianu toluenu, 
W alternatywnej odmianie sposobu, przed cyklem krystali-
zacji-topienia mieszaninę kontaktuje się ze związkiem lub 
katalizatorem zdolnym do przekształcenia części obecnego w 
mieszaninie izomeru 2,4-diizocyjanianu toluenu, a przereago-
wany izomer 2,4 oddziela się. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 320754 (22) 95 11 17 6(51) C07D 215/44 
A61K 31/47 

(31) 94 351852 (32) 9412 08 (33) US 
(86) 95 11 17 PCT/SE95/01369 

(87) 96 0613 WO96/17830 PCT Gazette nr 27/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Starke Ingemar 
(54) Związki hamujące wydzielanie soku 

żołądkowego 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności 3-butyry!o-4 -{2-

metylofenyloamino)-8-(2-metylosulfinyloetoksy) chinoliny, 
o podanym niżej wzorze, w postaci soii (chlorowodorku, meta-
nosulfonianu lub winianu), hamujących egzogennie lub endo
gennie pobudzane wydzielanie soku żołądkowego, a zatem 
można je stosować w profilaktyce i leczeniu chorób zapalnych 
układu żołądkowo-jelitowego. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319684 (22)97 04 25 6(51) C07D 215/58 
C07D 495/04 
C07D 487/04 
C07D 495/04 

(31) 96 9605321 (32)96 04 26 (33) FR 
(71) ADIR et COMPAGNIE, Courbevoie Cedex, 

FR 
(72) de Nanteuil Guillaume, Paladino Joseph, 

Remond Georges, Atassi Ghanem, Pierre 
Alain, Tucker Gordon, Bonnet Jacqueline, 
Sabatini Massimo 

(54) Nowe inhibitory metaloproteazy, sposób ich 
wytwarzania i zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności związki o 
wzorze 1, w którym m i n są jednakowe lub różne i mają wartość 
0, 1 albo 2, Ri i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają wodór, 
ewentualnie podstawioną grupę alkilową, grupę arylową 
albo wspólnie z atomem węgla, do którego są przyłączone 
tworzą grupę karbonylową albo grupę C3-C7-cykloalkilo-
wą, R3 oznacza wodór, grupę aikiiową, hydroksylową, aiko
ksylową albo arylową, R4 oznacza grupę -CO-NRe-ORs, 

-CS-NRe-ORŚ i C(=NH)NR6-OR6, X oznacza -SO2, -CO- albo 
-SO2NH-, R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową, 
grupę C3-C7-cykloalkilową, arylową albo grupę heterocykliczną, 
A oznacza pierścień arylowy albo heterocykl, a także izomery 
oraz sole addycyjne tych związków z dopuszczalnymi farmaceu
tycznie kwasami lub zasadami, użyteczne jako inhibitory meta
loproteazy. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320789 (22)95 1213 6(51) C07D 251/60 
C07D 251/62 

(31) 94 2392 (32) 9412 23 (33) AT 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/04919 
(87) 96 07 04 WO96/20182 PCT Gazette nr 30/96 
(71) AGROLINZ MELAMIN GMBH, Linz, AT 
(72) Canzi Lorenzo, IT; Canzi Aldo, IT; Coufal 

Gerhard, AT; Giacomuzzo Siivano, IT; 
Virardi Mario, IT; Müliner Martin, AT 

(54) Sposób wytwarzania melaminy o wysokiej 
czystości 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania melaminy o wysokiej 
czystości, według którego wykonuje się obróbkę melaminy 
składającą się ze stadiów a) oddzielania mieszaniny gazowej 
NH3/CO2 od ciekłej melaminy, ewentualnie b) redukcji CO2 
rozpuszczonego w ciekłej melaminie przez wprowadzenie ga
zowego amoniaku, c) pozostawienia ciekłej melaminy w prze
ciągu średniego czasu 0 do 8 godzin w temperaturze między 
430°C i temperaturą topnienia melaminy i pod ciśnieniem 
cząstkowym amoniaku 50 do 400 barów, d) powolnego, kon
trolowanego chłodzenia przez obniżanie temperatury od tem
peratury istniejącej w a), b) lub c) do temperatury 330-270°C, 
przy prędkości chłodzenia 150°C/min i pod ciśnieniem cząstko
wym amoniaku 50 do 400 barów, przy czym wyższe ciśnienia 
pozwaiają na stosowanie większych prędkości chłodzenia i 
odwrotnie niższe ciśnienia wymagają mniejszych prędkości 
chłodzenia, po czym w dowolnej kolejności rozpręża się, chłodzi 
do temperatury pokojowej i otrzymuje melaminę o wysokiej 
czystości w postaci proszku. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21 ) 320790 (22) 95 12 13 6(51) C07D 251/62 
(31) 94 2393 (32) 9412 23 (33) AT 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/04921 
(87) 96 07 04 WO96/20183 PCT Gazette nr 30/96 
(71) AGROLINZ MELAMIN GMBH, Linz, AT 
(72) Fingrhut Helmut, AT; Canzi Lorenzo, IT; 

Coufal Gerhard, AT; Giacomuzzo Siivano, 
IT; Müllner Martin, AT 

(54) Sposób oczyszczania melaminy 
(57) Ujawniono sposób oczyszczania melaminy, według 

którego zanieczyszczoną meiaminę ogrzewa się do tempera
tury, która leży powyżej 200°C i poniżej temperatury topnienia 
melaminy, zależnej od panującego każdorazowo ciśnienia 
amoniaku i utrzymuje w stałej postaci pod ciśnieniem amo
niaku 5 do 350 barów w czasie 1 minuty do 20 godzin w tym 

zakresie temperatur, po czym w dowolnej kolejności rozpręża 
się i chłodzi do temperatury pokojowej oraz otrzymuje czystą 
melaminę w postaci proszku. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 313993 (22)96 04 26 6(51) C07D 277/60 
A61K 49/00 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Samochocka Krystyna; Grochowski Tomasz; 

Rysińska Alicja; Kozłowicz-Gudzińska 
Izabella; Czaraomska Alina Anna; 
Hartmann Rolf W., DE 

(54) Kompleksy platyny /II/ z ampicyliną oraz 
środek farmaceutyczny i środek 
diagnostyczny 

(57) Przedstawiono nowe kompleksy platyny (II) z ampicyli
ną o wzorze [Pt/Amp//X/n] lub o wzorze [Pt/Amp//X/n] M, gdzie 
Amp oznacza ampicylinę, X oznacza halogen, PO4H, PO4, SO«, 
NO3, OH, H2O lub /CH3/2SO, n wynosi 1 ,"2 lub 3, a M oznacza 
znacznik promieniotwórczy i/lub przeciwjon równoważący ładu
nek podstawowego kompleksu. 

Przedstawiono także środek farmaceutyczny dc lecze
nia nowotworów oraz środek do diagnostyki nowotworów zawie
rający nowe kompleksy. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319652 (22) 97 04 24 6(51) C07D 311/26 
A61K 31/35 

(31) 96 9605247 (32)96 04 25 (33) FR 
(71) ADIR et COMPAGNIE, Courbevoie Cedex, 

FR 
(72) Wierzbicki Michel, Boussard 

Marie-FranCbise, Verbeuren Tony, Valiez 
Marie-Odile 

(54) Nowe kwasowe i estrowe pochodne 
diosmetyny i kompozycje farmaceutyczne 
zawierające nowe kwasowe i estrowe 
pochodne diosmetyny 

(57) Ujawniono kwasowe i estrowe pochodne diosmetyny o 
wzorze 1, w którym każdy z R2, FU i R6, jednakowych lub 
różnych, oznacza atom wodoru rodnik alkilowy o 1-5 atomach 
węgla w łańcuchu prostym aibo rozgałęzionym iub grupę o 
wzorze-Ofe-CH=CHa -CH2-C(CH3}=CH2, -d-fe.CH=C(Chfe)(CH3), 
-CH2-CH2-HC(CH3)(CH3), -CH^CH(OH)-CH20H, -A-COORs lub o 
wzorze 6, przy czym A oznacza prosty łańcuch węglowodorowy, 
zawierający 1-3 atomów węgla, ewentualnie podstawiony rod
nikiem metylowym lub grupą hydroksylową, Re oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla oraz 
każdy z R3 i Rs, jednakowych lub różnych, oznacza atom 
wodoru lub grupę o wzorze-CH2-CH2-CH3, -CH2-CH=CH2, 
-CH2-HC{CH3)2, -C(CH3)2-CH-CH2, -C(CH3)2-CH2-CH3, -CH2-
C(CH3)=CH2, -C(=0)-CH3, każdy z Ri i R7, jednakowych lub 
różnych, oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze -CH2-CH2-
CH3, -CH2-CH-CH2, -CH2-CH=(CH3)2, -C(CH3)3, -CH2-CH2-
HC(CH3)2, -CH2 -C(CH3)=CH2, -CH-HC(CH3)2, pod warunkiem, 
że jeśli 1 lub 2 z podstawników R2, R4, Re oznacza grupę 
-A-COORa, w której A i Re mają znaczenie określone poprze
dnio, wtedy co najmniej jeden z pozostałych podstawników 
spośród Ri do R7 ma inne znaczenie niż atom wodoru, jak 
również ich enancjomery, jeśli istnieją i ich sole z odpowiednimi 
zasadami, fizjologicznie dopuszczalne. 

W/w związki o wzorze 1 nadają się, zwłaszcza do 
leczenia chronicznej niewydolności żył i innej choroby prowa
dzącej do czynnej nadprzesączalności i/lub stanu zapalnego. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320699 (22) 95 12 22 6(51) C07D 501/06 
C07D 501/24 

C07B 47/00 
(31)94 2397 (32)9412 23 (33) AT 
(86) 95 12 22 PCT/EP95/05088 
(87) 96 07 04 WO96/20198 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT MBH, 

Kundl, AT 
(72) Macher ingolf, Widschweriter Gerhard 
(54) Wytwarzanie cefotaksymu 
(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzania cefo

taksymu o wzorze 1, polegający na reakcji związku o wzorze 2 
ze związkiem o wzorze 3 w acetonie oraz jego zastosowanie do 
wytwarzania sodowej soii cefotaksymu i krystalicznej sodowej 
soli cefotaksymu w postaci zaokrąglonych aglomeratów oraz 
w postaci igieł. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 314025 (22)96 04 26 6(51) C07D 515/02 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Malinka Wiesław, Rutkowska Maria 
(54) Nowa pochodna izotiazolo [5,4-b] pirydyny 
(57) Nowa pochodna, zgodna z wzorem chemicznym przed

stawionym na rysunku, ma nazwę 2H-4, 6-dimetylo-2-(4' -feny-

lopiperazyn-1 '-ylometylo)-3okso-2,3 -dihydroizotiazolo[5,4-b]pi
rydyna. 

Związek ten w skriningowych badaniach farmakologicz
nych, przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, 'wy
kazuje aktywność biologiczną charakterystyczną dia substancji 
pobudzających środków układ serotoninowy, co w szczególno
ści ujawnia się w działaniu anorektycznym i przeciwdepresy}-
nym tej substancji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320735 (22) 95 11 14 6(51) C07F 7/08 
A01N 55/10 

(31) 94 356770 (32)941215 (33) US 
(86) 95 1114 PCT/US95/14734 
(87) 96 06 20 W096/18631 PCT Gazette nr 28/96 
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US 
(72) Philîion Dennis Paul, Shortt Barry James, 

Wong Sai Chi 
(54) Środki grzybobójcze do zwalczania 

podsuszki roślin 
(57) Wynalazek dotyczy 4,5-dimetyio-N-2-propyleno-2 -(tri-

metylosi!ilo)-3-tiofenokarboksyamidu, sposobu zwalczania 
podsuszki (spowodowanej gatunkiem Gaeumannomyces) 
w roślinach przez zastosowanie wyżej wymienionego 
związku oraz kompozycji grzybobójczych do prowadzenia 
tego sposobu. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 320698 (22) 95 11 28 6(51) C07F 17/02 
C07M 7:00 

(31) 94 3598 (32)941129 (33) CH 
(86) 95 1128 PCT/EP95/04678 
(87) 96 06 06 W096/16971 PCT Gazette nr 26/96 
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH 
(72) Brieden Walter 
(54) Sposób otrzymywania optycznie czynnych 

metalocenylofosfin 
(57) Sposób wytwarzania optycznie czynnych metaloce

nylofosfin o wzorach ogólnych la i ib oraz ich lustrzanych odbić, 
w których M oznacza żelazo, ruten lub nikiel, każdy z podstaw
ników R1 lub R1 oznacza niezależnie grupę Ci-C4-aikilową, 
grupę Ci-C4-perfluoroalkilową, grupę C2-C4-alkenylową, grupę 
C3-C6 -cykloaikiiową, bądź podstawioną lub niepodstawioną 
grupę arylową, R2 i R3 albo niezależnie oznaczają wodór lub 
grupę Ci-C4-alki!ową albo wraz z atomem azotu tworzą pięcio-
Subsześcioczłonowy nasycony pierścień heterocykliczny, któ
ry może również zawierać dalsze heteroatomy, każdy z pod
stawników R4 i R5 niezależnie oznacza grupę C1-C4 -alkilową, 
grupę C.3-C6-cykloalkilową lub grupę arylową niepodstawioną 
lub podstawioną jedną lub więcej grupami metylowymi lub 
metoksylowymi bądź jednym lub więcej atomami fluoru lub też 
R4 i R5 tworzą wraz z atomem fosforu pięcio- lub sześcio-
członowy nasycony pierścień heterocykliczny, znamienny tym, 
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że w pierwszym etapie acyiometalocen enancjoselektywnie 
redukuje się borowodorem lub innym środkiem borowodoru-
jącym w obecności aktywnej optycznie oksazaborolidyny do 
odpowiedniego metalocenyloaikoholu, który z koiei po estryfi-
kacji grupy wodorotlenowej poddaje się reakcji z drugorzędową 
aminą otrzymując odpowiednią metalocenyloaminę i aminę tę 
ostatecznie przekształca się przez reakcję litowania i następną 
reakcję z haiofosfiną w docelowy związek. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 320688 (22) 95 12 07 6(51) C07H 17/08 
A61K 31/70 

(31) 94MÍ 2496 (32) 94 12 13 (33) IT 
(86)95 12 07 PCT/EP95/04815 
(87) 96 06 20 W096/18633 PCT Gazette nr 28/96 
(71) ZAMBON GROUP S.P.A., Vicenza, IT 
(72) Peílacini Franco, Schioppacassi Giovanna, 

Albini Enrico, Botta Daniela, Romagnano 
Stefano, Santangelo Francesco 

(54) Pochodne 9-ö-oksymu erytromycyny A, 
posiadające czynność antybiotyczną 

(57) Wynalazek dotyczy związku o wzorze (i), w którym: A 
oznacza grupę fenylową lub heterocykl 5- lub 6-członowy, za
wierający 1 lub więcej heteroatomów, wybranych spośród azo
tu, tlenu i siarki, ewentualnie podstawione 1 do 3 grup, Ri i R2, 
które mogą być takie same lub różne, oznaczają atom wodoru 
lub grupy alkilowe C1-C4 o łańcuchu prostym lub rozgałęzio
nym, n oznacza 1 lub 2, m oznacza liczbę całkowitą od 1 do 8, 
r oznacza liczbę całkowitą od 2 do 6, M oznacza grupę o wzorze 
II, w którym R3 oznacza atom wodoru lub grupę metylową oraz 
ich dopuszczalnych farmaceutycznie soli. 

(7 zastrzeżeń) 

Ai (21) 320799 (22) 95 12 23 6(51) C07J 63/00 
(31) 94 4447401 (32) 9412 23 (33) DE 
(86) 9512 23 PCT/EP95/05107 
(87) 96 07 04 WO96/20209 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Schöllkopf Klaus, Halfbrodt Wolfgang, 

Kuhnke Joachim, Schwede Wolfgang, 
Fritzemeier Karl-Heinrich, Krattenmacher 
Rolf, Muhn Hans-Peter 

(54) 14a, 17a-C2-zmostkowane pochodne 
19-norprogesteronu 

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności 14, 17-C2 -zmo-
stkowanych steroidów o ogólnym wzorze (I), w którym R3 ozna
cza atom tlenu, grupę hydroksyiminową !ub dwa atomy wodoru, 
R6 oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu albo zajmu
jący położenie-a lub -ß rodnik Ci-C-j-alkilowy, przy czym wów
czas symbole R6 i R7 stanowią atomy wodoru, albo też R6 

oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu albo rodnik 
Ci-C4-alkilowy, przy czym wówczas symbole R6 i R7 stanowią 
wspólne wiązanie dodatkowe, R7 oznacza zajmujący położenie-
a lub -ß rodnik C1-C4 -alkilowy, przy czym wówczas symbole 
R6 i R7 stanowią atomy wodoru, albo też R6 i R7 wspólnie tworzą 

zajmującą położenia-a lub -ß grupę metylenową, a R6 oznacza 
atom wodoru, albo R6 i R6 wspólnie tworzą grupę etylenową lub 
metylenową, a R7 oznacza atom wodoru, R i R każdorazowo 
oznaczają atom wodoru lub wspólne wiązanie, R11 i R12 każdo
razowo oznaczają atom wodoru lub wspólne wiązanie, R13 

oznacza grupę metylową lub etylową, R15 oznacza atom wodoru 

lub rodnik Ci-C3-aikilowy, R16 i R16 niezależnie od siebie ozna
czają atom wodoru, rodnik C1-C3 -alkilowy, rodnik C2-C4-alke-
nylowy lub wspólnie tworzą grupę Ci-C3-alkilidenową, R15 i R1° 

tworzą wspólne wiązanie oraz R16 oznacza atom wodoru lub 
rodnik Ci-Ca-alkilowy, aibo R15 i R16 wspólnie tworzą pierścień 
o cząstkowym wzorze (a), w którym n=1 i 2, a X oznacza grupę 
metylenową lub atom tlenu oraz R16 oznacza atom wodoru, 

oznacza atom wodoru lub rodnik Ci-C3-alkilowy, 
oznacza atom wodoru, rodnik Ci-Cs-alkilowy lub rodnik C2-C4-

alkenylowy, każdorazowo oznaczają atom wodoru 
lub wspólne wiązanie, R21 oznacza atom wodoru lub rodnik 

C1-C3 -alkilowy, R21 oznacza atom wodoru, rodnik Ci-Cs-alki-
lowy lub grupę hydroksylową, z wyłączeniem związku o nazwie 
14, 17-etano -19-norpregneno-4-dion-3,20. Te nowe związki, w 
odróżnieniu od związku wyłączonego, wykazują wysoki poziom 
aktywności gestagenowej nawet po podaniu doustnym i są 
odpowiednie do wytwarzania środków leczniczych. 

(21 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320796 (22) 96 10 16 6(51) C08F 8/34 
C08L 95/00 

(31) 95 9512275 (32) 95 1019 (33) FR 
(86) 96 10 16 PCT/FR96/01613 
(87) 97 04 24 W097/14726 PCT Gazette nr 18/97 
(71) ELF AQUITAINE, Courbevoie, FR 
(72) Nicol Pascal, Planche Jean-Pascal, 

Germanaud Laurent, Nabet Hervé, Turello 
Patrick 

(54) Elastomer funkcjonalizowany przez 
szczepienie grupami karboksylowymi lub 
estrowymi i jego zastosowanie do 
wytwarzania kompozycji funkcjonalizowany 
eîastomer/bitumen, które mogą być 
stosowane do wytwarzania powłok 

(57) Ujawniono funkcjonalizowany elastomer (EF), składają
cy się z elastomerycznego materiału wyjściowego o średniej 
ważonej masy cząsteczkowej równej 10000-600000 daitonów i 
współczynniku polidyspersyjności mniejszym niż 5 i mający 
szczepione, w ilości 0,1-10% wagowych w stosunku do wagi 
materiału wyjściowego, sekwencje o wzorze -S-Ri(SH)z-(CO-
OX)x, w którym Ri oznacza (x+z+1)~wartościowy C1-C12 rodnik 
węglowodorowy, X oznacza H !ub C1-C12 jednowartościowy 
rodnik węglowodorowy R, z jest równe 0 lub 1, a x oznacza 
liczbę całkowitą o wartości 1-3, przy czym x+z < 3, a średnia 
ważona masy cząsteczkowej wymienionego EF jest taka, że 
stosunek bezwzględnej wartości różnicy średnich ważonych 
masy cząsteczkowej funkcjonalizowanego elastomeru i mate
riału wyjściowego do średniej ważonej masy cząsteczkowej 
materiału wyjściowego jest mniejszy niż 20%. Kompozycje bitu-
men/EF, przydatne do układania nawierzchni, mogą być wytwa
rzane poprzez wprowadzenie wymienionego EF do składnika 
bitumicznego. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 313991 (22) 96 04 24 6(51) C08G 65/08 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław; Instytut 

Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 

(72) Piasecki Andrzej, Burczyk Bogdan, Pyżalski 
Kazimierz, Bekierz Gerard 

(54) Nowe niejonowe kopolimery blokowe 
oksiranów i pochodnych 1,3-dioksanu i 
sposób wytwarzania nowych niejonowych 
kopolimerów blokowych oksiranów i 
pochodnych 1,3 dioksanu 

(57) Wynalazek dotyczy nowych niejonowych kopolimerów 
blokowych oksiranów i pochodnych 1,3-dioksanu o na
zwach 2-heptenyio -5-etylc-5-hydroksymetylo-1,3-dioksa-
ny, przedstawionych wzorem 1, w którym podstawniki C2H5 i 
CH20(CH2CH(CH3)0)n(CH2 CH20)mH przy atomie węgla C-5 
pierścienia 1,3-dioksanu zajmują na przemian aksjaine i ekwa-
torialne położenie, R oznacza podstawnik (E)-1-ety!o-1 -penteny-
lowy, (Z)-1-etylo-1-pentenylowy i (E)-1-etylo-2-pentenyiowy, n 
wynosi od 0,5 do 10, m wynosi od 1 do 30. 

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania tych 
nowych niejonowych kopolimerów blokowych oksiranów i po
chodnych 1,3-dioksanu, który polega na reakcji mieszaniny 
2-heptenylo-5-ety!o-5-hydroksymeiylo-1,3-dioksanów o wzorze 
ogólnym 5, w którym podstawniki C2H5 i CH2OH przy atomie 
węgla C-5 pierścienia 1,3-dioksanu zajmują na przemian aksjai
ne i ekwatorialne położenie, R ma wyżej podane znaczenia, w 
podwyższonej temperaturze, w obecności katalizatora zasado
wego, najpierw z metylooksiranem, a następnie z oksiranem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313986 (22) 96 04 24 6(51) C08L 3/00 
(75) Szczepański Marek, Sosnowiec; Oleksy 

Wacław, Sosnowiec 
(54) Sposób wytwarzania masy rehabilitacyjnej 
(57) Sposób wytwarzania masy rehabilitacyjnej polega na 

tym, że w od 800 do 1200 częściach wagowych wrzącej wody 
miesza się od 10 do 18 części wagowych chemicznie czystego 
oleju parafinowego i od 40 do 80 części wagowych KA!(S04)2 x 
12H2O. Do tego roztworu dodaje się od 100 do 200 części 
wagowych wodnego roztworu syntetycznego barwnika spożyw
czego. Równolegle tworzy się suchą mieszaninę 1000 części 
wagowych wysokoglutenowej mąki pszennej z od 250 do 400 
częściami wagowymi chlorku sodu. Mieszaninę tę łączy się z 
w/w wrzącym roztworem wodnym i intensywnie miesza, dodając 
aromat spożywczy, aż do uzyskania ciągnącej się masy z jed
nolicie rozprowadzonym barwnikiem. Po wystygnięciu powstała 
masa jest ponownie mieszana mechanicznie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320672 (22) 95 12 06 6(51) C08L 3/06 
B65D 85/10 

(31) 94 4443539 (32)9412 07 (33) DE 
95 19519495 95 05 27 DE 

(86) 9512 06 PCT/DE95/01732 
(87) 96 0613 W096/178S8 PCT Gazette nr 27/96 
(71) BUNA SOW LEUNA OLEFIN VERBUND 

GMBH, Schkopau, DE; R.J.REYNOLDS 
TOBACCO GMBH, Köln, DE 

(72) Voigt Hans-Dieter, Gehring Manfred, Rom 
Christel, Weiwad Dieter, Rapthel Inno, 
Reichwald Kerstin, Kakuschke Rolf 

(54) Termolpastycznie odkształcalne materiały 
ulegające biodegradacji i wykonane z nich 
opakowania 

(57) Termoplastycznie odkształcalne materiały ulegające 
biodegradacji, składające się z mieszanek estrów skrobi z poliaf-
kilenoglikolami i dodatkami wielozasadowych alifatycznych 
kwasów karboksylowych i kwasów oksykarboksylowych są ule
pszone pod względem stabilności wobec wody oraz parame
trów mechanicznych i właściwości progowych dzięki temu, że 
do mieszanek są domieszane alifatyczne poliwęglany w grani
cach 5:95 do 95:5, ewentualnie z dodatkiem ulegających biode
gradacji zmiękczaczy i wypełniaczy. Materiały te mogą być 
zastosowane do wszystkich towarów pakowanych w folie, zwła
szcza wyrobów tytoniowych, lecz również do mydła, chusteczek 
papierowych, artykułów toaletowych lub tym podobnych. Poza 
zdolnością do biologicznej degradacji materiały charakteryzują 
się tym, że są dopasowane do szczególnego procesu zawraca-
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nia do obiegu, jednak mogą być one również wprowadzane bez 
szkody do tradycyjnych procesów zawracania do obiegu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320791 (22) 95 12 16 6(51) C08L 23/16 
C08L 53/02 

(31 ) 94MI 2570 (32) 94 12 20 (33) IT 
(86) 95 12 16 PCT/EP95/05061 
(87) 96 06 27 W096/19534 PCT Gazette nr 29/96 
(71) INDUSTRIE ÎLPEA S.P.A., Maleesso, IT 
(72) Cittadini Paoio, Buzzoni Giancarlo 
(54) Uszczelki specjalnie do lodówek na 

podstawie polimeru olefinowego 
(57) Przedmiotem wynalazku są uszczelki specjalnie do lo

dówek wytwarzane z materiału poümerycznego składającego 
się z mieszaniny zawierającej kopolimery or-olefinowe. Otrzyma
ne z niego uszczelki są lżejsze, cieńsze i mają lepsze właściwo
ści mechaniczne niż uszczelki według stanu techniki. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313851 (22) 96 04 18 6(51) C08L 33/08 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcvjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM S.A., Siemianowice Śląskie 

(72) Maciejewski Mariusz, Nowosielski Olgierd, 
Glados Stanisław, Bereś Janusz, Binko 
Andrzej. Pęcherczyk Anna, Łukaszek 
Benedykt 

(54) Sposób wytwarzania środka dla 
zazieleniania nieużytków i rekultywacji 
terenów zdegradowanych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środ
ka dla zazieleniania nieużytków i rekultywacji terenów zdegra
dowanych przez przemysł, który to środek można również 
stosować do stabilizacji i zazieleniania składowisk pyiastych 
odpadów przemysłowych oraz piaszczystych wydm I nasypów 
ziemnych. Istotą tego sposobu, opartego na kopolimerach akry
lowych, jest to, że uwodnione żele, zawierające usieciowane 
kopolimery soli kwasu akrylowego i akryloamidu, ujednorodnia 
się z rozdrobnionym węglem brunatnym, osuszonym wysokim 
torfem i nawozem organicznym, korzystnie typu biohumus i 
ewentualnie z innymi dodatkami korygującymi i wspomagający
mi oraz rozcieńczalnikami. Wzajemny stosunek żeli kopolime
rów akrylowych do węgla brunatnego do torfu wysokiego i do 
nawozu organicznego wynosi korzystnie jak 30:20:30:20 w czę
ściach wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320741 (22) 95 11 29 6(51) C08L 79/04 
C08L 63/00 
C08G 59/40 

(31)94 347017 (32)941130 (33) US 
(86) 95 11 29 PCT/US95/14560 
(87) 96 06 06 WO96/17020 PCT Gazette nr 26/96 
(71) ALLIEBSIGNAL INC., Morristown, US 
(72) Das Sajal, Su Geraldine Shu-Chuin 
(54) Mieszanki wielofunkcyjnych estrów 

cyjanianowych i żywic epoksydowych 
(57) Ujawniono w szczególności utwardzalną mieszankę 

żywic, zawierającą wielofunkcyjny kopolimer fenolowo-cyja-
nianowo/fenolowo-triazynowy i żywicę epoksydową oraz artku-

i ły wytwarzane z takiej mieszanki. Utwardzona mieszanka żywic 
ma wysoką temperaturę zeszklenia, znakomite właściwości me
chaniczne, takie jak wytrzymałość na zginanie, wydłużenie, 
współczynnik giętkości, wytrzymałość na ściskanie, moduł ści
śliwości, jak również niską absorpcję wilgoci. Utwardzona mie
szanka jest odpowiednia do wytwarzania laminatów, powłok, 
kompozytów i kształtek. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 313932 (22)96 04 24 6(51) C08L 95/00 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Zieiińskf Janusz, Osowiecka Blandyna, 

Liszyńska Barbara, Ciesińska Wiesława, 
Polaczek Jerzy, Machowska Zofia 

(54) Mieszanki pakowo-polimerowe o obniżonej 
zawartości benzo[a]pirenu i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy mieszanek pakowo-polimerowych 
o obniżonej wartości benzo[a]pirenu, zawierających związki 
polimerowe z aktywnymi grupami hydroksylowymi, zwłaszcza 
poii(glikole etylenowe) i/iub nienasycone żywice poliestrowe. 

Sposób otrzymywania tych mieszanek polega na ogrze
waniu paku węglowego wtemperaturze 100-210°C z polimerami 
dodanymi w ilości powyżej 5% masowych w stosunku do paku, 
ewentualnie z dodatkiem modyfikatorów i/lub inicjatorów i/lub 
przyspieszaczy polimeryzacji. 

Mieszanki mogą być stosowane jako komponenty mas 
izolacyjnych i uszczelniających w budownictwie, a także jako 
składniki lepiszcz bitumicznych dia drogownictwa. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320795 (22) 96 10 16 6(51) C08L 95/00 
C10C 3/02 

C08G 81/02 
(31) 95 9512276 (32) 95 1019 (33) FR 
(86) 961016 PCT/FR96/01614 
(87) 97 04 24 W097/14754 PCT Gazette nr 18/97 
(71) ELF ANTAR FRANCE, Courbevoie, FR 
(72) Planche Jean-Pascal, Germanaud Laurent, 

Zins Annie 
(54) Sposób wytwarzania kompozycji 

elastomer/bitumen oraz ich zastosowanie 
jako nawierzchni drogowych 

(57) Zostały wytworzone kompozycje funkcjonalizowany 
elastomer/bitumen o szerokim zakresie plastyczności, poprzez 
skontaktowanie bitumenu lub mieszaniny bitumenów z elasto
merem, czynnikiem funkcjonalizującym i ewentualnie, nadtlen
kiem, w temperaturze 100aC-230°C, w warunkach mieszania. 
Środkiem funkcjonalizującym jest kwas tiokarboksylowy, mają
cy 3 lub więcej atomów węgla, ester kwasu tiokarboksylowego, 
a zwłaszcza disiarczek mający ugrupowania karboksylowe lub 
estrowe. Wymienione kompozycje mogą być stosowane, bądź 
bezpośrednio, bądź w rozcieńczonej formie, do wytwarzania 
bitumicznych środków wiążących do nawierzchni drogowych, 
materiałów powłokowych oraz wodoszczelnych powłok. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 320671 (22) 95 12 14 6(51) C09C 1/56 
(31) 94 356849 (32)941215 (33) US 
(86) 95 12 14 PCT/US95/16196 
(87) 96 06 20 W096/18456 PCT Gazette nr 28/96 
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(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Boes Ralph Ulrich, Belmont James A,, Kaui 

David X, Smith Douglas M.s Ackerman 
William C. 

(54) Kompozycja żelowa zawierająca związek 
węglowy 

(57) Ujawniono nowe kompozycja żelowe, zawierające 
składnik węglowy przyłączony do składnika żelowego. Korzyst
nie składnik węglowy jest wybierany z grupy obejmującej sadze 
węglowe, włókna węglowe, węgle aktywne grafitowe, zaś skład
nik żelowy jest wybierany z grupy obejmującej żele tlenków i 
żele po'imeryczne. Ujawnione są również nowe kompozycje 
żelowe, zawierające składnik żelowy i produkt sadzy węglowej, 
mający przyłączoną CG najmniej jedną grupę organiczną, która 
zawiera a) co najmniej jedną grupę aromatyczną i b) co najmniej 
jedną grupę jonową, co najmniej jedną grupę jonizowainą lub 
mieszaninę grupy jonowej i grupy jonizowalnej, w którym co 
najmniej jedna grupa aromatyczna grupy organicznej jest przy
łączona wprost do sadzy węglowej. Następnie ujawnione są 
nowe kompozycje żelowe zawierające składnik żelowy i produkt 
sadzy węglowej, mający przyłączoną co najmniej jedną grupę 
organiczną, która zawiera a) co najmniej jedną grupę alkilową 
C1-C12 i b) co najmniej jedną grupę jonową, co najmniej jedną 
grupę jonizowainą lub mieszaninę grupy jonowej i grupy joni
zowalnej, w którym co najmniej jedna grupa alkilowa grupy 
organicznej jest przyłączona wprost do sadzy węglowej. Ujaw
nione są również zastosowania kompozycji żelowych, w szcze
gólności w izolacjach cieplnych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 320736 (22) 95 12 14 6(51) C09C 1/56 
(31) 94 356653 (32) 941215 (33) US 
(86) 95 12 14 PCT/US95/16452 
(87) 96 06 20 WO96/18690 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Belmont James A. 
(54) Materiały węglowe reagujące z solami 

diazoniowymi 
(57) Ujawniono sposoby wytwarznnia wyrobu węglowego, 

zawierającego grupę organiczną przyłączoną do materiału wę
glowego. Materiał węglowy wybrany jest z grupy obejmującej 
proszek grafitowy, włókno grafitowe, włókno węglowe, tkaninę 
węglową, szklisty wyrób węglowy oraz węgie! aktywny. Zgodnie 
z jednym sposobem co najmniej jedną sól diazoniową poddaje 
się reakcji z materiałem węglowym, bez przykładanego z zew
nątrz prądu elektrycznego wystarczającego do zredukowania 
soli diazoniowej. Zgodnie z innym sposobem co najmniej jedną 
sól diazoniową poddaje się reakcji z materiałem węglowym w 
protycznym środowisku reakcji. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 313891 (22) 96 04 19 6(51) C09D 5/06 
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice; 

POLIFARB CIESZYN S.A., Cieszyn 
(72) Śmieszek Edward, Zubielewicz Małgorzata, 

Cuber Antoni, Hławiczka Stanisław, 
Biegańska Barbara 

(54) Farba wodnodyspersyjna 
(57) Farba zawiera kopolimer butadienowo-styrenowy z 

wbudowanym węglowodorem zawierającym wolną grupę kar
boksylową oraz pigmenty, wypełniacze i środki pomocnicze 
znane i stosowane w wyrobach lakierowanych. Wzajemny sto
sunek wypełniaczy o budowie płatkowej do wypełniaczy o bu
dowie igiełkowej i kulistej wynosi od 2:3 do 1:1. 

Farba przeznaczona jest do malowania metali, drewna 
i podłoży mineralnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320729 (22) 95 12 14 6(51) C09D 7/12 
(31) 94 356462 (32)941215 (33) US 

94 356653 941215 US 
(86) 95 12 14 PCT/US95/16454 
(87) 96 06 20 W096/18694 PCX Gazette nr 28/96 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Belmont James A., Adams Curtis E. 
(54) Niewodne atramenty i powłoki zawierające 

produkty węglowe 
(57) Została opisana m.in. niewodna kompozycja do powle

kania oraz niewodna kompozycja atramentowa, które zawierają 
zmodyfikowany produkt węglowy, składający się zwęgla ma
jącego przyłączoną podstawioną lub niepodstawioną grupę 
aromatyczną. Został również opisany zmodyfikowany produkt 
węglowy składający się z węgla i przyłączonej grupy organicz
nej, która ma a) grupę aromatyczną oraz b) co najmniej jedną 
grupę o wzorze SO2NR2 lub S02NR{COR)r gdzie R oznacza 
niezależnie wodór, C1-C20 podstawiony lub niepodstawiony 
alkii, C3-C20 podstawiony iub niepodstawiony alkeny!, (C2-C4 
alkilenoksy)xR' lub podstawiony iub niepodstawiony ary I, R' 
oznacza wodór, C1-C20 podstawiony lub niepodstawiony alkil, 
C3-C20 podstawiony lub niepodstawiony alkeny!, C1-C20 pod
stawiony iub niepodstawiony aikanoil lub podstawiony lub nie
podstawiony aroil, a x oznacza liczbę 1-40. 

(39 zastrzeżeń) 

A1(21) 320731 (22) 95 12 14 6(51) C09D 11/02 
(31) 94 356660 (32)941215 (33) US 

94 356653 941215 US 
(86) 951214 PCT/US95/16453 
(87) 96 06 20 W096/18696 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Belmont James A. 
(54) Wodne atramenty i powłoki zawierające 

zmodyfikowane produkty węglowe 
(57) Opisane zostały wodne kompozycje atramentowe, które 

zawierają zmodyfikowany produkt węglowy składający się z 
węgla, który ma przyłączoną co najmniej jedną grupę organicz
ną, przy czym grupa organiczna jest podstawiona grupą jonową 
lub grupą podatną na jonizację. Została również opisana kom
pozycja do powlekania zawierająca wodę, środek wiążący oraz 
zmodyfikowany produkt węglowy składający się z węgla, który 
ma przyłączoną co najmniej jedną grupę organiczną, przy czym 
grupa organiczna jest podstawiona grupą jonową lub grupą 
podatną na jonizację. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 313956 (22) 96 04 25 6(51) C09J 5/00 
(75) Gumiak Jan, Warszawa 
(54) Sposób uelastyczniania materiału 

jednostronnie samoprzylepnego 
(57) Sposób poiega na podziale zewnętrznej warstwy two

rzywa sztucznego na dowolną ilość sektorów poprzez mechani
czną lub termiczną zmianę grubości tej warstwy lub poprzez 
naniesienie zmiękczacza na miejsca podziału na sektory. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320695 (22) 96 0118 6(51) C09J 5/02 
(31) 95 9501287 (32) 95 0124 (33) GB 
(86) 96 0118 PCT/GB96/00093 
(87) 96 08 01 WO96/23037 PCT Gazeite nr 35/96 
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS 

HOLDING INC., Bazylea, CH 
(72) Sauer Jochem 
(54) Obróbka powierzchni 
(57) Wynalazek dotyczy procesu obróbki powierzchni 

metalu, którym jest aluminium lub stop aluminium, w ceiu 
poprawienia jego właściwości adhezyjnych, który obejmuje 
działanie na czystą powierzchnię metalu organosilanem i wy
stawienie powierzchni na działanie lasera, który wytwarza na 
powierzchni metalu podwyższoną temperaturę. 

(8zastrzeżeń) 

A1(21) 313931 (22) 96 04 24 6(51) C09J 123/00 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Legocka Izabella, Lichota Danuta, 

Bujnowska Elżbieta, Szczęśniak Tadeusz, 
Kalinowski Jan, Rosińska Jadwiga, Intek 
Wiesław 

(54) Sposób wytwarzania dwuskładnikowego 
kleju mocznikowo-formaldehydowego 

(57) Sposób wytwarzania kleju mocznikowo-formalde
hydowego o niskiej zawartości wolnego formaldehydu polega 
na tym, że żywicę otrzymuje się przez trójetapową konde
nsację formaldehydu z mocznikiem w środowisku kolejno 
zasadowym-kwaśnym-zasadowym, przy zmiennych stosun
kach molowych reagentów i modyfikację żywicy, zaś utwardza 
się ją za pomocą utwardzacza otrzymanego z destylatu po 
odwodnieniu żywicy przez dodanie do niego soli amonowych, 
mocznika i kwasu nieorganicznego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319840 (22) 97 05 05 6(51) C09K 5/00 
(71) Instytut Technologii Nafty 

im.prof.Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Stemmec Franciszek, Altkorn Beata, 

Gaździk Barbara, Gurgacz Wojciech, 
Jabłoński Marian, Paszyński Roman, Borowy 
Janusz, Tomkiewicz Tadeusz, Bucko Józef, 
Gruszka Irena 

(54) Niskokrzepnący płyn do układów chłodzenia 
silników samochodowych 

(57) Płyn do układów chłodzenia silników samochodowych 
zawiera 30,0-60,0 części masowych glikolu etylenowego i/lub 
propylenowego, 36-69 części masowych wody zdemineralizo-
wanej, 0,3-2,5 części masowych ortoboranu trietanoloaminy, 
0,2-1,5 części masowych soli trietanoloaminy i alifatycznych 
kwasów monokarboksylowych zawierających 6 do 10 atomów 
węgla w cząsteczce, przy zachowaniu stosunku molowego 
ortoboranu do karboksylanu od 1:0,3 do 1:0,8, 0-0,9 części 
masowych fosforanu disodowego, 0-0,1 części masowych 
produktu kondensacji 1,2,3-benzotriazolu z dietanoloami-
ną i formaldehydem, 0-0,5 części masowych wodorotlenku 
sodu oraz 0-0,5 części masowych dodatków przeciwpien-
nych, barwiących i skażających. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313828 (22)96 0416 6(51) C10L 5/14 
(75) Dzieża Jan, Bytom; Kogut Ireneusz, 

Świętochłowice 
(54) Sposób wytwarzania brykietów z 

drobnoziarnistych paiiw stałych łączonych 
lepiszczem 

(57) Sposób wytwarzania brykietów z drobnoziarnistych pa
liw stałych łączonych lepiszczem charakteryzuje się tym, że 
mieszaninę mułu węglowego iub miału węgla kamiennego iub 
bruntanego albo ich mieszankę w ilości od 5 do 95% wagowych 
homogenizuje się z koksikiem, trocinami, wiórami, korą, torfem, 
słomą, makulaturą lub tym podobnymi w ilości do 25% wago
wych i tę mieszaninę skleja się poprzez wymieszanie z 10-60% 
modyfikowaną emulsją asfaltową w ilości od 6-10% wagowych 
i po uformowaniu uzyskane elementy suszy się w temperaturze 
+ 10°C do +40°C. Do mieszaniny dodaje się 2-5% wagowych 
wapna lub siarczanu glinu lub ich mieszanki oraz dodaje się 
cement lub wapno palone niegaszone iub olej przepracowany 
lub siarczanu sodu iub ich mieszanki w ilości 2-10% wagowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313824 (22)96 0415 6(51) C10M 169/06 
(75) Paczuski Maciej, Płock; Puławski Ryszard, 

Płock 
(54) Dodatek smarnościowy do paliw węglowych 
(57) Dodatek smarnościowy do paliw węglowych, w szcze

gólności olejów napędowych i lekkich olejów opałowych, 
stanowi mieszaninę estrów polialkoholi, korzystnie glikoli die-
tylenowych, trietylenowych i poligiikoli etylenowych oraz kwa
sów tłuszczowych, ich dimerów, trimerów oraz tetramerów. 

(2 zastrz.eżenia) 

A1(21) 314027 (22)96 04 26 6(51) C10M 175/02 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Rafineria 

Trzebinia S.A., Trzebinia 
(72) Walewski Andrzej W., Janik Kazimierz, 

Skinderowicz Edward, Rataj Zbigniew L, 
Wojnar Wacław B., Mączyński Andrzej, 
Olejniczak Roman, Rusak Krzysztof 

(54) Sposób degradacji termicznej i utylizacji 
odpadów porafinacyjnych 

(57) Sposób degradacji termicznej i utylizacji odpadów 
porafinacyjnych charakteryzuje się tym, że w pierwszej kolejno
ści miesza się alkaliczne związki wapnia ze stałymi pozostało
ściami ze spalania węgla, korzystnie koksikiem lotnym i/lub 
żużlem. Następnie wprowadza się podgrzane odpady porafina
cyjne, ciągle mieszając, aż do uzyskania granulatu. Granulat o 
wartości opałowej 12-M 9 MJ/kg miesza się z węglem energety
cznym i spala w kotle. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313878 (22) 96 04 18 6(51) C11D 3/00 
(71) Zakłady Chemiczne ROKITA Spółka 

Akcyjna, Brzeg Dolny 
(72) Pole Marian, Pomarański Jan, Stanek 

Krzysztof, Kuźma Mieczysław, Dudycz 
Ryszarda 

(54) Środek do dezynfekcji, czyszczenia i 
wybielania 

(57) Wynalazek dotyczy środka w postaci zagęszczonej do 
dezynfekcji urządzeń sanitarnych, czyszczenia zlewów, wanien, 
umywalek, muszli klozetowych i wybielania oraz prania tkanin. 
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Środek zawiera w swoim składzie 2-5% wagowych 
chloru aktywnego w postaci podchlorynu sodowego, 
0,4-1,0% wagowych wodorotlenku sodowego, 0,5-2,0% 
wagowych soli sodowej alkiloeterosiarczanu, 0,2-2,5% 
wagowych soli sodowej kwasu alkilopolioksykarboksy-
iowego, 0,1 -1,0% wagowych soSi sodowej siarczanu alki-
lu, 0,02-0,1% wagowych komponentu zapachowego oraz 
wodę w ilości uzupełniającej do 100% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313954 (22) 96 04 25 6(51) CUD 13/00 
(71) Fabryka Kosmetyków FLORINA 

Spółdzielnia Pracy, Kraków 
(72) Pawlak Iliana, Bigda Teresa, Kuc Elżbieta 
(54) Sposób wytwarzania mydła z dodatkiem 

mleka i mydła wytwarzane tym sposobem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania myd

ła zawierającego mleko oraz mydło stałe i mydło ciekłe wytwa
rzane tym sposobem. 

Sposób wytwarzania mydła polega na wprowadzeniu 
do masy mydła podstawowego odpowiednio przygotowanej 
emulsji w ten sposób, że mieszaninę składającą się z nasyco
nych i oksoetylenowanych kwasów tłuszczowych stanowiących 
od 2 do 4% wagowych emulsji, lanoliny stanowiącej od 3 do 8% 
wagowych emulsji i części wody stanowiącej od 10 do 30% 
wagowych emulsji, podgrzewa się do temp. od 70 do 80°C i 
intensywnie miesza, wprowadzając jednocześnie małymi po
rcjami ciekłe mleko, stanowiące od 40 do 80% wagowych emul
sji, podgrzewa do temp. 90°C w dalszym ciągu intensywnie 
mieszając, aż do uzyskania jednorodnego roztworu, następnie 
wprowadza się pozostałą część zimnej wody, stanowiącej od 10 
do 30% wagowych emulsji, miesza i chłodzi do temp. 40CC. 
Uzyskaną w ten sposób drobnodyspersyjną emulsję o lepkości 
dynamicznej ok. 30000 Pa/sec w znany sposób wprowadza się 
do podstawowej masy mydlarskiej. 

Mydło stałe zawierające mleko składa się z mydła pod
stawowego w ilości od 80 do 90% wagowych, zawierającego od 
78 do 90% wagowych naturalnych kwasów tłuszczowych oraz 
emulsji w ilości od 10 do 20% wagowych, zawierającej od 2 do 
4% wagowych mieszaniny nasyconych i oksoetylowanych kwa
sów tłuszczowych, od 3 do 8% wagowych lanoliny, od 40 do 
80% wagowych mleka ciekłego oraz od 20 do 40% wagowych 
wody i konserwantów. 

Mydło ciekłe zawierające mleko, składa się z ciekłego 
mydła podstawowego w ilości od 80 do 90% wagowych, zawie
rającego od 5 do 15% wagowych oksoetylowanych siarczano
wych alkoholi tłuszczowych, od 5 do 15% wagowych betain, od 
2 do 4% wagowych amidów kwasów tłuszczowych oraz emulsji 
w ilości od 10 do 20% wagowych, zawierającej od 2 do 4% 
wagowych mieszaniny nasyconych i oksoetylowanych kwasów 
tłuszczowych, od 3 do 8% wagowych lanoliny, od 40 do 80% 
wagowych mleka ciekłego oraz od 20 do 40% wagowych wody 
i konserwantów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320785 (22) 95 12 15 6(51) C12N 1/00 
C12N 1/20 
C12N 1/36 

(31) 94 357686 (32) 941216 (33) US 
94 357700 941216 US 
94 357821 941216 US 
94 357822 941216 US 

(86) 95 12 15 PCT/US95/16440 
(87) 96 06 20 W096/18723 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP., 

Wilmington, US 
(72) Pierce George E. 

(54) Sposób uzyskiwania mikroorganizmów 
degradujących związek(i) organiczny(e) 

(57) Ujawniono m.in. sposób izolowania mikroorganizmu, 
który w warunkach tlenowych degraduje zanieczyszczenie or
ganiczne, obejmujące jeden lub więcej związków alifatycznych 
lub aromatycznych lub ich mieszaninę, znamienny tym, że obej
muje: (a) hodowlę próbki gleby zawierającej zanieczyszczenia 
organiczne, w warunkach tlenowych, na podłożu minimalnym, 

! zawierającym jeden lub więcej związków aromatycznych jako 
jedyne źródło węgla i/lub azotu oraz energii, (b) selekcję mikro
organizmu, który może wykorzystywać związek (ki) zawarty (e) 
jako jedyne źródło węgla i/łub azotu oraz energii w etapie (a), 
(c) hodowlę mikroorganizmu wyselekcjowanego w etapie (b), w 
warunkach tlenowych, w obecności co najmniej jednego związ
ku z grupy obejmującej nitrobenzen, anilinę, melaminę i kwas 
cyjanurowy oraz co najmniej jednego związku z grupy obejmu
jącej naftalen, benzen, toluen, etylobenzen i ksylen i (d) wyizo
lowanie spośród mikroorganizmów hodowanych w etapie (c) 
mikroorganizmu, który w warunkach tlnowych degraduje zanie
czyszczenie organiczne. 

Wynalazek dotyczy mikroorganizmów zdeponowanych 
w American Type Culture Collection pod numerami depozytu 
ATCC: 55644, 55648, 55645, 55641, 55647, 55642, 55643, 
55646, 55649, 55722, 55723, 55726, 55727, 55724, 55725. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 320755 (22) 95 12 15 6(51) C12N 1/20 
B09C 1/10 
A62D 3/00 

(31) 94 357686 (32)941216 (33) US 
94 357700 941216 US 
94 357821 941216 US 
94 357822 941216 US 

(86) 95 12 15 PCT/US95/16364 
(87) 96 06 20 W096/18724 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP., 

Wilmington, US 
(72) Pierce George E., Smith Christopher V., 

English Carolyn W. 
(54) Układy i sposoby do degradacji biologicznej 
(57) Wynalazek dotyczy m.in. przebiegającej w warunkach 

tlenowych reakcji związków, takich jak związki aromatyczne, 
nřtroaromatyczne, chlorowcoaromatyczne, chlorowconitro-
aromatyczne, alifatyczne i chlorowcoalifatyczne, z mikroorgani
zmami, z których każdy wchodzi w skład grupy obejmującej 
mikroorganizmy o numerach depozytu ATCC 55644, 55648, 
55645, 55641, 55647, 55642, 55643, 55646, 55649, 55722, 
55723, 55726, 55727, 55724 i 55725. Bardziej szczegółowo, 
wynalazek dotyczy rozkładu tlenowego związków w płynie lub 
w fazie stałej, tego rodzaju, że związki są unieszkodliwiane 
biologicznie do produktów obejmujących CO2 i H2O. Mikro
organizmy o w/w numerach depozytu zostały zdeponowane w 
American Type Culture Collection. 

(96 zastrzeżeń) 

A1(21) 320747 (22) 95 12 11 6(51) C12N 5/06 
C07K 14/705 

(31) 94 9425502 (32) 941217 (33) GB 
(86) 951211 PCT/EP95/04998 
(87) 96 06 20 WO96/18650 PCT Gazette nr 28/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., 

Brentford, GB 
(72) Herdon Hugh Jonathan, Jerman Jeffrey 

Clifford, Chan Wai Ngor 
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(54) Nowy receptor 
(57) Ujawniono w szczególności receptor w zasadniczo 

czystej postaci, możliwy do otrzymania z tkanki przodomóz-
gowia, charakteryzujący się tym, że a) związek A wiąże się z 
nim z Kd równą 40 riM dia tkanki przodomózgowia szczura, 
b) związek A wiąże się z nim z Bnax równym 220 pmoli/g białka 
dia tkanki przodomózgowia szczura, c) związek B wiąże się 
nim z Kd równą 2 nM dla tkanki przodomózgowia szczura, d) 
związek B wiąże się z nim z Bmax równym 220 pmoii/g białka 
dla tkanki przodomózgowia szczura oraz homologiczne re
ceptory z innych źródeł, wykazujących co najmniej 85% ho-
mologi z tkanką przodomózgowia szczura, 

(21 zastrzeżeń; 

A1(21) 320697 (22) 95 11 08 6(51) C12Q 1/68 
(31)94 9415162 (32)941216 (33) FR 
(86)951108 PCT/FR95/01468 
(87) 96 06 20 W096/18744 PCT Gazette nr 28/96 
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony 

Cedex, FR 
(72) Crouzet Joël, Scherman Daniel, Wils Pierre 
(54) Oczyszczanie DNA przez tworzenie potrójnej 

helisy z unieruchomionym oiigonukleotydem 
(57) Wynalazek dotyczy m.in, sposobu oczyszczania dwu-

niciowego DNA, według którego przepuszcza się roztwór, 
zawierający wymieniony DNA w mieszaninie z innymi 
składnikami, przez nośnik, z którym połączony jest kowa
lencyjnie oligonukleotyd zdolny do tworzenia, przez hybry
dyzację, potrójnej helisy z sekwencją specyficzną obecną 
w wymienionym DNA. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 320673 (22) 95 12 12 6(51) C22C 19/05 
(31) 94 1428 (32) 941213 (33) DK 
(86) 95 12 12 PCT/DK95/00503 
(87) 96 06 20 W096/18747 PCT Gazette nr 28/96 
(71) MAN B & W DIESEL A/S, Kopenhaga, DK 
(72) Hoeg Harro Andreas 

(54) Człon cylindrowy oraz pokrywające stopy na 
bazie niklu 

(57) W silniku wewnętrznego spalania, człon cylindrowy, taki 
jak zawór, gniazdo zaworowe, tłok lub tuleja cylindrowa, jest 
wyposażony w zgrzewany stop odporny na korozję wysokotem
peraturową. 

Twardość zgrzewanego stopu została zwiększona za 
pomocą mechanizmu utwardzającego działającego na bazie 
przekształcenia fazy stanu stałego, przy czym temperatura ua
ktywniania mechanizmu utwardzania poprzez wytrącanie jest 
wyższa niż temperatura pracy stopu. 

Mechanizm utwardzania poprzez wytrącanie działa 
tak wolno, że stop zasadniczo nie utwardza się przy zgrzewa
niu z członem cylindrowym, ale utwardza się dopiero podczas 
późniejszej obróbki cieplnej przy temperaturze wyższej niż 
temperatura uaktywniania mechanizmu utwardzania przez 
wytrącanie. 

Stop pokrywający na bazie niklu zawiera, wyrażone w 
procentach wagowych i bez uwzględnienia pojawiających się 
zwykle zanieczyszczeń, 40 do 51% Cr, od 0 do 0,1% C, mniej 
niż 1,0% Si, od do 5,0% Mn, mniej niż 1,0% Mo, od 0,05 do mniej 
niż 0,5% B, od 0 do 1,0% A1, od 0 do 1,5% Ti, od 0 do 0,2% Zr, 
od 0,5 do 3,0% Nb, łączną zawartość Co i Fe maksymalnie 5,0% 

maksymalnie 0,2% O, maksymalnie 0,3% N oraz dopełnienie w 
postaci Ni. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 313948 (22) 96 04 23 6(51) C23F 13/00 
B63H 23/34 

(71) Instytut Morski, Gdańsk 
(72) Stankiewicz Aleksander, Malinowski 

Szczepan 

(54) Sposób i układ ekwipotencjaSizacji 
elektrycznej wału śrubowego i kadłuba 
statku morskiego w czasie ruchu 

(57) Sposób ekwipotencjalizacji elektrycznej wału śrubo
wego i kadłuba statku morskiego w czasie ruchu polega na 
tym, że przykłada się pomiędzy szczotki kolektora a kadłub 
napięcie kompensujące o wartości równej spadkowi napięcia 
pomiędzy wałem śrubowym a kadłubem. 

Układ do realizacji tego sposobu charakteryzuje się 
tym, że pomiarowa szczotka kolektorowa (1) oraz kadłub 
(2) połączone są z regulatorem (3), który steruje źródłem 
napięcia (4), którego dodatni biegun połączony jest z kad
łubem (2), a ujemny biegun z prądową szczotką kolektoro
wą (5), zaś pomiarowa szczotka kolektorowa (1) i prądowa 
szczotka kolektorowa (5) odziolowane są od siebie i od 
kadłuba (2). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313952 (22) 96 04 23 6(51) C25D 21/16 
(11\ Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Staniczek Jadwiga, Sosnowski Remigiusz, 

Badura Werner, Kuboszek Tadeusz, 
Wyrobek Alojzy 

(54) Sposób zagospodarowania odpadowych 
szlamów chromonośnych, zwłaszcza 
pogalwanicznych i pogarbarskich 

(57) Przedmiotem wynalazku jesi sposób zagospodaro
wania odpadowych szlamów chromowych, zwłaszcza 
pogawalnicznych i pogarbarskich, powstających w przemyśle 
maszynowym, metalurgicznym i garbarskim. 

Odpadowe szlamy chromowe miesza się z drobnoziar
nistą rudą chromu, koksikiem, topnikiem i lepiszczem, brykietu-
je i poddaje elektrotermicznej redukcji w procesie produkcji 
żealzochromu wysokowęglowego. 

W wyniku redukcji uzyskuje się metaliczny chrom za
warty w stopie z żelazem oraz nieszkodliwy żużel przydatny w 
budownictwie i przemyśle materiałów ogniotrwałych. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 313947 (22) 96 04 23 6(51) D01F 2/00 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Mróz Władysław, Surma-Ślusarska Barbara, 

Wandelt Paweł 
(54) Sposób wytwarzania mas włóknistych o 

dobrych właściwościach chłonnych 
(57) Sposób wytwarzania mas włóknistych o dobrych właści

wościach chłonnych poiega na tym, że odpady drewna w po
staci wiórów o dowolnym składzie jakościowym i »ościowym 
poddaje się impregnacji wodnym roztworem siarczynu sodowe
go o stężeniu 8-10% aż do uzyskania modulu wchłoniętej przez 
nie wilgoci równego co najmniej 2, a następnie eksplozyjnemu 
roztwarzaniu nasyconą parą wodną w temperaturze 183-191 °C, 
przy ciśnieniu 1,1 -1,3 MPa, w czasie do 2 minut, po którym masę 
poddaje się procesom rozwłókniania, mycia, sortowania i pod-
bielenia, korzystnie nadtlenku wodoru. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 320740 (22) 96 10 08 6(51) D01F 2/00 
D02J 1/06 

(31) 95 1703 (32)951013 (33) AT 
(86) 96 10 08 PCT/AT96/00188 
(87) 97 04 24 W097/14829 PCT Gazette nr 18/97 
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lenzing, AT 
(72) Eíbi Markus, Eichinger Dieter 
(54) Sposób wytwarzania włókien celulozowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania włókien celu

lozowych, wykazującego następujące etapy: (A) rozpuszczenie 
celulozonośnego materiału w wodnym, trzeciorzędowym tlenku 

aminy dla otrzymania przędliwego roztworu celulozy; (B) przę
dzenie z roztworu celulozy Š prowadzenie przez wodną kąpiel 
koagulacyjną, przy czym otrzymuje się zawierające wodę, na-
pęczniałe filamenty; (C) zgniatanie zawierających wodę, napę-
czniałych filamentów w najróżniejszych miejscach tak, żeby na 
1 milimetrze długości filamentu średnio znajdowały się co naj
mniej dwa miejsca zgniatania, i (D) suszenie zgniecionych 
filamentów na włókna celulozowe, przy czym zgniatanie to 
następuje pod naciskiem, który wystarcza nato, żeby uzyskane 
naf(lamencie miejsca zgniecione zachowały się na wysuszonym 
włóknie i były w obserwacji w świetle liniowo spolaryzowanym 
widzialne jako zmiany zabarwiania. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 320746 (22) 95 12 05 6(51) D06M 16/00 
C12N 9/42 

(31) 94 1387 (32)9412 05 (33) DK 
(86) 95 12 05 PCT/DK95/00488 
(87) 96 0613 W096/17994 PCT Gazette nr 27/96 
(71) NOVO NGRDÍ5K A/S, Bagsvaerd,DK 
(72) Lund Henrik, Pedersen Hanne H#st 
(54) Sposób wytwarzania tkaniny celulozowej o 

zmniejszonej skłonności do piliingu 
(57) Sposób wytwarzania tkaniny celulozowej o znacznie 

zmnieszonej skłonności do piliingu, korzystnie odpowiadające
go stopniowi piliingu co najmniej 4, a korzystniej co najmniej 
4,5, poiega na tym, że tkaninę poddaje się obróbce celuiazą 
zdolną do przeprowadzenia częściowej hydrolizy powierzchni 
włókna, odpowiadającej ubytkowi wagi poniżej 2% wagowych 
w stosunku do tkaniny celulozowej nie poddanej obróbce. Ujaw
niono m.in. szczególnie korzystne warianty celulazy. 

(18 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 319800 (22) 97 04 30 6(51) E01F 13/00 
(71) Ośrodek Techniki Jądrowej POLON Spółka 

z O.O., Wrocław 
(72) Kaczorowski Marian 

(54) Napęd wału obrotowego o ruchach cyklicznie 
zmiennych, zwłaszcza dia zapory drogowej 

(57) Napęd wału obrotowego o ruchach cyklicznie zmien
nych, zwłaszcza dla zapory drogowej, zawiera silnik (1) o dwu 
kierunkach obrotu, połączony z wałem obrotowym (14) za po
średnictwem przekładni, charakteryzuje się tym, że przekładnię 
stanowią przekładnia pasowa i przekładnia śrubowa, która jest 
zaopatrzona w wyłączniki krańcowe (18). Przekładnię śrubową 
stanowi śruba (6), na której nasadzona jest nakrętka, osadzona 

jednocześnie w jarzmie (11), zamocowanym nawale obrotowym 
(14) zapory. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313951 (22) 96 04 23 6(51) E03B 3/08 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Zięba Antoni, Bednarz Stanisław, Furmanik 

Kazimierz 
(54) Studnia kopana iub wiercona,zwłaszcza w 

gruntach kurzawkowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest studnia kopana lub wier

cona, zwłaszcza w gruntach kurzawkowych, charakteryzująca 
się tym, że wyposażona jest w wewnętrzny zbiornik czystej 
wody (5), który posadowiony jest na wspornikach (4), należą
cych do jednego z dolnych kręgów studziennych (2). 

W miejscu posadowienia zbiornika (5) utworzona jest 
labiryntowa przestrzeń dla przepływu wody z kurzawką. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319400 (22) 97 04 09 6(51) E03C 1/22 
(31) 96 19614694 (32) 96 0413 (33) DE 

96 19623034 96 06 08 DE 
(71) Franz Scheffer OHG, Menden, DE 
(72) Mols Helmut 
(54) Urządzenie odpływowe 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia odpływowego do wa

nien i brodzików prysznicowych i natrysków, mającego dwuczę
ściową obudowę odpływu, nieruchomą rurę zanurzeniową (7) i 
przesuwną w niej, teleskopowo prowadzoną rurę przestawną 
(15), która w obszarze otworu przelewowego wspiera grzybek 
zamykający (16), a od zewnątrz jest wyposażona w elementy 
uszczelniające i zderzaki określające położenia końcowe. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ustawiana trwale 
na dowolnej wysokości przestawna rura (15) jest obrotowa 
względem zanurzeniowej rury (7) i grzybka zamykającego (16) 
i ma spiralny zespół prowadzenia. 

Zespół prowadzenia jest przy tym korzystnie wykonany 
jako wpuszczony w przestawną rurę (15), spiralnie przebiegają
cy rowek (21) i przyporządkowany zanurzeniowej rurze (7) pro
wadzący czop (22). 

W tak wykonanym urządzeniu odpływowym przestawna 
rura (15) na skutek samohamowności może być utrzymywana 
w stanie wysuniętym na dowolną długość. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319624 (22) 97 04 23 6(51) E03F 3/04 
(31) 96 1002923 (32)96 04 23 (33) NL 
(71) NYLOPLAST EUROPE B.V., Gravendeel, 

NL; ALPHACAN OMNIPLAST GmbH, 
Ehringshausen, DE 

(72) De Wit Hartgert, NL; Nowack Reinhard, DE 
(54) Złącze rurowe 
(57) Złącze rurowe, zaopatrzone w pierścieniowe zewnętrz

ne zagłębienia (6) dla uszczelek, otaczających wprowadzone do 
złącza rury jest wyposażone: w pionową rurę (8), stanowiącą 
zewnętrzne ograniczenie pierścieniowego zagłębienia dla usz
czelki (9), w wystające promieniowo do wewnątrz żebra (10), 
ograniczające pierścieniowe zagłębienie dia uszczelki od strony 
korpusu (1) oraz w pierścień (12), stykający się z pionową rurą 
(8) i połączony z nią, ograniczający pierścieniowe zagłębienie 
dla uszczelki strony korpusu (1). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319568 (22) 97 04 21 6(51) E04B 1/16 
(31) 96 19616734 (32)96 04 26 (33) DE 
(71) SICOWA Verfahrenstechnik für Baustoffe 

GmbH & CO.KG, Aachen, DE 
(72) Eîigert Hanns-Jörg, Koslowski Thomas 
(54) Sposób wytwarzania budowu w stanie 

surowym oraz budynek 
(57) Przedmiotom wynalazku jest sposób wytwarzania bu

dowu w stanie surowym oraz budynek, zwłaszcza do celów 
mieszkalnych, w którym na płycie dennej umieszcza się osza
lowanie i zbrojenie dia ścian nośnych pierwszej kondygnacji, 
wypełnia się oszalowanie masą pianogipsową a po dostate
cznym stwardnieniu pianogipsu usuwa się oszalowanie ścian 
nośnych, po tym umieszcza się oszalowanie i zbrojenie dia 
stropu, odlewa się strop z masy pianogipsowej i później 
usuwa oszalowanie oraz ewentualnie wytwarza się odpowie
dnio jedną !ub więcej dalszych kondygnacji, przy czym masę 
pianogipsową przygotowuje się na piacu budowy i rozlewa 
bezszczelinowo. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 313893 (22) 96 04 23 6(51) E04B 1/74 
(75) Gawelski Zbigniew, Gdynia 
(54) Sposób izolowania murów budynków 

trocinobetonem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób izolowania murów 

budynków trocinobetonem o dowolnym składzie i dowolnej 
grubości warstwy izolującej, polegający na instalowaniu ciekłe
go trocinobetonu (1) pomiędzy elementy ściany muru (2) i (3), 
przy czym od strony trocinobetonu umieszczana jest warstwa 
wodnoodporna (4), jeżeli same elementy (2) i (3) nie posiadają 
takich właściwości, przy czym umieszczony trocinobeton stabi
lizuje się aż do uzyskania odpowiedniej twardości zgodnie z 
założeniami projektanta. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313885 (22) 96 04 22 6(51) E04B 1/80 
(71) TARMONT Sp.z o,o., Tarczyn 
(72) Rossian Krzysztof, Dżegan Dariusz 
(54) Płyta warstwowa ścienna 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem płyty warstwowej ścien

nej, zapewniającej jej sztywność i izolacyjność oraz trwałe i 
sztywne połączenie z sąsiednimi płytami. 

Płytę stanowi warstwa termoizolacyjna (2) z okładzinami 
(1) z obu stron, przy czym w obrębie ściany czołowej, umownie 

lewej (5), okładziny (1) mają równoległe, wzdłużne wystające 
części (3), wygięte równolegle w kierunku ściany czołowej (5), 
zaś w obrębie ściany czołowej, umownie prawej (6), okładziny 
(1) mają wzdłużne wgłębienie (4). Ponadto na jednej ze ścian 
czołowych (5, 6) znajduje się wzdłużny trapezowy rowek (8), a 
na drugiej ze ścian czołowych (6, 5) znajduje się wzdłużny 
trapezowy występ (9). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 320748 (22) 94 03 30 6(51) E04C 3/07 
(31) 93 40494 (32)93 03 31 (33) US 

93 82989 93 06 25 US 
94 190643 94 02 02 US 

(86) 94 03 30 PCT/US94/03508 
(87) 94 10 13 W094/23149 PCT Gazette nr 23/94 
(71) Bass Donna R., Ei Cajon, US 
(72) Bass Kenneth R. 
(54) Układ metalowych kratownic i ram lekkiej 

konstrukcji 
(57) Układ lekkich metalowych elementów konstrukcyjnych 

ma przede wszystkim belkę, uformowaną z jednego kawałka 
zimnowalcowanej blachy stalowej lub blachy z innego metalu, 
zgiętej wzdłużnie wzdłuż czterech iinii dia utworzenia przekroju 
o kształcie- trójkątnym z dwoma skrzydełkami, wystającymi je
den przy drugim z jego wierzchołka. Końce belek mogą być 
modyfikowane dla utworzenia złącz, wykorzystywanych do łą
czenia ze sobą dwóch belek lub do łączenia belki z innym 
metariałem konstrukcyjnym. Wsporniki, uformowane z pasków 
blachy stalowej lub blachy z innego metalu wyginane dla 
dopasowania ich do zewnętrznych powierzchni belek lub 
innych materiałów konstrukcyjnych, są wykorzystywane do 
łączenia belek z innymi belkami lub z innymi materiałami kon
strukcyjnymi. Do pewnego mocowania złącz i wsporników do 
belek i materiałów konstrukcyjnych są wykorzystywane ele
menty złączne. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 320788 (22) 95 12 07 6(51) E04D 3/30 
(31) 94 9415568 (32) 9412 23 (33) FR 
(86) 9512 07 PCT/EP95/04886 
(87) 96 07 04 WO96/20320 PCT Gazette nr 30/96 
(71) UNION MINIERE FRANCE S.A., 

Bagnolet, FR 
(72) Racek Ronald Francis Walter 
(54) Cynkowe pokrycie dachu 
(57) Ujawniono w szczególności pokrycie cynkowe lub ze 

stali galwanizowanej, utworzone zasadniczo z połączenia arku
szy z wymienionych materiałów i nałożone na nie wentylowany 
podkład dachowy. Powierzchnia arkuszy zwrócona do podkła
du jest zaopatrzona w organiczną powłokę o grubości co naj
mniej 50 mikrometrów, która jest elastyczna, trwała i szczelna 
wobec pary wodnej. 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313884 (22) 96 04 22 6(51) E04D 3/36 
(71) TARMONT Sp. z o.o., Tarczyn 
(72) Rossian Krzysztof, Dżegan Dariusz 
(54) Złącze płyt warstwowych dachowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem złącza płyt warstwo

wych dachowych o lekkiej konstrukcji, zapewniającego szczel
ność i sztywność. 

Charakteryzuje się tym, że płyta prawa (1) ma dolną 
okładzinę (3), wystającą poza warstwę termoizolacyjną (7) i 
wygiętą równolegle w kierunku tej warstwy (7). 

Dolna okładzina (5) płyty lewej (2) ma wzdłużne wgłę
bienie (9) o szerokości nieco większej od długości wystającej 
części okładziny (3). Okładziny górne (4, 6) płyt (1, 2) mają 
wzdłużne, prostopadle wygięte stójki (10,11), przy czym stój
ka (11) ma większą wysokość od stójki (10), a obie w górnej 
części są zagięte o 180°, tworząc grzbiet (12), 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313894 (22) 96 04 23 6(51) E04G 1/32 
(71) Kar Za Sp. z o.o., Olsztyn 
(72) Karwatzki Reimund 
(54) Kozioł rusztowania 
(57) Kozioł rusztowania zawiera dwie podpory, których 

nogi połączone są za pośrednictwem tulej, w których usy
tuowane są rury (4) połączenia teleskopowego, spięte po
przeczką kozła (3) po przejściu przez tulejki na rurze w 

poprzeczce podpory kozła oraz zawiera też pręty (8) połączeń 
teleskopowych, połączone górnymi końcami za pośrednictwem 
belki (10). Pręty (8) oraz końce rur (4) połączeń teleskopowych 
mają otwory (S) na zawleczki, natomiast poprzeczka kozła (3) 
ma na końcach otwory, przez które połączone są rury (-1) 
połączenia teleskopowego za pośrednictwem śrub. Rury 
(4) połączeń teleskopowych połączone są od góry bel
kami poziomami (6) ramy dolnej, które między sobą połączo
ne są prętami skośnymi (7). Belka (10) ma na końcach 
zamocowane gniazda słupka (11) poręczy, gdzie wzdłuż 
słupków poręczy (12) przymocowane są uchwyty na deski 
poręczy, zaopatrzone w otwory na elementy mocujące deski 
poręczy. Na prętach (8) połączenia teleskopowego, między 
belkami poziomymi (6) ramy dolnej, są zamocowane 
uchwyty (15) na stężenie skośne, usztywniające. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319529 (22) 97 04 17 6(51) E05C 1 /08 
(31) 96 9605103 (32)96 04 23 (33) FR 
(71) FERCO INTERNATIONAL FERRURES 

ET SERRURES DE BATIMENT, Reding, 
FR 

(72) Prevot Gérard, Legrand Jean-Claude 
(54) Zasuwnica i pręt zasuwnicy 
(57) Zasuwnica zawiera pręt, przystosowany do przesuwu w 

żłobku (21) od położenia odryglowania do położenia zaryglowa
nia, przy czym żłobek (21) zawiera rowek denny oraz rowek, 
pokrywający się z powierzchnią czołową i mający w kierunku 
poprzecznym (Y) względem żłobka szerokość, większą od sze
rokości części dennej. 

Pręt ma przekrój poprzeczny w kształcie litery T, przy 
czym nóżka (10b) i główka (10a) kształtu teowego są przystoso
wane do przesuwu odpowiednio w rowku dennym i w rowku, 
pokrywającym się z powierzchnią czołową żłobka (21). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319394 (22) 97 04 09 6(51) E05D 7/04 
(31) 96 9605126 (32)96 0419 (33) FR 
(71) FERCO INTERNATIONAL Ferrures et 

Serrures de Bâtiment Société Anonyme, 
Sarrebourg, FR 

(72) Vigreux Daniel 
(54) Okucie przegubowe, zwłaszcza wspornik 

kątowy drzwi lub okna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest okucie przegubowe, zwła

szcza wspornik kątowy, do drzwi lub okna, składające się ze 
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wspornika stałego przymocowanego do ramy ościeżnicy, 
na którym zamontowana jeet oś (7) przeznaczona do wpro
wadzenia w tuleję (16), w którą wyposażony jest wspornik 
ruchomy (17) umocowany na skrzydle drzwi !ub okna. 

Oś (7) zamontowana jest obrotowo za pomocą mśmo-
środu (8) na wsporniku (5) stałym, a tuleja (16) wspornika 
ruchomego (17) osadzona jest w obsadzie, wyposażonej w 
mimośrodowo wytoczony otwór do umieszczenia w nim osi 
wspornika stałego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 320694 (22) 95 12 05 6(51) E05D 11/10 
(31) 94 9415217 (32)941214 (33) FR 
(86) 95 12 05 PCT/FR95/01603 
(87) 96 06 20 W096/18793 PCT Gazette nr 28/96 
(71) SEVA, Chalon-sur-Saône, FR 
(72) Maublanc Georges 

(54) Urządzenie montażowe i przegubowe płyty 
drzwiowej w ościeżnicy i drzwi lob czop 
podłogowy, zawierające urządzenie 
montażowe i przegubowe płyty drzwiowej w 
ościeżnicy 

(57) Urządzenie montażowe i przegubowe płyty drzwio
wej w ościeżnicy składa się z części stałej (1) i części 
obrotowej (2). 

Urządzenie zawiera obudowę (3), mieszczącą tuleję 
łożyskową (4), prowadzącą tuleję obsady kulek (6), służącą 
jako gniazdo dla rygla (8), który ma przewężenie o powierz
chni stożkowej i przylega do elektromagnesu (9). 

Służy jako urządzenie do utrzymywania w położe
niu otwartym drzwi ogniowych lub odblokowania drzwi, 
zamontowanych na czopie podłogowym. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314021 (22) 96 04 26 6(51) E06B 1/02 
B63B 19/00 

(71) LUBMOR Spółka z o.o., Trzcianka 
(72) Życiński Robert, Klessa Edwin 
(54) Obudowa wnęki okiennej okna okrętowego i 

sposób wykonania obudowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest metaiowa obudowa wnęki 

okiennej okna okrętowego i sposób wykonywania tej obudowy 
tworzonej z czterech odrębnie prefabrykowanych ścianek (3, 4, 
5), charakteryzuje się tym, że jedno ze stykających się łączenio
wych obrzeży (1) tych ścianek jest zawsze zagięte o kąt prosty 
na zewnątrz obudowy a krawędzie brzegowe stykających się ze 
sobą obrzeży leżą w jednej płaszczyźnie i są one trwale połą
czone za pośrednictwem podłużnych wgniotów (14) z podłuż
nym rozklinowaniem (15). Ścianki te mają najdłuższe swoje 
obrzeża także zagięte na zewnątrz obudowy, które tworzą czo
łowy kołnierz (13) z zawiniętymi o kąt 180° wąskimi obrzeżami 
(25), są też one usztywnione zetownikami (20). 

Sposób wykonywania obudowy polega na tym, że styki 
obrzeży naprzeciwległych sobie ścianek łączone są mechani
cznie za pomocą podłużnych wgniotów wykonywanych prze
nośną praską podłużnie rozkiinowującą garbowe przetłoczenia 
jednej blachy w blachę drugą. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313854 (22) 96 04 19 6(51) E06B 3/10 
(71) Bać Zofia, Mielec; Graniczka Barbara, 

Mielec; Pelc Józef, Mielec 
(72) Bać Krzysztof, Graniczka Bogusław, Pelc 

Józef 
(54) Skrzydło drzwi 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest skrzydło drzwiowe (1) 

drzwi wejściowych, wewnętrznych i łazienkowych, wykończone 
okleiną z drzew szlachetnych, z przeszkleniami i/lub płycinami 
drzwiowymi, z ramą mającą w ramiakach (3, 4) komory (5) w 
które wklejone są wypełniacze ulowe (6), przy czym rama (2) jest 
zbudowana z podwójnego szkieletu klejonego, zszywanego 
i/!ub zbijanego gwoździami. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319570 (22) 97 04 21 6(51) E06B 5/16 
(31) 96 19615902 (32) 96 04 22 (33) DE 
(71) Promat GmbH, Ratingen, DE; Holzbau 

Schmid GmbH & Co KG, Adelberg, DE 
(72) Wiedemann Günter, Schmid Claus 
(54) Szklane drzwi przeciwpożarowe 
(57) Szklane drzwi przeciwpożarowe są zaopatrzone w szy

bę przeciwpożarową (2) zawierającą składnik aktywny spienia
jący się pod działaniem ciepła oraz konstrukcję nośną z drewna 
przejmującą ciężar szyby przeciwpożarowej i przenoszącą go 
za pomocą zawiasów czołowych na ościeżnicę. W celu wykona
nia szklanych drzwi przeciwpożarowych opartych na konstrukcji 
ramowej drewnianej z możliwie dużą częścią przeznaczoną na 
powierzchnię szklaną, osadza się konstrukcję nośną razem z 
dwoma kształtownikami nośnymi (3, 4) wzdłuż doinej oraz gór
nej poziomej krawędzi szyby przeciwpożarowej (2). Kształtow
niki nośne (3, 4) przejmują ciężar szyby przeciwpożarowej (2) i 
są ze sobą połączone poprzez pionowe kształtowniki, których 
przekrój w porównaniu do przekrojów kształtowników nośnych 
(3, 4) jest wyraźnie mniejszy. Pionowe kształtowniki pokrywają 
pionowe krawędzie szyby przeciwpożarowej (2). Wreszcie w 

jednym z dwóch pionowych kształtowników jest zamocowana 
obudowa zamka drzwi (5). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320676 (22) 95 12 13 6(51) E21B 7/20 
(31) 94 945852 (32)941213 (33) FI 
(56) 95 12 13 PCT/FI95/00678 
(87) 96 06 20 W096/18798 PCT Gazette nr 28/96 
(75) Homäki Valto, Ylöjärvi, FI 
(54) Sposób wiercenia i zespół wiertniczy 
(57) Sposób wiercenia otworu w glebie za pomocą zespołu 

wiertniczego oraz zespół wiertniczy, w którego skład wchodzi 
pierścieniowe wiertło (2) do wiercenia zewnętrznego okręgu 
otworu oraz z którym jest sprzężony rurowy układ ochronny 
(4) osadzony w otworze podczas wiercenia, oraz cylindryczne 
wiertło wewnętrzne (1) do wiercenia środkowej części otworu, z 
którego to wiertła przenosi się na wiertło zewnętrzne (2) co 
najmniej część ruchu obrotowego. W razie potrzeby odłącza się 
wiercenie wiertłem zewnętrznym (2) i wyciąga rurę ochronną (4) 
odwracając kierunek obrotów wiertła wewnętrznego, po czym 
kontynuuje się wiercenie tylko wiertłem wewnętrznym (1). 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320749 (22) 95 02 03 6(51) E21B 35/00 
(31) 94 238672 (32) 94 05 05 (33) US 
(86) 95 02 03 PCT/US95/01456 
(87) 95 1116 WO95/30819 PCT Gazette nr 49/95 
(71) KENNAMETAL INC., Latrobe, US 
(72) Sheirer Daniel C. 
(54) Zespól obrotowego tnącego wiertła 
(57) Zespół wiertła stropowego składa się ze stropowego 

wiertła (20) i uchwytu (50). Stropowe wiertło posiada wybranie, 
którego wylot znajduje się w jego tylnej końcówce, Podczas 
montażu wiertła (20) i uchwytu (50) do wybrania wchodzi, osio
wo usytuowana, przednia końcówka (22) wiertła (20). Między 
stropowym wiertłem (20) i uchwytem (50) znajduje się uszczel
niający element, zapewniający hydraulicznie szczelne połącze
nie między uchwytem (50) i stropowym wiertłem (20). 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 314017 (22) 96 04 26 6(51) E21D 23/04 
(75) Guzera Jan, Świętochłowice; Romanowicz 

Stanisław, Gliwice; Brol Henryk, Chorzów; 
Jarno Leszek, Bytom; Lukas Józef, Knurów; 
Adamek Bolesław, Piekary Śląskie 

(54) Górnicza obudowa osłonowa lemniskatowa 
(57) Górnicza obudowa przy najwyższym położeniu stropni

cy (1) ma tak usytuowany stojak (5), podpierający odzawałową 
osłonę (3), że jego górny koniec jest nachylony w stronę czoła 
wyrobiska, czyli h < I2. Przy tym odległość r jest nie większa od 
odległości D, gdzie D jest odległością przegubów (9.10), łączą
cych lemniskatowe łączniki (6, 7) z odzawałową osłoną (3), ar 
jest odległością od osi przegubu (8) punktu przecięcia osi 
stojaka (5) z prostą, przechodzącą przez oś przegubu (8, 9). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314013 (22)96 04 25 6(51) E21F 15/00 
E21F 15/04 

(71) Firma HALLER S.A., Katowice; Włoszek 
Jan, Tychy; Haller de Hallenburg Cezary, 
Katowice; Bąk Andrzej, Katowice 

(72) Włoszek Jan, Hailer de Hallenburg Cezary, 
Bąk Andrzej 

(54) Sposób lokowania substancji 
drobnofrakcyjnych w zrobach ścian 
zawałowych oraz tama 
przesuwna,umożiiwiająca lokowanie 
substancji drobnofrakcyjnych w zrobach 
ścian 

(57) Sposób lokowania substancji drobnofrakcyjnych w zro
bach ścian zawałowych polega na tym, że do szczelnie ©tamo
wanej względem sągu pustki poeksploatacyjnej wprowadza się 
niezależnie lecz w zasadzie jednocześnie odpady grubofra-
kcyjne, a korzystnie kamień odpadowy oraz zawiesinę wodną 
odpadów drobnofrakcyjnych, zaś tamę, odgradzającą pustkę 
poeksploatacyjną, przemieszcza się wraz z obudową za postę
pem ściany, dokonując kolejno przemieszczeń poszczególnych 
sekcji tamy. 

Tama przesuwna, zintegrowana z obudową zmecha
nizowaną, składa się z segmentów skrzynkowych, zaś każdy 
segment skrzynkowy zawiera płytę czołową (1) oraz dwie płyty 
boczne (2, 3), z których co najmniej jedna jest ruchoma wzglę
dem płyty czołowej i których długość jest większa od przesuwu 
obudowy zmechanizowanej, przy czym do płyty czołowej (1) jest 
przymocowany co najmniej jeden siłownik hydrauliczny (4), 
którego tłok (5) jest wysunięty w kierunku płyty bocznej (2, 3), 
zaś płyta czołowa (1) u dołu zaopatrzona jest w fartuch elasty
czny (6), zaś z boku w fartuch elastyczny (7), natomiast każdy 
segment skrzynkowy umocowany jest do sekcji obudowy zme
chanizowanej. 

(6 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 313808 (22) 96 04 17 6(51) F01B 1/06 
(75) Lewandowski Kazimierz, Dębica 
(54) Kolo i zasada jego konstrukcji oraz silnik 

tłokowy zbudowany w oparciu o zasadę 
konstrukcji koła 

(57) Zasada konstrukcji koła, jako sposób jego budowy, 
bazuje na zachowaniu proporcji wszystkich występujących w 
nim eiementów w oparciu o jego promień. Konstrukcja koła 
pozwala na wykorzystanie do napędu wyłącznie sily grawitacyj
nej. Silnik tłokowy jest wieiowariantowym, kompletnym urządze
niem do napędu wszelkich maszyn i urządzeń oraz hamowania 
ich wyłącznie siłą grawitacji, pracujący w sposób ciągły i długo
trwały, bez zasilania z zewnątrz. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320693 (22) 95 12 07 6(51) F01D 5/26 
(31)94 356094 (32)941215 (33) US 
(86) 95 12 07 PCT/CA95/006S3 
(87) 96 06 20 WO96/18803 PCT Gazette nr 28/96 
(71) PRATT & WHITNEY CANADA INC, 

Longueuil, CA 
(72) Modafferi Mario 
(54) Zespół przytrzymujący łopatki turbiny 

gazowej 
(57) Łopatki turbiny gazowej są wsunięte osiowo do tarczy 

(12) tak, że przytrzymujący trzeń (22) na każdej łopatce przylega 
do tarczy (12). Usytuowany osiowo obszar pomiędzy platforma
mi łopatkowymi, a tarczą (12) zawiera podłużny pasek (30). 
Wstępnie zagięty koniec (34) sprężyście dotyka tarczy (12), a 
przeciwległy koniec (36) jest wygięty promieniowo-zewnętrznie 
do rdzeni sąsiednich łopatek. Wygięcie odchyla łopatki na zew
nątrz, ograniczając wibrację. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313877 (22) 96 04 18 6(51) F02B 75/12 
(75) Grzywnowicz Jan, Kraków 
(54) Silnik cieplny bliższy Obiegu Carnota 
(57) Silnik realizuje sprężanie izotermiczne i adiabatyczne 

według wzoru Obiegu Carnota, a!e odbiega od niego sposobem 
spalania, który nie jest izotermiczny, lecz odbywa się w stałej 
objętości gazu i pod stałym ciśnieniem lub tylko pod starym 
ciśnieniem, Silnik może być realizowany w układzie tłokowym 
lub turbinowym. W pierwszym przypadku izotermiczne spręża
nie osiąga się przez przetłoczenie czynnika roboczego z dużego 
cylindra do małego, poprzez chłodnicę gazów, przy czym ruchy 
tłoków są przeciwbieżne. W ten sposób w małym cylindrze 
odzyskuje się część pracy sprężania adiabatycznego. Ponieważ 
gaz sprężony pozostaje zimny, więc dokonuje się sprężanie 
izotermiczne. W układzie turbiny spalinowej czynnik roboczy 
przechodzi najprzód przez wielostopniową sprężarkę wirnikową 
(1), zaopatrzoną w chłodzenie gazu, potem przez sprężarkę (2) 
bez chłodzenia, sprężającą czynnik roboczy doddatkowo, aby 
osiągnął wymaganą do spalania temperaturę. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314023 (22) 96 04 26 6(51) F02M 57/02 
(75) Sitko Janusz, Kraków 
(54) Zintegrowany pompowtryskiwacz 
(57) Zintegrowany pompowtryskiwacz zbudowany jest z cy

lindra (1) mającego przewężenie (2) o kształcie i wymiarach 
umożliwiających osadzenie w maszynie cieplnej. Wewnątrz cy
lindra (1) umieszczony jesttfok napędowy (3) utrzymywany w 
pozycji wyjściowej przez wstępnie napiętą sprężynę (4) opartą 
o segmentowe zamknięcie (5) cylindra (1). Napędowy tłok (3) 
ma świecę zapłonową i/lub żarową (6) oraz tłoczysko (7) z 
wewnętrznym kanałem (8) zasilającym umieszczony poniżej 
rozpylacz (9). Tłoczysko (7) ma profilową końcówkę (10), która 
jest spasowana suwliwie w zespole cyiinderek (11) - pierścień 
(12), który to zespół (11,12) osadzony jest obrotowo w gnieździe 
uformowanym w segmentowym zamknięciu (5) cylindra (1). Jest 
to sekcja dozująco-tłocząca. Segmentowe zamknięcie (5) zawie
ra układ korekcji (13) kąta wyprzedzenia wtrysku, a także układ 
sygnału (14) chwilowej częstotliwości i fazy cyklów ciśnienia. 
Segmentowe zamknięcie (5) umożliwia zabudowę dodatko
wych korekcyjnych układów (15,16,17) zwiększających zakresy 
działania podzespołów i/lub rozszerzających funkcję zintegro
wanego pompowtryskiwacza. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319852 (22) 97 05 06 6(51) F16C 13/02 
F16B 21/16 
F16D 1/02 

(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 
FAMAGO SA, Zgorzelec 

(72) Biaiy Kazimierz, Loret Iwon 
(54) Wał napędowy z pierścieniem oporowym 
(57) Wał napędowy (1) ma obwodowy kanałek kształtowy 

(2), w którym osadzony jest wewnętrznym kołnierzem (3) dzie
lony pierścień oporowy (4). Do pierścienia oporowego (4) przy
lega pierścieniowy cylinder hydrauliczny (11), a do niego-piasîa 
sprzęgła (14) z osadzonym na niej stożkowym urządzeniem 
zaciskowym (15). 

Rozwiązanie znajduje zastosowanie do demontażu ele
mentów, zaciskanych nawale napędowym (1), zwłaszcza sprzę
gieł łożysk, pierścieni zaciskowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313920 (22) 96 04 22 6(51) F16J 15/32 
(71) RAFINERIA GDAŃSKA S.A., Gdańsk 
(72) Kowalewski Bolesław, Zieliński Tadeusz, 

Ogrzewalski Marek, Wańtuch Marian 
(54) Uszczelnienie końcowych, obrotowych walów 

aparatów ciśnieniowych, zwłaszcza chłodnic 
skrobakowych i mieszadeł 

(57) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie końcowych, 
obrotowych wałów aparatów ciśnieniowych, zwłaszcza chłodnic 
skrobakowych i mieszadeł w miejscu przejścia wału na zewnątrz 
przez pokrywę aparatów, pracujących w instalacji odparafino-
wanis, aie i również w innych urządzeniach. Uszczelnienie 
składa się z wewnętrznego zespołu uszczelniającego (1) i zew
nętrznego zespołu uszczelniającego (2). Wewnętrzny zespół 
uszczelniający (1) umieszczony jest na wale napędowym (3), w 
obudowie dławicy (4) i składa się z tulei dystansowej (5), usz
czelnionej pierścieniem elastycznym o przekroju kołowym (6) i 
pierścieniem elastycznym wargowym (7) oraz pakietu uszczel
niającego (8), składającego się z co najmniej dwóch pierścieni 
elastycznych wargowych (7), umieszczonych w pierścieniach 
stalowych (9), uszczelnionych od strony obudowy dławicy (4) 
pierścieniami o przekroju kołowym (10). Zewnętrzny zespół 
uszczelniający (2) umieszczony jest nawale napędowym, (3) po 
zewnętrznej stronie obudowy dławicy (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319424 (22) 97 04 10 6(51) F16K11/00 
(31) 96 19614653 (32)960413 (33) DE 
(71) FRIEDRICH GROHE 

AKTIENGESELLSCHAFT, Hemer, DE 
(72) Pawelzik Manfred, Gebhardt Wolfgang 
(54) Zawór, zwłaszcza do urządzeń sanitarnych 
(57) Zawór służy do rozdziału medium między dwóch od

biorców. Zawór zawiera stałą tarczę (21), obrotową tarczę (22), 
otwory przelotowe dla dopływu i odpływu medium, usytuowane 
na koncentrycznie do osi obrotu umieszczonym okrągłym otwo
rze. W jednej połowi© stałej tarczy (21) jest jeden dopływowy 
otwór przelotowy, a w drugiej dwa odpływowe otwory przeloto
we. W obrotowej tarczy (22) są dwa otwory przelotowe usytuo
wane tak, że w każdej pozycji obrotu tarczy obrotowej (22) wolny 
jest przepływ przez obie tarcze (21,22), przy czym przekrój tych 
otworów jest z pozycji zamkniętej rosnąco proporcjonalny do 
kąta obrotu tarczy obrotowej (22). 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320686 (22) 96 09 10 6(51) F16K15/20 
F16K15/14 
A63H 27/10 

(31)95 9501951 (32)951010 (33) ES 
(86) 96 09 10 PCT/ES96/Ü0170 
(87) 97 04 17 W097/13566 PCT Gazette nr 17/97 
(75) Tarazaga Carrasco Juan Jose, Terrassa, ES 
(54) Zawór jednodrogowy dla wyrobów 

nadmuchiwanych i sposób wytwarzania i 
umieszczania go w wyrobie nadmuchiwanym 

(57) Zawór składa się z paska (1), z którym są zgrzane dwa 
paski współpłaszczyznowe (3, 4), oddzielone otworem wejścio
wym (5) dla gazu. 

Wytwarzanie zaworu odbywa się poprzez zgrzewa
nie dwóch pasków, oddzielonych przestrzenią (5), z cią
głym paskiem. 

Uzyskany zawór jest zgrzewany z warstwą, która two
rzy część wyrobu nadmuchiwanego z otworem, który musi 
nakładać się z otworem zaworowym (5). 

Następnie arkusz pierwszy jest zgrzewany z warstwą 
drugą, która tworzy wyrób nadmuchiwany. 

Dzięki temu samemu procesowi można otrzymać zawór 
podwójny z pojedynczym wejściem. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313880 (22) 96 04 19 6(51) F16K 31/02 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL 

Poznań, Poznań 
(72) Dziamski Edward, Pohl Bohdan, Małecki 

Andrzej, Skrzypiec Andrzej 
(54) Zawór magnetoelektryczny 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zawór magnetoelektrycz

ny, mający zastosowanie w niskociśnieniowych instalacjach 
gazowych. 

Zawór charakteryzuje się tym, że w jarzmie (6) od strony 
uszczelki (7) usytuowany jest magnes (8), zaś w gnieździe (3) 
usytuowana jest pierścieniowa zwora (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319913 (22) 97 05 08 6(51) F16L 33/02 
(71) DAGA Spółka z o.o., Wrocław 
(72) Gabarski Dariusz 
(54) Opaska zaciskowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest opaska zaciskowa prze

znaczona do uszczelniania złączy przewodów elastycznych z 
elementami współpracującymi, a zwłaszcza do połączenia prze
wodów z króćcami rur. 

Opaska zaciskowa jest utworzona z metalowej taśmy 
(1), której jeden koniec jest trwale zamocowany w kopułce (2), 
w której jednocześnie osadzona jest obrotowo śruba (3) z gwin
tem. Taśma (1) ma otwory przystosowane do współpracy ze 
śrubą (3). Taśma (1) ma co najmniej jeden otwór usytuowany 
pomiędzy jej zamocowaniem w kopułce (2), a otworami przysto
sowanymi do współpracy z gwintem śruby (3), przy czym otwory 
przystosowane do współpracy z gwintem śruby (3) mają kształt 
podłużny z jednym bokiem prostym, a drugim wypukłym i 
dwoma bokami równoległymi do boków taśmy (1), zaś śruba (3) 
jest osadzona w zagiętych bokach kopułki (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 313803 (22) 96 04 15 6(51) F23J 1/02 
(75) Krajewski Jan, Kraków 
(54) Urządzenie do odbioru żużia 
(57) Urządzenie, zwłaszcza do odbioru żużla z kotłów prze

mysłu energetycznego i grzewczego, złożone z lejów żużlo
wych, zasuwy odcinającej, rozdrabniacza żużla, kompensatora, 
instalacji wodnej, charakteryzuje się tym, że lej żużlowy (1) 
zaopatrzony w rozdrabniacz żużla jest połączony z przenoś
nikiem rurowo liniowym (4) poprzez zbiorczą komorę (5) wy
pełnioną płynem, zabezpieczoną ażurową przysłoną. Stacja 
napinająca (17) i stacja napędowa (18) z króćcem wysypowym 
(20) są umieszczone powyżej górnej obudowy (19) zbiorczej 
komory (5). Wylot leja żużlowego umieszczony jest poniżej 
górnej powierzchni płynu wypełniającego zbiorczą komorę (5) 
przenośnika rurowo liniowego (4). Ażurowa przysłona ma ślizgi 
prowadzące i ma listwy usztywniające. Zbiorczą komorę (5) 
wypełnioną płynem stanowi hermetyczna obudowa (6) zaopa
trzona w przewód wentylacyjny (10) iw instalację płynu (9). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313900 (22) 96 04 23 6(51) F23Q 5/00 
(75) Smoleń Kazimierz, Świdnik; Smoleń 

Bożena- Aneta, Świdnik 
(54) Sposób zwiększenia energii iskry zapłonowej 

oraz układ zapalniczki z zastosowaniem tego 
sposobu 

(57) Sposób zwiększenia energii iskry zapłonowej przezna
czony, zwłaszcza do elektronicznych zapalniczek zasilanych 
bateryjnie, które posiadają kondensator kumulujący energię 
rozładowywany tyrystorem, polega na tym, że wywołana wy
sokim impulsowym napięciem iskra, powoduje zamknięcie 
obwodów elektrycznych innych współpracujących źródeł ener
gii, które zwiększają prąd i energię iskry. 

Układ elektryczny zapalniczki wykorzystujący po
dany sposób posiada wtórne uzwojenie transformatora (Tr2) 
zbocznikowane stosem szeregowo połączonych prostow
ników (D4, D5, D6) zabezpieczonych rezystorami (R4, R5, 
R6) o wysokiej rezystancji lub zbocznikowane jednym 
wysokonapięciowym prostownikiem włączonym zaporowo 
do indukowanego w uzwojeniu napięcia oraz posiada do
łączone do wspólnego punktu katody prostownika i 
uzwojenia transformatora dodatkowe źródło w postaci 
kondensatora (C3), który ładowany jest z innego niezależ
nego od uzwojenia obwodu i którego napięcie dodaje się 
szeregowo do napięcia indukowanego w uzwojeniu w za
mkniętym obwodzie zawierającym elektrody zapłonowe. 
Wywołanie iskry na elektrodach zależy głównie od impulsu 
wysokiego napięcia transformatora a prąd i energia iskry 
od energii dodatkowego źródła, które rozładowuje się 
przez iskrę i niską oporność prostowników (w kierunku 
przewodzenia) bocznikujących uzwojenie transformatora. 

Do wyzwalania tyrystora (Ty) układ posiada gener
ator astabilny, którego częstotliwość i praca nie zależą od 
napięcia na kondensatorze komuiującym energię. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320675 (22) 95 12 08 6(51) F24C 15/22 
(31) 94 4444325 (32)941213 (33) DE 
(86) 95 12 08 PCT/EP95/04851 
(87) 96 06 20 W096/18855 PCT Gazette nr 28/96 
(71) GOGAS GOCH GMBH & CO., Dortmund, 

DE 
(72) Onur Emin 
(54) Promiennik grzewczy 
(57) Promiennik grzewczy posiada w kierunku promieniowa

nia, otwarty kołpak (2), zawierający komorę spalania (1). Poza 
tym wyposażony jest w większą liczbę reflektorów (9). Są one 
rozłączalnie zamocowane w kołpaku (2) w ten sposób, że umo
żliwiają ustalenie różnych pozycji i kąta nachylenia reflektorów. 
Sposób ten pozwala dopasować rozdział intensywności promie
niowania do różnych warunków zastosowań. Również możliwa 
jest prosta wymiana reflektora w przypadku konserwacji. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314014 (22) 96 04 25 6(51) F24D 3/10 
(75) Cwojdziński Edward, Włocławek; 

Kopaczewski Piotr, Włocławek 
(54) Dwufunkcyjny węzeł grzewczy kompaktowy 
(57) Zespolony dwufunkcyjny węzeł grzewczy, prze

znaczony do podgrzewania wody w instalacjach C O . i 
C.W.U., charakteryzuje się tym, że wymiennik CO. (4) 
i C.W.U. (2), poprzez odpowiedni układ połączeń z 
zastosowaniem zaworu zwrotnego (5), uniemożliwiają
cego przedostawanie się czynnika grzewczego z zasi
lania na powrót z ich ominięciem, może realizować 
wszystkie funkcje przewidziane d!a tego typu węzłów 
w układach równoległym, szeregowym i szeregowo-
równoległym już tylko na dwóch wymiennikach oraz 
tym, że wszystkie zawieradła układów regulacji znajdu
ją się po stronie wody grzewczej sieciowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313847 (22) 96 04 17 6(51) F24F 1/02 
(71) VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o., 

Kosakowo 
(72) Grabowski Grzegorz 
(54) Centrala klimatyzacyjna podwieszana 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja centra

li, którą stanowi montowany w zależności od potrzeb 
zestaw sekcji nagrzewania (1), sekcji chłodzenia (2), 
sekcji wentylatorowej (3), wymiennika krzyżowego (4), 
sekcji filtrowania (5), połączonych ze sobą rozłącznie 
w sztywną zwartą konstrukcję poprzez łączące elemen
ty (6) o profilu ceowym ścian bocznych, z otworami 
montażowymi i kątowym zamknięciu powierzchni górnej 
z otworem pod oś mocującego elementu, umiejscowione 
na bocznej płycie, każdej z sekcji, które zawierają obu
dowę (7). 

Obudowa (7) składa się z bocznych wewnętrznych 
płyt, bocznych zewnętrznych płyt połączonych ze sobą 
kształtowo i wzmocnionych nośnymi elementami oraz gór
nej stałej płyty i dolnej rewersyjnej płyty z uchwytami. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313984 (22)96 04 24 6(51) F28D 1/00 
(75) Stabrawa Marcin, Kraków; Żołnowski 

Andrzej, Kraków 
(54) Grzejnik uniwersalny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wysokowydajny, 

uniwersalny grzejnik centralnego ogrzewania wodne
go, parowego iub olejowego, który również może speł-
nać rolę wolnostojącego, bezpiecznego ogrzewacza 
elektrycznego. 

Grzejnik składa się z dwóch pionowych kolektorów 
zasilania i powrotu (1, 2), poziomych przewodów (3) oraz 
przyspawanych do nich pionowych grubościennych profili 
zimnowalcowanych (4) z nakładkami (5). 

W jednym z kolektorów pionowych może być za
montowana grzałka wodna lub olejowa z elementem grzew
czym i głowicą. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 313829 (22) 96 04 16 6(51) F28D 11/00 
(11) Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Racibórz. 
(72) Jurczenko Ryszard, Srnieja Grzegorz 
(54) Regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła 
(57) Regeneracyjny, obrotowy wymiennik ciepła posiada 

wirnik (1) oraz skrzydła uszczelniające (2), które za pomocą 
układu dźwigni, cięgien î łączników przeciwdziałają wirnikowi 
oraz urządzenie, zapewniające odstęp (21) osiowej odległości 
pomiędzy skrzydłami uszczelniającymi, a wirnikiem. Urządze
nie zapewniające odstęp (21), zawiera czujniki, górne (7) i dolne 
(8), pomiaru wielkości szczeliny (21), serwomechanizmy (5), 
sterowane mikroprocesorowym sternikiem dla utrzymania stałej 
wielkości szczeliny (21). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314016 (22) 96 04 25 6(51) F42B 15/00 
F42B 8/24 

(71) Wojskowy instytut Techniczny Uzbrojenia, 
Zielonka 

(72) Kostrow Ryszard, Zasada Grzegorz, 
Głogowski Tomasz, Stępniak Sławomir, 
Kowalewski Jerzy 

(54) Przeciwlotnicza rakieta kierowana 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przeciwlotnicza rakieta 

kierowana, wyposażona w czasowe urządzenie zabezpiecza
jące (2) przed niekontrolowanym lotem, zwłaszcza podczas 
strzelań szkolno-bojowych na zmniejszonym poiigonie. 

Rakieta zawiera zespół zabezpieczający ją przed nie
kontrolowanym lotem, który składa się z mechanizmu zabezpie-
czająco-wykonawczego (1), urządzenia zabezpieczającego (2), 
radiozapalnika (3), zespołu przełączeńiowego (4) oraz pojedyn
czej iinii sygnałowej (5). Urządzenie zabezpieczające (2) anali
zuje sygnały napięciowe zasilania, zrzutu silników startowych 
(11) i radiosterowania występujące w sieci pokładowej oraz ich 
przebieg w czasie. Urządzenie zabezpieczające (2) jest włączo
ne funkcjonalnie między mechanizm zabezpieczająco-wyko-
nawczy (1) i radiozapalnik (3) za pomocą kabla (8) i zawiera 
układ zabezpieczeń (6) posiadający regulowany koder (7) do 
nastawiania maksymalnego czasu samolikwidacji rakiety. Układ 
przełączeniowy (4) rakiety zawiera sterowany klucz elektronicz
ny (12) generujący sygnał napięciowy zrzutu silników starto
wych (11) w przypadku gdy ich zrzut nie nastąpi w wymaganym 
czasie. Sterowany klucz elektroniczny (12) usytuowany jest w 
obwodzie (10) kontroli zrzutu silników startowych (5). Urządze
nie zabezpieczające (2) połączone jest z obwodem (S) kontro
lującym występowanie sygnału radiosterowania za pomocą 
pojedynczej linii sygnałowej (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 313336 (22) 96 04 26 6(51) G01K 15/00 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Smolarski Andrzej, Świderski Marek 
(54) Sposób wyznaczania doinej temperatury 

przeskoku bimetalicznych elementów 
ograniczników temperatury 

(57) Sposób wyznaczania dolnej temperatury przeskoku 
bimetalicznych elementów ograniczników temperatury polega 
na tym, że elementy te umieszcza się w przestrzeni gazowej i 
podpiera się w sposób sztywny w pobliżu ich krawędzi w co 
najmniej trzech punktach, pozostawiając część wypukłą przemo
czenia elementu niepodpartą, zwróconą wypukłością do góry. 
Następnie podwyższa się temperaturę przestrzeni gazowej w 
jednoznacznie określony sposób, aż do przekroczenia górnej 
temperatury przeskoku elementów Tg. Następnie obniża się w 
sposób kontrolowany temperaturę przestrzeni gazowej, czym 
doprowadza się do kolejnych przeskoków elementów bimetali
cznych w czasie, gdy ich temperatura osiągnie dolną tempera
turę przeskoku Td, czym wywołuje się przemieszczanie tych 
elementów do odpowiednich pojemników, które przesuwa się 
w sposób jednoznacznie zależny od obniżającej się temeparury 
przestrzeni gazowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319914 (22) 97 05 09 6(51) G01M 17/04 
(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Urządzenie do określania luzu w przegubach 

przedniego zawieszenia pojazdów 
samochodowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do określania 
luzu w przgubach przedniego zawieszenia pojazdów samocho
dowych, przeznaczone dla stacji diagnostycznych pojazdów 
samochodowych. 

Urządzenie jest utworzone z płyty podstawy i górnej 
najazdowej płyty (2), poziomo przemieszczalnej względem pryty 
podstawy, wokół sworznia (10) i na ślizgach (3), umocowanych 
trwale w płycie podstawy, a z najazdową płytą (2) połączony jest 
siłownik (6), którego tłoczysko jest połączone przegubowo z 
ramieniem (5), przytwierdzonym trwale do płyty najazdowej (2). 
Urządzenie charakteryzuje się tym, że sworzeń (10) jest usytuo
wany poza osią wzdłużną płyty najazdowej (2) w kierunku siłow
nika (6), a jego odległość (A) od osi najazdowej płyty (2) do 
odległości (B) od osi siłownika (6) pozostaje w stosunku 1:6 -
1:1 natomiast siłownik (6) jest zasilany poprzez zawór (8) z 
regulacją przepływu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313924 (22) 96 04 22 6(51) G01N 19/02 
(71) Huta Szkła WARTA S.A., Sieraków Wikp. 
(72) Bandurowicz Krzysztof, Kurek Zbigniew 
(54) Układ pomiarowo-sterowniczy urządzenia do 

mierzenia granicznego kąta tarcia, zwłaszcza 
powierzchni szklanych 

(57) Układ pomiarowo-sterowniczy urządzenia do mierzenia 
granicznego kąta tarcia, zwłaszcza powierzchni szklanych w 
postaci zamocowanego obrotowego wzdłuż jednej osi stołu z 
układem obrotowym oraz ze wskaźnikiem, charakteryzuje się 
tym, że osadzony na osi obrotu stołu przetwornik obrotowo-im-
pulsowy (1), połączony jest z licznikiem impulsów (2), który 
następnie przez układ pamięciowy (3), z którym połączony jest 
włącznik (4) i czujnik fotoelektryczny (5) oraz wskaźnik (7) w 
postaci wyświetlacza, połączony jest z silnikiem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313926 (22) 96 04 24 6(51) G01N 30/90 
(71) Akademia Medyczna, Gdańsk 
(72) Kaliszan Roman, Turowski Maciej 
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(54) Białkowa faza stacjonarna do wysoce 
sprawnej chromatografii cieczowej i sposób 
jej otrzymywania 

(57) Białkową fazą stacjonarną do wysoce sprawnej chroma
tografii cieczowej jest keratyna osadzona na ziarnach nośnika 
krzemionkowego, 

Sposób otrzymywania białkowej fazy polega na rozpu
szczeniu keratyny w sulfotlenku dimeíylu i zawieszeniu w otrzy
manym roztworze w temperaturze pokojowej krzemionki. 

Osad po przemyciu wodą na przemian z acetonem i/iub 
izopropanoíem i wysuszeniu stanowi gotową białkową fazę sta
cjonarną. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313989 (22) 96 04 24 6(51) G01N 33/00 
(71) Politechnika Śląską, Gliwice; Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Katowice 

(72) Ostrowski Piotr, Miksch Korneliusz, 
Surman-Górska Joanna 

(54) Przyrząd pomiarowy z przepływem 
rewersyjnym do wyznaczania wskaźnika 
intensywności procesów życiowych osadu 
czynnego, zwłaszcza w biotechnologii 

(57) Przyrząd pomiarowy przewidziany jest do umieszczenia 
bezpośrednio w bioreaktorze. Dolną część przyrządu stanowi 
komora retencyjna (1), zaopatrzona w otwory przpływowe (3), 
umożliwiające przepływ osadu czynnego, wymuszony pompą 
wyporową (4), przez komorę retencyjną (1) i komorę pomiarową 
(9) do objętości czynnej bioreaktora (12). Pompa wyporowa (4) 
i mieszadło (5) są zamocowane na wspólnym wałku napędo
wym silnika elektrycznego, trójfazowego (2), zaś mieszadło (5) 
wraz z turbulizatorami (7) nie dopuszczają do zalegania osadu. 
W komorze pomiarowej (9) umieszczone są czujniki temperatu
ry (11) i tlenu (10), a całość przyrządu uzupełnia zewnętrzny 
sterownik mikroprocesorowy (8), połączony przewodami ele
ktrycznymi (6) z górną częścią przyrządu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313898 (22) 96 04 23 6(51) G01P 15/10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Platonów Anatol, Szabatin Jerzy 

(54) Strunowo-ramkowy akcelerometr 
kompensacyjny 

(57) Ramka akcelerometru (1) pokryta cienką warstwą prze
wodzącą za pośrednictwem strun (2) zamocowana jest wahliwie 
w podstawie kwarcowej (3). Jedna wahiiwa poprzeczka (1a) 
ramki (1) usytuowana jest między fotodiodą (8) a fotodetektorem 
(7) zamocowanymi na podstawie kwarcowej (7), a druga po
przeczka (1b) usytuowana jest między biegunami magnesu (4) 
i połączona elektrycznie z układem kompensującym. Do ramki 
(1) zamocowana jest sztywno ramka dodatkowa połączona ele
ktrycznie z układem sterowania czułością. Poprzeczka ramki 
dodatkowej jest płytką kwarcową (13), na którą jest napylona 
metalowa cewka stanowiąca mikromagnes usytuowany pomię
dzy biegunami magnesu stałego (14). Podstawa kwarcowa (3) 
ma zaciski (B2) sterowania czułością połączone z zaciskami 
prądu zasilającego (A1, A2) usytuowanymi na ramce (1) nad 
punktem zamocowania struny (2). Odcinek ramki między 
zaciskami (A1, A2) a punktem zamocowania struny (2) jest 
izolowany. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319841 (22) 97 05 07 6(51) G01R 21/00 
(71) Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 
(72) Cierniak Zbigniew, Mindykowski Janusz, 

Rupnik Piotr 
(54) Układ do pomiaru parametrów technicznych 

elektrycznych aparatów i urządzeń 
kontrolno-pomiarowych 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że wyjścia torów pomia
rowych ze znanego układu formującego (F) połączone są „ 
równolegle z detektorem napięcia (1), detektorem prądu (2) i 
detektorem współczynnika mocy (3), przy czym wyjścia z dete
ktora napięcia (1) i detektora prądu (2) połączone są z wejściem 
do aparatu lub urządzenia kontrolno-pomiarowego (AP), przy 
czym sygnał wychodzący równolegle z detektora napięcia (1), 
detektora prądu (2) i detektora współczynnika mocy (3) wchodzi 
na wejście startu czytnika czasu (4) oraz sygnał wychodzący z 
detektora prądu (2) wchodzi na wejście stopu czytnika czasu (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 313848 (22) 96 04 18 6(51) G01R 27/26 
(71) Uniwersytet Śląski, Katowice 
(72) Szulc Andrzej 
(54) Kondensator âo badań właściwości ciekłych 

dielektryków i materiałów 
ciekłokrystalicznych 

(57) Kondensator składa się z dwóch elektrod pomiaro
wych, z których górna elektroda (1) ma kształt walca z 
wydrążoną wewnątrz labiryntową komorą (3) wypełnioną 
badaną cieczą. Komora z jednej strony jest zamknięta 
membraną (4) emitującą do wewnątrz kondensatora ciś
nienie hydrostatyczne a z drugiej strony elektrodą (2) w 
kształcie kołowej płyty. Pomiędzy elektrodami (1, 2) jest 
umieszczony dystansowy izolator (5) w postaci kwarcowe
go pierścienia ustalający pomiarową odległość (h) tworzą
cą elektrostatyczną przestrzeń pomiędzy tymi elektrodami. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313959 (22) 96 04 25 6(51) G01R 27/28 
G01R 19/00 

(71) MY-SOFT Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Skonieczny Stanisław, Dmowski Marek 
(54) Układ do zasilania urządzeń pomiarowych 

połączonych galwanicznie z przewodami 
znajdującymi się pod niebezpiecznym 
napięciem 

(57) Układ zasilania urządzeń pomiarowych połączonych 
galwanicznie z przewodami znajdującymi się pod niebezpiecz
nym napięciem, składa się z sondy (1) pomiarowej oraz prze
twornicy (2) połączonych ze sobą elektrycznie. Przetwornica (2) 
jest zasilana diodą (Dz) Zenera, kondensatorem (C), diodą (0) 
prostowniczą, rezystorem (Ri) szeregowym i rezystorem (Fte) 
zbocznikowanym kondensatorem (Ci). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 313830 (22) 96 04 18 6(51) G01S 13/32 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Niemyjski Wacław, Grzonkowski Bohdan, 

Pikielńy Jerzy 
(54) Sposób i układ nadawania i odbioru 

sygnałów radiolokacyjnych 
(57) Sposób nadawania i odbioru sygnałów radiolokacyj

nych przeznaczony jest do stosowania, zwłaszcza w radarach z 
wiązką ołówkową. 

Co najmniej jedną wybraną w generatorze impulsów 
złożonych (GIŻ) iinię dyspersyjną nadawczą pobudza się dwu
krotnie w jednym okresie powtarzania, a częstotliwości dwóch 
sygnałów sondujących, występujących jeden po drugim, zadaje 
się poprzez przesunięcie ich widma na drodze koherentnej 
przemiany, następnie odfiltrowuje się górną i dolną wstęgę. Do 
tak uformowanych sygnałów złożonych dodaje się sygnał prosty 
o czasie trwania równym szerokości sygnału po kompresji i o 
częstotliwości sygnału odniesienia w układzie formowania syg
nału (UFS), podczas gdy sygnały ech radiolokacyjnych poddaje 
się selekcji częstotliwościowej w pasmowym selektorze sygna
łów (PSS) tak, że sygnały złożone przenosi się do pasma czę
stotliwości odniesienia i poddaje się je najpierw procesowi 
kompresji i następnie dalszej obróbce, przy czym sygnał prosty 
wzmacnia się i wykorzystuje wprost w procesie obróbki. W 
układzie nadawania i odbioru sygnałów radiolokacyjnych układ 
formowania sygnałów (UFS) zawiera mieszacz sygnału z czaso-
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wo wybieranymi, jeden po drugim, futrami pasmowo-przepusto-
wymi oraz układ składania impulsu złożonego z impulsem pro
stym. Wyjście układu formowania sygnału (UFS) połączone jest 
z wejściem układu nadawczego, natomiast w odbiorniku, na 
wejściu pasmowego selektora sygnałów (PS8) usytuowany jest 
układ trójdzielny, którego trzy wejścia połączone są z filtrami 
przepustowymi: sygnału odniesienia, sygnału doinsj i górnej 
częstotliwości, a wyjścia filtrów połączone są z układem kom
presji impulsów (UKI), 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313953 (22) 96 04 25 6(51) G06F 3/16 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 

Elektroniki, Pomiarów i Automatyki EPA 
Spółka z O.G., Szczecin 

(72) Roman Jacek, Prasałek Krzysztof, 
Tomaszewski Jarosław 

(54) Sposób automatycznego wprowadzania na 
odległość danych cyfrowych dla programów 
przetwarzania danych oraz układ do 
automatycznego wprowadzania na odległość 
danych cyfrowych dla programów 
przetwarzania danych 

(57) Sposób polega na tym, że nadawca przy użyciu aparatu 
telefonicznego z wybieraniem tonowym lub aparatu z wybiera
niem impulsowym, wyposażonym w zewnętrzną przystawkę 
generatora DTMF łączy się z odbiorcą i przy użyciu klawiatury 
telefonu wprowadza do modułu telefonicznego odbiorcy swój 
kod idnetyfikacyjny oraz kolejno dane podlegające rejestracji. 
Dane te są odbierane u odbiorcy w postaci sygnałów DTMF i 
przetwarzane na postać cyfrową i rejestrowane w pamięci mo

dułu rejestracji danych, do wykorzystania na przykład przez 
połączony z tym modułem rejestracji moduł przetwarzania 
danych. 

Układ składa się z aparatu telefonicznego (1) z wybie
raniem tonowym lub aparatu z wybieraniem Impulsowym, wypo
sażonego w zewnętrzną przystawkę (2) DTMF, zainstalowanego 
u nadawcy, połączonego linią telekomunikacyjną'(3) komuto
waną z umiejscowionym u odbiorcy układem, składającym się 
z modułu telefonicznego (4) połączonego z modułem komuni
katów głosowych (5) oraz z odbiornikiem DTMF (6). Moduł 
telefoniczny (4), odbiornik DTMF (6) oraz moduł komunikatów 
głosowych (5) połączone są z modułem sterowania i przetwa
rzania sygnałów (7), który steruje modułem telefonicznym, mo
dułem komunikatów głosowych i przetwarza sygnały DTMF na 
postać cyfrową. Moduł sterowania i przetwarzania sygnałów (7) 
połączony jest z modułem rejestracji danych (8), który może być 
połączony z modułem przetwarzania danych (9). 

(ó' zastrzeżeń) 

A1(21) 319522 (22) 97 04 15 6(51) G06K 3/00 
G07F 19/00 

(31) 96 19615303 (32)96 0418 (33) DE 
(71) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE 
(72) Schaefer-Lorinser Frank 
(54) Metoda i urządzenie do płacenia przy 

pomocy kart czipowych wyposażonych w 
funkcję portmonetki 

(57) Sposób płacenia z kart czipowych wyposażonych w 
funkcję portmonetki, polega na tym, że dynamiczne zmiany 
licznika karty wartościowej od ostatniego uwierzytelnienia są 
zarazem wprowadzane do aktualnego uwierzytelnienia karty 
wartościowej względem modułu bezpieczeństwa i przy krypto-
gramie następnego uwierzytelnienia są obliczane w zależności 
od tego zmienionego stanu licznika, a poprzedni stan licznika 
jest kasowany po każdym uwierzytelnieniu. 

Urządzenie do płacenia przy pomocy kart czipowych 
wyposażonych w funkcję portmonetki, charakteryzuje się tym, 
że do rejestru prowadzącego stan licznika jest przyporządkowa
ny dalszy rejestr, w którym zapisy mogą być kasowane względ
nie zastępowane nowymi zapisami i który rejestruje wszystkie 
zmiany licznika przeprowadzone po uwierzytelnieniu i zarazem 
przenosi je do następnego uwierzytelnienia. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320730 (22) 95 12 01 6(51) G06K 7/10 
G06K 19/07 
G06K 7/00 

(31) 94 3759 (32)941213 (33) CH 
(86) 9512 01 PCT/CH95/00283 
(87) 96 06 20 WO96/18970 PCT Gazette nr 28/96 
(71) GAY FRERES VENTE ET 

EXPORTATION SA, Genève, CH 
(72) Berney Jean Claude 
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(54) Karta optoelektroniczna z wewnętrzną bazą 
czasu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest karta do odczytu, bądź 
odczytu/zapisu optycznego zawierająca pamięć trwałą z jej 
układem sterowania, układ kontroli ładunku pojemności (21) 
buforowej i generator (31) sekwencyjny pozwalający z jednej 
strony wysyłać na zewnątrz sekwencje sygnałów optycznych 
zgodnie ze stanami tych różnych układów a z drugiej strony 
analizować sygnały optyczne przychodzące z zewnątrz. 

(12 zastrzeżeń ) 

A1(21) 313897 (22) 96 04 23 6(51) G08B 13/14 
(71) Zegarski Sławomir, Warszawa; Borzęcki 

Adam, Warszawa; ALBI Sp.z o.o. Joint 
Venture, Warszawa; Borecki Michał, 
Warszawa 

(72) Borecki Michał, Borzęcki Adam, Zegarski 
Sławomir 

(54) Urządzenie zabezpieczające przedmioty 
przed kradzieżą 

(57) Urządzenie ma postać kasetki na przedmioty, wewnątrz 
której jest pudełko (15) z elektronicznym układem zabezpiecza
jącym, zawierającym eiement alarmu akustycznego (2) i blok 
wysokiego napięcia (1), którego zaciski wyjściowe (12) są 
połączone do przewodów elektrycznych (11) mocowanych w 
szwach kasety. Elektroniczny układ zabezpieczający ma zespół 
czujników (3) oderwania od powierzchni i przemieszczenia, z 
których przynajmniej jeden zainstalowany jest na dnie (8) 
kasety. 

Urządzenie zawiera czujnik fotoelektryczny w prowad
nicy dwuramiennej zainstalowanej w otworze dna (8). Urządze
nie zawiera czujnik magnetyczny z magnesem zainstalowanym 
na boku usytuowanym w drugim otworze dna (8) i w sprężynie, 
który to magnes współpracuje z kontraktronem. Urządzenie 
zawiera czujnik bezwładnościowy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313896 (22) 96 04 23 6(51) G08B 13/26 
(71) Zegarski Sławomir, Warszawa; Borzęcki 

Adam, Warszawa; ÀLBI Sp.z o.o. Joint 
Venture, Warszawa; Borecki Michał, 
Warszawa 

(72) Borecki Michał, Borzęcki Adam, Zegarski 
Sławomir 

(54) Torba zabezpieczona przed kradzieżą 
(57) Torba sterowana pilotem zewnętrznym (1) ma układ 

zabezpieczający z układem wysokiego napięcia (4), którego 
przynajmniej jedna para wyprowadzeń izolowanych (3') połą
czona jest z taśmą metalową (7) mocowaną korzystnie w szwach 
torby. Wyprowadzenia izolowane (3') połączone są iskrowni
kiem (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313895 (22) 96 04 23 6(51) G08C 19/28 
(71) Zegarski Sławomir, Warszawa; ALBI Sp. z 

o.o. Joint Venture, Warszawa; Borzęcki 
Adam, Warszawa; Borecki Michał, Warszawa 

(72) Borecki Michał, Borzęcki Adam, Zegarski 
Sławomir 

(54) Urządzenie sterujące sygnałów kodowanych 
(57) Urządzenie ma dekoder (1), który ma wyjście cyfrowe 

połączone poprzez układ całkujący analogowy z wejściem cy
frowym układu sterującego. Czastp przeładowania do napięcia 
przełączającego Vp układ sterowania jest większy niż czas th 
podawania napięcia z dekodera do układu sterowania w przy
padku pojedynczej prawidłowej transmisji w dekoderze. 

Układ całkujący ma postać rezystora włączonego mię
dzy nieuziemione zaciski dekodera i układu (2) sterującego oraz 
kondensatora (C) włączonego między zaciski wejściowe układu 
(2) sterującego. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 313774 (22) 96 04 16 6(51) G09B 1/38 
A63H 33/10 
A63H 33/26 

(71) Olszewski Krystyn, Warszawa 
(72) Olszewski Krystyn, Kołodziejczyk Leon 
(54) Magnetyczna konstrukcja przestrzenna 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest magnetyczna konstrukcja 

przestrzenne, składająca się z dowolnej liczby magnetycznych 
elementów czynnych (1), stanowiących przynajmniej w części 
magnesy trwałe (3, 4) i ewentualnie dowolnej liczby elementów 
biernych wykonanych z materiałów podatnych magnetycznie, 
korzystnie ferromagnetyków. Konstrukcja przestrzenna jest 
przeznaczona do komponowania małych form przestrzennych 
architektoniczno-urbanistycznych i rzeźbiarskich, 

Każdy z elementów czynnych (1) zawiera szkielet (2) z 
materiału podatnego magnetycznie oraz co najmniej jeden 
magnes trwały (3, 4), przylegający stykowo przynajmniej do 
części wymienionego szkieletu, a zewnętrznie skierowane pła
skie, przykrawędziowe powierzchnie wymienionego szkieletu 
(2) wyznaczają płaszczyznę przylegania do siebie poszczegól
nych elementów czynnych (1) i elementów biernych konstrukcji. 
Magnesy trwałe (3) są usytuowane w zestawach (3A, 38) kilku 
magnesów, przylegających stykowo do przynajmniej części 
wymienionego szkieletu (2), a zewnętrznie skierowane powierz
chnie tych magnesów leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie, 
równoległej do wymienionej płaszczyzny przylegania, wy
znaczonej przez płaskie, przykrawędziowe powierzchnie 
przylegania elementów narożnikowych (2.1, 2.2) wymienio
nego szkieletu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 313778 (22) 96 04 16 6(51) G09B 23/18 
(75) Sadowski Maksymilian, Warszawa; 

Domańska Elżbieta, Warszawa 
(54) Przyrząd do demonstrowania zjawisk 

elektromagnetycznych 
(57) Przyrząd składa się z komutatora ze szczotkami, nabie-

gunników-cewek oraz magnesów stałych, przy czym komutator 
(1) ma postać płaskiej płytki z drukowanymi obwodami o dowol
nej ilości segmentów osadzonej czołowo na osi uchwytu (3) 
zamocowanego obrotowo i prostopadle do powierzchni (4) 
podłoża, na której zamocowany jest również wyprofilowany 
wysięgnik z umieszczonymi na nim szczotkami komutatora (1) i 
elektrycznymi przewodami, natomiast nabiegunniki (8) mające 
postać spiralnych zwojnic usytuowanych na płaskich płytkach 
są połączone z komutatorem (1) w sposób rozłączny za pomocą 
złączy (10). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313958 (22) 96 04 25 6(51) G09F 3/10 
(75) Dąbrowski Sławomir, Warszawa 
(54) Kupon samoprzylepny do dwukrotnego 

użycia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kupon samoprzylepny do 

dwykrotnego użycia, stosowany jako etykietka do celów rekla
mowych lub do celów konkursowych dla nabywców. Kupon 
składa się z podłoża i etykietki (2), wyciętej w warstwie samo
przylepnej. Etykietka (2) posiada wydzielone fragmenty brzego
we (3) oraz perforację (4) oddzielającą fragmenty brzegowe (3) 
od korpusu etykietki (2). Podłoże posiada przecięcia na odcin
kach pomiędzy fragmentami brzegowymi (3), pod perforacją (4) 
i pod korpusem etykietki (2). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320689 (22) 95 12 05 6(51) GUB 25/04 

(31)94 363463 (32)9412 23 (33) US 

(86)95 12 05 PCT/GB95/02835 
(87) 96 07 04 WO96/20475 PCT Gazette nr 30/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Shafe' Mathew Kayban 
(54) Urządzenie pamięci dyskowej 
(57) Zespól napędu dyskowego zawiera dysk (11) z 

pojedynczą powierzchnią nagrywainą, posiadający w jej 
środku zasadniczo płaski rejon, środki do obracania dysku, 
zespół urządzenia uruchamiającego (12), zawierający po
jedyncze zawieszenie, podtrzymujące przetwornik (14), 

oraz środki do "parkowania" przetwornika w rejonie centralnym 
(45) dysku. W korzystnym przykładzie wykonania, dysk jest 
zamocowany bezpośrednio do płaskiego silnika, W alternatyw
nym przykładzie wykonania, piasta silnika albo ukształtowanie 
stacjonarne napędu dysku są umieszczone w środku dysku, na 
jednej płaszczyźnie z płaszczyzną powierzchni nagrywalnej. 

Zespół napędu dyskowego o bardzo niskim profilu, jest 
odpowiedni, zwłaszcza do zastosowań takich jak napędy dys
kowe typu karłowego, 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 320794 (22) 95 12 14 6(51) G21F 9/00 
G21F 9/22 
G21F 9/28 

(31) 94 9426023 (32)9412 22 (33) GB 

(86) 951214 PCT/GB95/02919 
(87) 96 06 27 W096/19812 PCT Gazette nr 29/96 
(71) BRADTEC LIMITED, Bristol, GB 
(72) Bradbury David, Elder George Richard 
(54) Sposób odkażania materiałów 

promieniotwórczych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odkażania mate

riałów promieniotwórczych, który to sposób składa się z etapów: 
i) wprowadzenie materiału, który ma być odkażany w kontakt z 
roztworem zawierającym rozcieńczony węglan w obecności 
cząstek wymieniacza jonowego, które zawierają lub posiadają 
związaną z nimi chelatującą grupę funkcyjną; i ii) oddzielenie 
cząstek wymieniacza jonowego od roztworu zawierającego roz
cieńczony węglan. 

Materiały promieniotwórcze poddawane obróbce mogą 
być materiałami naturalnymi, takimi jak gleba !ub wytworzonymi 
przez człowieka materiałami takimi jak cement lub stal, które 
uległy skażeniu. 

(13 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 320670 (22) 95 11 09 6(51) H01G 7/00 
G01L 7/08 
G01L 9/12 

(31) 94 343712 (32)941122 (33) US 

(86) 95 11 09 PCT/US95/14770 
(87) 96 05 30 W096/16418 PCT Gazette nr 25/96 
(71) CASE WESTERN RESERVE 

UNIVERSITY, Cleveland, US 
(72) Ko Wen H. 

(54) Pojemnościowy czujnik ciśnienia 
bezwzględnego i sposób 

(57) Pojemnościowy czujnik ciśnienia bezwzględnego 
obejmuje podłoże (14) mające osadzoną na nim elektrodę 
i zespół (12) membrany usytuowany na podłożu (14). W 
miarę wzrostu ciśnienia membrana (16) ugina się, styka z 
elektrodą (w trybie stykowym) i zmienia reaktancję poje
mnościową czujnika. Zmieniona reaktancja pojemnościo
wa jest wyczuwana, a w konsekwencji wyczuwane są 
zmiany ciśnienia. "Zagrzebane połączenie" jest wykorzy

stywane dla wyczuwania zmian reaktancji pojemnościo
wej w komorze (34) pod membraną (16) i tym samym do 
określenia ciśnienia. 

Próżnia w komorze (34) jest utrzymywana dzięki 
właściwemu doborowi grubości elektrody czujnika I war
stwy izolującej, poddaniu ich cyklowi obróbki cieplnej i 
hermetycznemu związaniu zespołu (12) membrany z pod
łożem (14). 

(21 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319530 (22) 97 04 17 6(51) H01H 9/10 
(31) 96 19615444 (32)96 04 19 (33) DE 
(71) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH, 

EltvillcDE 
(72) Kilian Francis, Kölbel Christian, Luschka 

Michael 
(54) Urządzenie blokujące do wkładek 

bezpiecznikowych w odłącznikach 
(57) Urządzenie blokujące do wkładek bezpiecznikowych, w 

odłącznikach obciążenia NH, zawiera korpus i ruchomą wobec 
niego pokrywę, w której wkładki bezpiecznikowe są umieszczo
ne obok siebie, poprzecznie do jej kierunku wzdłużnego, od
dzielone od siebie przez co najmniej jedną ścianę działową (23, 
24), oddzielającą fazy i utrzymywane za pomocą swoich chwy
tów przez elementy wieszakowe (4), a sprężynująco naprężony 
wstępnie rygiel jest umieszczalny w przyporze blokującym z 
każdorazowym chwytem. Aby uprościć wyjmowanie wkładek 
bezpiecznikowych i móc je dokonywać w każdym czasie bez 
dotyku personelu, wynalazek przewiduje, że co najmniej dwa 
rygle (15) są umieszczone na suwaku (14), któryJest przesuwny 
wbrew siie sprężyny (16) w kierunku poprzecznym (12) poprze
cznie do kierunku wzdłużnego (11) wkładek bezpiecznikowych, 
poza chwyt i rozciąga się poprzez ścianę boczną (20), w celu 
utworzenia przycisku (21). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319550 (22) 97 04 18 6(51) H01H 9/10 
(31)96 19615859 (32)96 04 20 (33) DE 
(71) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH, 

Eltville, DE 
(72) Kilian Francis, Kölbei Christian, Lischka 

Michael 
(54) Urządzenie do zabezpieczania pokrywy na 

korpusie wyłącznika 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na części podsta

wowej odłącznika jest zamocowana pierwsza płytka plombują
ca, która poprzecznie do kierunku wzdłużnego i poprzecznego 
wystaje do przodu (trzeci kierunek) przez otwór na przedniej 
powierzchni pokrywy (6), przy czym na przesuwnym okienku (9) 
jest zamocowana druga płytka plombująca (34), która jest ru

choma z przesuwnym okienkiem (9) i jest umieszczona w jednej 
unii z pierwszą płytką plombującą. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 313798 (22) 96 04 15 6(51) H01H 9/30 
H01H 33/04 

(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL Sp. 
z o.o", Ząbkowice Śląskie ' 

(72) Kijek Józef, Kołtuniuk Mieczysław, 
Grzeszczak Alicja, Kotowski Sławomir 

(54) Komora wydmuchowa wyłącznika 
instalacyjnego nadmiarowo-prądowego 

(57) Komora wydmuchowa, która utworzona jest w obrębie 
obudowy na przedłużeniu komory gaszeniowej, posiada u wy
lotu w pierwszej części obudowy wiele ścianek wewnętrznych 
wzdłużnych (1), uzbrojonych w żeberka (2), usytuowane na tych 
ściankach po obu stronach naprzemiennie. Ścianki te są do 
połowy przysłonięte poprzeczną ścianką drugiej części obudo
wy tworząc labirynt dla zjonizowanych gazów łuku elektryczne
go. We wstępnej swojej części komora posiada co najmniej po 
jednej ściance ukośnej (4) w obu częściach obudowy, które 
łącznie z przyporządkowanymi im odpowiednio ściankami 
wzdłużnymi dzieią komorę na kanały wydmuchowe. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313802 (22) 96 04 15 6(51) H01H 71/00 
(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL Sp. 

z o.o., Ząbkowice Śląskie 
(72) Białas Andrzej, Żuk Mirosław, Skowron 

Witold 
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(54) Zamek wyłącznika róźnicowoprądowego 
(57) Zamek wyłącznika róźnicowoprądowego współpracują

cy z wyzwalaczem w postaci przekaźnika spolaryzowanego ma 
dźwignię (6) wyzwalającą o dwóch częściach roboczych: bloku
jącej (6a), na której ślizgowo blokowane są cięgna (4) i ograni
czającej (6b) zakończonej garbikiem ograniczającą ruch 
obrotowy dźwigni (6). Dźwignia (1) załączająca osadzona obro
towo na osi (18) wyposażona w sprężynę (19) powrotną ma 
odpowiednio ukształtowane występy do obrotowego zamoco
wania cięgien (2) współpracujące z częścią (13a) dźwigni (13) 
przekaźnika poprzez cięgno (15) drutowe. Poprzez odpowied
nie dobranie długości współpracujących ze sobą podwójnych, 
ułożonych równolegle cięgien (2, 3, 4) połączonych osiami (5, 
25, 26, 27), utworzony jest na osi (5) przegub, który po zwarciu 
układu zestyków (11,12) ma stabilne położenie. Zapadka (14) i 
dźwignia (13) są zamocowane obrotowo na wspólnej osi (7), a 
ich położenie ustala jedna sprężyna (16) powrotna. Zapinanie 
powrotne przekaźnika (17) następuje poprzez odpowiednio 
ukształtowaną część (13a) dźwigni (13), a ruch cięgna (15) 
określa odpowiednio ukształtowany otwór w okładzinie. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313760 (22) 96 04 13 6(51) H0IH 71/10 
(75) Stolarczyk Witold, Ząbkowice Śląskie 
(54) Wyłącznik instalacyjny 
(57) Wyłącznik charakteryzuje się tym, że jego mecha

nizm napędowy składa się z dźwigni wyzwalającej (9) wraz 
z zapadką (10) i sprężyną (11), styku ruchomego (13) wraz 

ze sprężyną stykową (12), umieszczonych pomiędzy okładzi
ną dolną (6) i okładziną górną (14), połączonych ze sobą 
kołami oraz cylindrycznym trzpieniem okładziny dolnej (6) 
wchodzącym w nieprzelotowy otwór cylindrycznego wy-

] stepu okładziny górnej (14), przy czym części te otwora
mi okładziny dolnej (6), dźwigni wyzwalającej (9), styku 
ruchomego (13) i okładziny górnej (14), osadzone na 
tulejce (5) razem tworzą samodzielny zespół montażowy, 
który jest nałożony tulejką (5) na trzpień (1b) w korpusie (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313799 (22) 96 04 15 6(51) H01H 71/24 
(71) Fabryka Aparatów^ Elektrycznych FAEL Sp. 

z O.G., Ząbkowice śląskie 
(72) Kijek Józef, Grzeszczak Alicja, Kotowski 

Sławomir 
(54) Człon wykonawczy wyzwaiacza 

elektromagnetycznego, zwłaszcza dla 
wyłączników instalacyjnych 
nadmiarowo-prądowych 

(57) Człon'wykonawczy składa się z tuiei (1), wewnątrz której 
umieszczona jest zwora (3) ze współpracującym z nią trzpieniem 
wyzwalającym (5) i nałożoną na niego sprężyną dociskową (6) 
oraz rdzeń (7). Na obwodzie rdzenia (7) wykonane jest na 
wybranym wycinku lub na jego częściach nacięcie moietowe (8) 
zapewniające połączenie na wcisk rdzenia (7) w tulei (1). W 
części czołowej człon wykonawczy zamknięty jest przez kołnierz 
(9) rdzenia (7), a z drugiej strony denkiem (2) tulei (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313800 (22) 96 04 15 6(51) H01H 71/52 
(71) Fabryka Aparatów Elektrycznych FAEL Sp. 

z O.G., Ząbkowice Śląskie 
(72) Kijek Józef, Grzeszczak Alicja, Kotowski 

Sławomir 
(54) Mechanizm napędowy zamka wyłącznika 

instalacyjnego nadmiarowo-prądowego 
(57) Mechanizm napędowy zamka zawiera dźwignię załą

czającą (3) wraz ze sprężyną powrotu (2), która poprzez cięgno 
główne (5) napędza mechanizm główny zamka, który składa się 
z osadzonych na wspólnej osi (17) dźwigni wyzwalającej (19) 
wraz ze sprężyną napinającą (10), dźwigni styku ruchomego (7) 
wraz ze stykiem ruchomym (18) oraz sprężyną wyzwalającą 
(11). Z mechanizmem głównym współpracuje urządzenie sko
kowe zamykania styków, które stanowi dźwignia skokowa (8) 
współpracująca z ramieniem (181) styku ruchomego (18) i z 
występem (7 ) dźwigni styku ruchomego (7), a napędzana 
sprężyną napinającą (10). Urządzenie skokowe przy nastawia
niu dźwigni załączającej (3) do pozycji WŁĄCZONE ma za 
zadanie utrzymać styk ruchomy (18) w takiej odległości od styku 
stałego (15), aby nie palił się łuk elektryczny, po czym z odpo
wiednio wzmocnioną energią nagromadzoną w sprężynie wy
zwalającej (11) spowodować dynamiczne zamknięcie styków. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313801 (22) 96 04 15 6(51) H0IR 83/14 
H01H 71/00 

(71) Fabryka Aparatów,Elektrycznych FAEL Sp. 
z o.o., Ząbkowice Śląskie 

(12) Białas Andrzej, Żuk Mirosław, Skowron 
Witold 

(54) Obwód kontrolny wyłącznika 
różnicowoprądowego 

(57) Obwód kontroly zbudowany z rezystora (Fłr), przycisku 
testu (1) zamontowanego w obudowie (6), sprężyny obwodu 
testu (2) i trawersu (3) z układem zestykowym (4,5) ma sprężynę 
(2) obwodu testu prowadzoną w odpowiednio ukształtowanym 
otworze (8) ramienia (3a) trawersu (3) dającym zestyk odpowie
dnio wyprofilowanej końcówki (2b) sprężyny (2) z końcówką 
(4a) styku (4) ruchomego wyłącznika. Przycisk (1) zamontowany 
w obudowie (6) tworzy z odpowiednio ukształtowaną końcówką 
(2a) sprężyny (2) i rezystorem (RT) łącznik elektryczny pomiędzy 
sprężyną (2), a końcówką rezystora (Rj) ustalającego wartość 
natężenia symulowanego prądu upływowego. Podwójnie zgięta 
końcówka (2c) sprężyny (2) ułożona jest w specjalnie wyprofilo
wanym gnieździe (7) obudowy. Otwór (8) prowadzący końców
kę (2b) sprężyny (2) ma na wejściu kształt stożka (8a) 
przechodzącego w zakończenie walcowe (8b). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319447 (22) 97 04 11 6(51) H0IH 85/00 
H01H 85/055 

(31) 96MI 820 (32) 96 04 24 (33) IT 
(71) MECCANOTECNICACODOGNESE 

S.p.A, Codogno, IT 
(72) Falchetti Antonio 

(54) Automatyczny bezpiecznik dla prądu o 
wysokiej mocy 

(57) Automatyczny bezpiecznik d!a prądu o wysokiej mocy, 
zawiera prostokątny pasek metalowy (1) z bielonego cynku, 
mający ukształtowaną część centralną (4), stanowiącą przewod
nik o mniejszym przekroju, Pasek (1) jest wyposażony, na obu 
przeciwległych końcach w otwór kołowy (2,3) dla śruby zacisko
wej, przy czym otwór (2, 3) jest otoczony pierścieniową wkładką 
(35, 36), uszczeinioną w pasku (1). Pierścieniowa wkładka (35, 
36) jest wykonana z metalu, takiego jak miedź z tellurem albo z 
berylem, z modułem sprężystości i naprężeniem granicy plasty
czności większym niż dla cynku, w celu zapewnienia stabilności 
zacisku śrubowego, nawet przy występowaniu drgań, z ciśnie
niem zaciskającym większym niż naprężenie granicy plastycz
ności cynku, za pomocą reakcji elastycznej wywieranej przez 
pierścień (35, 36). Część centralna (4) paska, pełni funkcję 
elementu topliwego, jest umieszczona w nieprzezroczystej obu
dowie z tworzywa sztucznego zawierającej płytki (9, 10). Obu
dowa zawiera umieszczone, po przeciwległych stronach paska 
(1) dwa, umieszczone obok siebie okna (23, 24). W oknach (23, 
24) są zamocowane przezroczyste obudowy (29,30) z tworzywa 
sztucznego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 313962 (22)96 04 25 6(51) H01L 29/868 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa; Przemysłowy Instytut 
Telekomunikacji, Warszawa 

(72) Grabowski Marek, Niemyjski Wacław 
(54) Półprzewodnikowy element diodowy 

przystosowany do bezpośredniego montażu 
w liniach mikrofalowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowy ele
ment diodowy przystosowany do bezpośredniego montażu w 
mikrofalowych prowadnicach falowych. Elementem tego typu 
jest np. krzemowa dioda PIN przeznaczona do pracy w »irządze-
niach, zwłaszcza przełączających tory mikrofalowe poprzez od
bicie padającej mocy impulsowej. Przy katodzie struktury (6) 
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diodowej osadzonej na metalowym postumencie (5) od strony 
anody struktury (6) przyłączony jest na stałe cylinder (2) meta
lowy, korzystnie wykonany z miedzi złoconej, przy czym powie-
rzchnia boczna struktury i cylindra pokryta jest żywicą 
silikonową, a następnie zahermetyzowana tworzywem epoksy
dowym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320750 (22) 95 12 06 6(51) H01L 33/00 
B32B 15/04 

(31) 94 354674 (32) 941213 (33) US 
(86) 95 12 06 PCT/US95/15790 
(87) 96 06 27 W096/19792 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE TRUSTEES OF PRINCETON 

UNIVERSITY, Princeton, US 
(72) Sapochak Linda S., Burrows Paul E., 

Thompson Mark E., Forrest Stephen R., 
McCarty Dennis M. 

(54) Wielobarwne organiczne urządzenia 
elektroluminescencyjne 

(57) W jednym z rozwiązań wielobarwne organiczne ele
ktroluminescencyjne urządzenie (29) zawiera pionowo ułożone 
w stos warstwy urządzeń z podwójną heterostrukturą wykona
nych ze związków organicznych. Ta struktura ułożona w piono
wy stos jest utworzona na podłożu złożonym ze szklanej 
podstawy (37), posiadającej przezroczystą powłokę (35) ztlenu 
indu i cyny. Pionowy stos złożony jest z trzech elektrolumine
scencyjnych urządzeń (20, 21, 22) o podwójnej heterostruktu-
rze, z których każde jest wykonane z odpowiedniego materiału 
organicznego i które są polaryzowane w kierunku przewodzenia 
przez baterie (30, 31, 32). W rezultacie z każdego z tych urzą
dzeń elektroluminescencyjnych (20, 21, 22) emitowane jest 
światło. Układanie w stos ralizowane jest tak, że podwójna 
heterostrukturą o największej długości fali jest na wierzchu 
stosu. Stanowi ona urządzenie emitujące światło czerwone na 
wierzchu z urządzeniem emitującym światło niebieskie o naj
mniejszej długości fali usytuowanym od spodu, a urządzenie 
emitujące światło zielone jest usytuowane w środku stosu. Wie
rzchnia przewodząca warstwa (26I) jest przezroczysta, a po niej 
następuje metaliczna warstwa stykowa (26M), przy czym obie te 
warstwy tworzą warstwę (26). Każda następna warstwa (26) jest 
oddzielona od sąsiedniej warstwy (26) przez organiczną emisyj
ną warstwę oraz warstwę o przewodnictwie typu n i warstwę o 
przewodnictwie typu p. Ujawniono także m.in. struktury wielo
barwnego urządzenia elektroluminescencyjnego, nadające się 
do pobudzania struktury emitujące światło, sposoby ich wytwa
rzania, wielobarwny wyświetlacz oraz wielobarwny zdolny do 
pobudzania wyświetlacz elektroluminescencyjny. 

(111 zastrzeżeń) 

A1(21) 313992 (22) 96 04 24 6(51) H0IM 4/00 
(75) Sołopa Waldemar, Przedkowice 
(54) Anoda cynkowa i akumulator Ni-Zn 

stosujący takie anody 
(57) Korpus anody jest utworzony z szeregu poziomych, 

równoległych, otwartych od góry kieszonek. Ścianki kieszonek 
są wykonane z nieprzepuszczalnego, nieprzewodzącego mate
riału, np. z odpowiednio zgrzewanej folii polietylenowej. Wszy
stkie kieszonki są wypełnione masą czynną, przy czym jonowy 
kontakt tej masy z elektrolitem jest możliwy jedynie w ich gór
nych, otwartych partiach. Kolektory prądowe są umieszczone w 
dolnych, wewnętrznych częściach kieszonek. Podczas redukcji 
anod elektrolit jest mieszany. Proces mieszania jest realizowany 
jedynie za pomocą specjalnej konstrukcji akumulatora, nie jest 
wymagana żadna dodatkowa energia. W nowym akumulatorze, 
pomiędzy jego płytami, umieszczono elektrody pomocnicze 
/siatka nikiowa/. Separacja płyt umożliwia intensywny przepływ 
pęcherzyków gazu między nimi. Podczas ładowania elektrody 
pomocnicze są połączone równolegle z anodami. Odpowiednia 
część prądu ładowania, która zwykle powodowała różnice sto
pnia naładowania elektrod, jest wykorzystywana do wytwarza
nia wodoru i dodatkowego ładowania katod. Wodór, wydostając 
się na powierzchnię elektrolitu, powoduje jego intensywne mie
szanie. Mieszanie zapobiega zmianom kształtu anod i redukuje 
polaryzację stężeniową, 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319531 (22) 97 04 17 6(51) H01M 4/50 
(31) 96 19615845 (32)96 04 20 (33) DE 
(71) VARTA Batterie Aktiengesellschaft, 

Hannover, DE 
(72) Jose Horst-Udo, Klaus Christoph, Puin 

Wolfgang 
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(54) Zasadowe ogniwo galwaniczne oraz sposób 
wytwarzania tego ogniwa 

(57) Zasadowe ogniwo galwaniczne zawiera żel cynko
wy jako materiał anody, wodny elektrolit zasadowy, sepa
rator i materiał katody zawierający dwutlenek manganu. 
Ogniwo takie charakteryzuje się tym, że materiał katody 
zawiera 0,1 - 5% wagowo tytanianów metali alkalicznych 
i/lub tytanianów metali ziem alkalicznych. 

Sposób wytwarzania zasadowego ogniwa gal
wanicznego charakteryzuje się tym, że dodaje się tytania
ny metali a lkal icznych l/!ub tytaniany metali ziem 
alkalicznych w postaci proszku do materiału katody z za
wartością elektrolitu od 4 do 5% wagowo, 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319532 (22) 97 04 17 6(51) HOIM 4/50 
(31)96 19615724 (32)96 04 20 (33) DE 
(71) VARTA Batterie Aktiengesellschaft, 

Hannover, DP2 
(72) Jose Horst-Udo, Feistner Hans-Joachim 
(54) Ogniwo galwaniczne 
(57) Ogniwo galwaniczne zawiera że! anodowy zawiera

jący sproszkowany cynk bez obecności rtęci oraz obejmuje 
elektrolit zasadowy i oddzielony separatorem materia! ka
tody zawierający dwutlenek manganu. Ogniwo takie chara
kteryzuje się tym, że materiał katody zawiera związki z 
grupy soli wapnia w postaci stałej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 313985 (22) 96 04 24 6(51) H01R 9/22 
(75) Pędziński Ryszard, Wrocław 
(54) Zestaw złączek montażowych 
(57) Zestaw złączek montażowych przystosowany jest do 

łączenia ze sobą, za pomocą profilowania, korpusów oraz do 
mocowania ich na znanych szynach, w otworach konstrukcji 
nośnych prosto i skośnie, a także na prętach, ma zacisk zwijany 
(2) z przechodzącą przez wnętrze przewodzącą płytką (13), 
zaczepianą w skośnych wgłębieniach (11) korpusu (1), która 
może mieć ponadto końcówki lutownicze, wychodzące poza 
obrys korpusu (1). Korpusy (1) mają od wewnątrz stabilizujący 
kołek (9), a od zewnątrz, odpowiadające mu wgłębienie oraz 
dwa otwory na mocujące pręty (15), otoczone kołnierzami (16), 
przechodzącymi w poziomą półkę (17), której odpowiada wgłę
bienie po drugiej stronie korpusu (1). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319473 (22) 97 04 14 6(51) H0IR 9/26 
(31)96 19617114 (32)96 0419 (33) DE 
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Munshi Rafik 
(54) Moduł uziemienia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł uziemienia do łą

czenia przewodów uziemiających z zaciskami i do zatrzaskiwa
nia na szynach. Cel wynalazku, a mianowicie opracowanie 
modułu uziemienia za pomocą którego możśiwe byłoby szybkie, 
wygodne i pewne łączenie oraz rozłączanie co najmniej jednej 
linii uziemiającej w szerokim zakresie średnic drutu, został 
osiągnięty w ten sposób, że blacha uziemiająca (9) jest połączo
na z obu stron albo do znanych zacisków zsuwających izolację 
z pochyloną wstawką (3) poprzez ich centralną część stykową 
(15) aibo do zacisków śrubowych (4), bądź też jest połączona z 
jednej swej strony do zacisku zsuwającego izolację z pochyloną 
wstawką (3) poprzez jego centralną część stykową (15) a z 
drugiej swej strony do zacisku śrubowego (4). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319474 (22) 97 04 14 6(51) H01R 31/02 
H01R 13/66 

(31) 96 9604793 (32)960417 (33) FR 
(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND 

SNC, Limoges, FR 
(72) Deneu Dominique 
(54) Oprawka kontaktu do dołączenia na 

obudowie urządzenia elektrycznego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest oprawka kontakiu (18) do 

dołączenia na obudowie (12) urządzenia elektrycznego (10). 
Oprawka kontaktu (18) zawiera, z jednej strony, wydrążenie 
(19), które jest odpowiednie do wprowadzenia przynajmniej 
częściowego tej obudowy (12) urządzenia elektrycznego (10) 
oraz z drugiej strony, element zderzakowy (20), który jest odpo
wiedni do pośredniczenia w umocowaniu do tej obudowy (12), 
zarówno w jednym jak i w drugim kierunku. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319528 (22) 97 04 17 6(51) H01R 43/01 
(31) 96 19616912 (32) 96 04 20 (33) DE 
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Arnfield Robert 
(54) Narzędzie do łączenia przewodów 

elektrycznych 
(57) Wynalazek dotyczy narzędzia do łączenia przewodów 

elektrycznych odprowadzanych i doprowadzanych do zacisków 
w modułach złącznych, posiadającego obudowę z rękojeścią i 
urządzenie tnące i wtłaczające. Cei wynalazku, mianowicie 
opracowanie wielofunkcyjnego narzędzia do łączenia kabli ele
ktrycznych, za pomocą którego zagwarantowane będzie wy
godne i pewne łączenie drutów w modułach złącznych dla 
dużego zakresu średnic drutu, jest osiągnięty poprzez to, że w 
przednim otworze jednoczęściowej obudowy z rękojeścią (1) 
zastosowano połączone urządzenie tnące i wtłaczające (23), 
zawierające drążek dociskowy (6) ze sprężynami (7,8), prowad
nik noża (3) z nożami (5) przesuwający się w obudowie krzywki 
(4) oraz tym, że zastosowana jest pokrywa (2) urządzenia tną
cego i wtłaczającego (23), przy czym pokrywa ta przesuwa się 
podczas pracy urządzenia tnącego i wtłaczającego (23) na 
obudowie z rękojeścią (1). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 313899 (22) 96 04 23 6(51) H01S 3/03 
(11) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kęsik Jerzy, Warda Piotr, Woliński Wiesław 
(54) Rora wyładowcza jonowego lasera gazowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia mocy 

wyjściowej lasera. Rura laserowa z elektrodami na końcach ma 
w obszarze kapiláry wyładowawczej (2) nałożony zespół mag
nesów trwałych (3), wytwarzających jednorodne osiowe pole 
magnetyczne Hz, w postaci pierścieni, usytuowanych wzdłuż 

jednej osi (Z) w odległościach, zbliżonych korzystnie do szero
kości tych pierścieni. Bieguny magnesów znajdują się na powie
rzchniach czołowych pierścieni magnesów trwałych (3). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 313961 (22) 96 04 25 6(51) H01T 15/00 
(71) Instytut Problemów Jądrowych, Świerk 
(72) Bielik Mirosław, Wyszyński Władysław 
(54) Sposób i układ regulacji iskierników w 

generatorach udarów 
(57) W sposobie pełny zakres napięciowy iskiernika dzieli 

się na kilka zakresów napięciowych częściowych dobierając dla 
nich wymagane ciśnienia wewnątrz iskierników, korzystając z 
przebiegu zależności napięcia przeskoku od ciśnienia. Układ 
ma oddzielne zespoły sterujące dla poszczególnych zakresów. 
W każdym zespole komparator (1) ma jedno wejście połączone 
do napięcia odpowiadającego napięciu ładowania zasobnika 
energii, drugie wejście połączone z pomocniczym źródłem na
pięcia, przy czym połączenia są dokonane poprzez precyzyjne 
potencjometry (2). Po zrównaniu napięć na obu wejściach na 
wyjściu powstaje impuls sterujący ciśnieniem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 313826 (22) 96 04 16 6(51) H02B 5/00 
H02G 7/00 

(71) instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Arciszewski Jerzy, Komorowska Izabela 
(54) Monopolarna linia elektroenergetyczna 

wysokiego napięcia prądu stałego 
(57) Monopolarna linia elektroenergetyczna wysokiego na

pięcia prądu stałego zawierająca połączone z konstrukcją słupa 
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przewód roboczy, przewód uziemiający, przewód odgromowy 
charakteryzuje się tym, że przewód roboczy (1) jest zawieszony 
uchylnie na łańcuchu izolatorów (2) w osi pionowej słupa (3), do 
którego wieżyczki (5) jest zamocowany sztywno również w osi 
pionowej słupa (3) przewód uziemiający-elektrodowy (4) będą
cy jednocześnie przewodem odgromowym. 

(I zastrzeżenie) 

A1(21) 320797 (22) 95 12 22 6(51) H02G 11/00 

(31) 94 946054 (32) 9412 23 (33) FI 

(86) 95 12 22 PCT/FI95/00708 
(87) 96 07 04 WO96/20524 PCT Gazette nr 30/96 
(71) EGLAS OY, Espoo, FI 
(72) Salmelin Pentti 
(54) Zespół przepustowy i sposób adaptacji 

zespołu przepustowego do przewodów 
elektrycznych przewodu łączącego do 
struktur otwieranych obrotowo 

(57) Wynalazek dotyczy zespołu przepustowego do przewo
du łączącego oraz sposobu wpasowania giętkiego przewodu 
pomiędzy framugę (1), która jest trwale osadzona w budowli, a 
co najmniej jedną strukturę, osadzoną zawiasowo co najmniej 
po jednej stronie wspomnianej framugi. Wspomnianą strukturą 
jest rama okienna (2) lub podobny element, a wspomniany 
zespół jest przeznaczony do przepuszczania przewodów ele
ktrycznych przez wspomnianą framugę (1) do wspomnianej, 
osadzonej zawiasowo oszklonej struktury (2). Giętki przewód 
(5), przystosowany do wspomnianych przewodów elektrycz
nych, wchodzi we wspomnianą strukturę framugową (1 ) tuż przy 
jej narożniku, w przybliżeniu równolegle do jednej części (15) 
wspomnianej struktury framugowej (1) oraz w tej części (18) 
wspomnianej osadzonej zawiasowo struktury (2), która jest w 
zasadzie równoległa do wspomnianego przewodu, znajduje się 
rowek (4), który biegnie aż do narożnika wspomnianej struktury 
zawiasowej (2) i ma głębokość i szerokość w zasadzie równą lub 
nieco większą niż średnica wspomnianego przewodu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 313901 (22) 96 04 23 6(51) H02J 15/00 
F24J 3/00 

(75) Szaraniec Wojciech, Warszawa 
(54) Sposób pozyskiwania energii z wyładowań 

elektrycznych, zwłaszcza wyładowań 
atmosferycznych 

(57) W sąsiedztwie przewodu, przez który przepływa prąd 
wyładowania umieszcza się zamknięty obwód z materiału nad
przewodzącego po czym obniża się jego temperaturę do mo
mentu uzyskania efektu nadprzewodnictwa a zaindukowany w 
tym obwodzie prąd odprowadza się w sposób ciągły do odbior
nika energii. 

Wynalazek znajduje główne zastosowanie do wytwarza
nia i kumulowania energii elektrycznej z wyładowań atmosfery
cznych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319500 (22) 97 04 16 6(51) H02K 3/30 
H02K 15/10 

(31) 96 19615189 (32)96 0418 (33) DE 
96 19635295 96 08 30 DE 

(71) ABB Research Ltd., Zürich, CH 
(72) Heil Werner, Mallick Vishai, Meynard 

Francois, Parfrey Karl, Premier Herbert 
(54) Bandaż dla czołowych części uzwojeń 

wirników maszyn elektrycznych i sposób 
wytwarzania bandaża dla czołowych części 
uzwojeń wirników maszyn elektrycznych 

(57) Przy bandażach (19) dla czołowych części uzwojeń (20) 
wirników (1) maszyn elektrycznych, składających się zasadni
czo z osnowy z tworzywa sztucznego i zatopionego w niej 
materiału włóknistego, bandaż (19) jest utworzony przez nawi
nięcie taśrny włóknistej (15) na czołowe części uzwojeń (20), 
przy czym osnowa z tworzywa sztucznego jest z termoplastycz
nego tworzywa sztucznego. 

Sposób nanoszenia taśmy włóknistej na czołowe części 
uzwojeń maszyny elektrycznej poiega na tym, że taśmę (15) z 
termoplastycznej osnowy z tworzywa sztucznego z umieszczo
nymi w niej włóknami, odwija się z urządzenia odwijającego 
(16), po czym doprowadza się ją do czołowej części uzwojeń 
(20), przy czym taśmę włóknistą (15) nagrzewa się co najmniej 
na stronie skierowanej ku czołowej części uzwojeń, powyżej 
punktu topnienia osnowy z tworzywa sztucznego i następnie 
taśmę (15) nanosi się na czołową część uzwojeń (20) i schładza 
poniżej punktu topnienia osnowy z tworzywa sztucznego. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313807 (22) 96 04 17 6(51) H02K 16/02 
(75) Tarabasz Jan, Radom 
(54) Bezkomutatorowa maszyna elektryczna 

prądu stałego 
(57) Bezkornutatorowa maszyna elektryczna prądu stałego, 

zawiera trzy podstawowe elementy: maszynę prądu stałego, 
maszynę prądu przemiennego i aparat zaciskowy. 

W maszynie prądu stałego stojan (S) pełni funkcję twor-
nika, rdzenie (12, 13) wirnika pełnią funkcję magneśnicy. Koń
cówki uzowjenia (11) stojana (9) są połączone z zaciskami (16) 
stojana (9). W uzwojeniu (11) stojana (9) występuje strefa neu
tralna (13), Wewnątrz uzwojenia (11) stojana (9) zamontowany 
jest wirnik złożony z dwóch rdzeni (12, 13) magnetycznych, 
skrzyżowanych względem siebie pod kątem 90°, których uzwo
jenie stanowią cewki. Końcówki uzwojeń cewek połączone są z 
odpowiednimi zaciskami aparatu (7), do których dołączone są 
końcówki uzwojenia (5) dwóch gałęzi wirnika (2) maszyny prądu 
przemiennego. Wirnik (2) zamontowany jest między biegunami 
magnetycznymi (3). Uzwojenie (4) biegunów zasila prąd ze 
źródła (15), Uzwojenie (5) wirnika (2) i uzwojenie rdzeni (12,13) 
wirnika maszyny prądu stałego, tworzą dwa zamknięte obwody 
elektryczne. Obwody elektryczne leżą w dwóch płaszczyznach 
wzajemnie prostopadłych, których prosta przecięcia jest osią 
maszyny. W czasie wirowania w obwodach elektrycznych płyną 
prądy, a po przejściu przez strefy neutralne (17, 18), prądy w 
obwodach zmieniają kierunki na przeciwne, a bieguny magne
tyczne rdzeni (12,13) zmieniają znaki na przeciwne i równocześ
nie zamieniają się pozycjami. Wskutek tej cyklicznej zmiany po 
obrocie o kąt 180°, strumienie magnetyczne rdzeni (12, 13) 
zachowują stały kierunek i zwrot względem boków zezwojów 
uzwojenia (11) stojana (9) i wzbudzone siły elektromotoryczne 
w uzwojeniu (11), wytwarzają stałe napięcie na zaciskach (16). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314022 (22) 96 04 26 6(51) H02P 7/282 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Kosiorowski Stanisław, Żuchowicz Marek, 

Dudek Roman, Stobiecki Andrzej 
(54) Układ sterowania napędu elektrycznego 

prądu stałego 
(57) Układ sterowania napędu elektrycznego prądu stałego, 

zawierającego co najmniej jedną gałąź obwodu głównego skła
dającą się z silnika szeregowego prądu stałego połączonego 
poprzez uzwojenie wzbudzenia z głównym łącznikiem mocy i 
zasilaną poprzez filtr wejściowy ze źródła napięcia stałego, bez 
lub z siecią odciążającą połączoną również poprzez filtr wejścio
wy ze źródłem napięcia stałego i zawierającą gałąź utworzoną z 
dławika szeregowo połączonego poprzez diodę z kondensato
rem, przy czym punkt wspólny diody i kondensatora tej gałęzi 
jest połączony z punktem wspóinym głównego łącznika mocy i 
uzwojenia wzbudzenia silnika poprzez diodę dodatkową, a tak
że zawierający diodę zerową bocznikującą uzwojenia silnika 
oraz układ regulacji prądu wzbudzenia bocznikujący uzwojenie 
wzbudzenia silnika i utworzony z trzech gałęzi równoległych, z 
których jedna zawiera diodę charakteryzuje się tym, że druga 
gałąź układu regulacji prądu wzbudzenia (Ai) zawiera półprze
wodnikowy łącznik mocy (2), który jest włączony przeciwsobnie 
do znanej diody (1), zaś trzecia gałąź zawiera kondensator (3), 
który jest połączony szeregowo z dławikiem (4) zbocznikowa-
nym diodą (5), przy czym katoda diody (5) jest połączona z 
anodą znanej diody (1), a punkt wspólny katody diody (1), 
kondensatora (3) i łącznika mocy (2) jest połączony z punktem 
wspólnym twornika silnika (Si) i jego uzwojenia wzbudzenia 
(VVzi) poprzez diodę (6), która jest włączona zgodnie z kierun
kiem przewodzenia łącznika mocy (2). Ponadto twornik każdego 
silnika (Si) wraz z uzwojeniem wzbudzenia (Wzi) i głównym 
łącznikiem mocy (Ł|) jest połączony z indywidualną znaną sie
cią odciążającą (S) albo punkt wspólny uzwojenia wzbudzenia 
(Wzi) każdego siinika (Si) i głównego łącznika mocy (Łi) jest 
połączony poprzez dodatkowe diody (2Di, 2D2) z punktem 
wspóinym kondensatora (9) i diody (S) znanej sieci odciążającej 
(B), która stanowi centralną sieć odciążającą dia całego układu 
napędowego. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320737 (22) 96 10 07 6(51) H04B 1/00 
(31) 95 Î9538302 (32) 95 10 16 (33) DE 
(86)9610 07 PCT/DE96/01919 
(87) 97 04 24 W097/15121 PCT Gazette nr 18/97 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Siegle Gert 
(54) Sposób naziemnego przesyłania sygnałów 

cyfrowych 
(57) Ujawniono sposób służący do naziemnego przesyłania 

przynajmniej jednego sygnału cyfrowego, w szczególności cy
frowego sygnału radiowego i/lub telewizyjnego. W sposobie 
tym przynajmniej jeden sygnał cyfrowy, o ilości danych zmniej
szonej przez kodowanie, korzystnie modulowany rnedotą 
OFDP1./!, przekształca się na częstotliwość przynajmniej jednego 
kanału (31). sąsiadującego z przynajmniej jednym zajętym albo 
niezajętym kanałem (30, 32) do przesyłania analogowego syg
nału telewizyjnego i emituje na tej częstotliwości. Zakres dyna
miczny i amplituda widma (41) przynajmniej jednego sygnału 
cyfrowego muszą hyc mniejsze od ustalonej z góry wartości, 
która jest znacznie mniejsza niż zakres dynamiczny albo ampli
tuda nośnej sygnału wizji widma (35,36) analogowego sygnału 
telewizyjnego, aby występowała tylko niewielka intermodulacja 
i modulacja skrośna z innymi sygnałami cyfrowymi i sygnałami 
analogowymi innych kanałów. Widmo (41) przynajmniej jedne
go sygnału cyfrowego przesyła się jako oddzielone od przynaj
mniej jednego sąsiedniego kanału (30, 32) ochronnym 
odstępem częstotliwości (45). Przy przesyłaniu większej liczby 
sygnałów cyfrowych na przynajmniej jednym kanale (31) prze
syła się zakresy częstotliwości przynajmniej dwóch sygnałów 
cyfrowych jako oddzielone od siebie ochronnym odstępem 
częstotliwości (50). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 313841 (22) 96 04 17 6(51) H04B 3/54 
(71) Sobecki Włodzimierz, Bydgoszcz; Muzgała 

Małgorzata, Bydgoszcz 
(72) Barełkowski Jan, Sobecki Włodzimierz, 

Sass-Bojarski Maria 

(54) Układ przekaźnika odbiorczego sygnałów o 
częstotliwości akustycznej 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ przekaźnika odbior
czego sygnałów o częstotliwości akustycznej, które w postaci 
zmodulowanego ciągu impulsów telegramu przesyłane są 
przez sieć elektroenergetyczną. 

Istotą układu jest to, że mikroprocesor (1) połączony jest 
z członam firtrująco-formującym (2) tak, że na jego wejście i 
doprowadzone są impulsy telegramu SCA po wyfiltrowaniu i 
demodulacji sygnałów o częstotliwości akustycznej z napięcia 
sieci elektroenergetycznej, a na wejście W doprowadzone są 
sygnały o okresie równym okresowi napięcia sieci elektroe
nergetycznej dla synchronizacji z impušsami telegramu SCA i 
synchronizacji zakłóceń. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320753 (22) 95 12 01 6(51) H04B 3/56 
H02J 13/00 

(31) 94 9424389 (32)9412 01 (33) GB 
(86) 9512 01 PCT/GB95/02813 
(87) 96 06 06 W096/17444 PCT Gazette nr 26/96 
(71) REMOTE METERING SYSTEMS LTD., 

Odiham, GB 
(72) Armstrong Donald Stuart, Craig Alan 

Dennison, Moore Paul Martin, Wells Joseph 
Anthony 

(54) Układ do przesyłania sygnałów w linii 
energetycznej 

(57) Układ do przesyłania sygnałów liniami energetycznymi 
jest podłączony do zasilanej wysokim napięciem (110-275 kV) 
trójfazowej napowietrznej linii średniego napięcia (11 do 33 kV), 
która jest połączona z siecią niskiego napięcia (110-230 V), 

Układ jest indukcyjnie połączony z siecią i ma przetwor
nik (10T), który nadaje sygnały o częstotliwości od 10-100 kHz. 
Sygnały są połączone do różnych faz w różnych punktach sieci. 
Przetworniki (11 T, 12 T, 13T) są połączone z fazami (B, R, Y) 
co zabezpiecza, że przesłany w układzie sygnał ma w punkcie 
odbioru wystarczającą moc do prawidłowego jego odczytania 
niezależnie od fazy, do której jest podłączony przetwornik. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 313957 (22) 96 04 25 6(51) H04B 10/12 
B60M 5/00 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne 
NEEL Sp.z o.o., Warszawa 

(72) Bieniaszewski Piotr, Czyszkowski Jacek, 
Fałat Wiesław, Stolarski Marek, Szubski 
Andrzej, Szubski Jan, Frajs Wojciech, 
Nowak Jacek 

(54) Układ do przekazywania informacji w 
obrębie kabin sekcyjnych oraz podstacji 
trakcyjnych 

(57) Układ do przekazywania informacji w obrębie kabin 
sekcyjnych oraz podstacji trakcyjnych obejmuje zestaw bioków 
(3, 4, 5, 6...N) sterowników, zestaw bloków (8, 9, 10, 11, 12, 13) 
nadzoru, łączone dwukierunkową światłowodową linią (18,19), 
blok (2) transmisji podstacyjnej, zespół (1) komputerów i blok 
(16) uzależnień i obsługi kabiny sekcyjnej lub sąsiedniej pod
stacji trakcyjnej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314010 (22) 96 04 25 6(51) H04M 3/20 
(71) MIKROTEL Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Kowalski Artur 

(54) Układ selektywnego komutowania 
abonenckiego urządzenia 
telekomunikacyjnego, zwłaszcza aparatu 
telefonicznego do łącza abonenckiego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego urządzenia do selektywnego komutowania każdego 
telekomunikacyjnego urządzenia przed dołączeniem się do 
już zajętego łącza telekomunikacyjnego. 

Układ charakteryzuje się tym, że w dwuprzewodowym 
łączu abonenckim, składającym się z linii (WEA-WYA) i linii 
(WEB-WYB), łączącym centrale telefoniczną (CT) z abonenc
kim urządzeniem telekomunikacyjnym (AUT), w jedną z iinii 
łącza jest włączony zespół dwu prze ci wsobnie ustawionych 
anodami lub katodami do siebie diod (D1, D2) Zenera i usta
wionego za nimi rezystora (R). Triak (T) ma anodę pierwszą 
(1) dołączoną do linii (WEA) przed anodą diody Zenera 
(D1), anodę drugą (2) do linii (WYA) za rezystorem (R), 
natomiast bramkę (3) do punktu wspólnego, łączącego 
anodę diody Zenera (D2) z rezystorem (R). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314011 (22) 96 04 25 6(51) H04M 3/64 
(71) MIKROTEL Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Kowalski Artur 
(54) Układ sygnalizowania pojawienia się 

zadanego sygnału tonowego DTMF w łączu 
centrali telefonicznej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu stanowiącego indywidualne wyposażenie 
końcowego aparatu abonenckiego, umożliwiającego syg
nalizowanie tonowe DTMF o konieczności podjęcia iub 
przejęcia podjętej rozmowy telefonicznej pomiędzy licz
nymi przyłączonymi równolegle do jednego łącza abo
nenckiego aparatami. 

Układ sygnalizowania pojawienia się zadanego syg
nału tonowego DTMF włączeniu centrali telefonicznej, zawie
rający znany aparat telefoniczny abonencki wyposażony w 
układ nadawania sygnałów tonowych DTMF charakterystycz
ny tym, że każdy z (h) równolegle podłączonych dojednej linii 
abonenckiej (L) aparatów telefonicznych abonenckich (AT), 
jest zaopatrzony w indywidualny zespół sygnalizacyjny (S), 
składający się z odbiornika (A) sygnałów, zwłaszcza tonowych 
DTMF, włączonego włączę abonenckie (L), w bezpośrednim 
sąsiedztwie aparatu abonenckiego (AT) oraz mającego dołą
czony doń dekoder programowalny (B) sygnałów tonowych, 
zaopatrzony w sygnalizator (C) przywołania abonenta. 

Sygnalizator (C) jest w szczególności sygnalizatorem 
akustycznym i/lub sygnalizatorem optycznym. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 314012 (22) 96 04 25 6(51) H04M 19/00 
H04M 3/22 

(71) MIKROTEL Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Kowaiski Artur 
(54) Sposób zarządzania poborem mocy 

pobieranej przez wyposażenie dodatkowe 
dołączone zwłaszcza do łącza centrali 
telefonicznej i układ do zarządzania 
poborem mocy pobieranej przez wyposażenie 
dodatkowe dołączane zwłaszcza do centrali 
telefonicznej 

(57) Sposób zarządzania poborem mocy pobieranej przez 
wyposażenie dodatkowe, dołączane zwłaszcza do łącza centrali 
telefonicznej przez znane dołączenie źródła zasilania do urzą
dzenia dodatkowego w czasie pracy tego urządzenia polega na 
tym, że autonomiczne źródło zasilania (B) urządzenia dodatko
wego (U) włączanego do telefonicznej linii abonenckiej (LA), jest 
dołączane do urządzenia dodatkowego (U) tyiko na czas jego 
pracy, poprzez programowalny układ kluczujący (W) na podsta
wie wykrytego przez detektor (D) stanu łącza sygnału zawierają-
cego informację o potrzebie włączenia urządzenia 
dodatkowego (U). Odłączenie źródła zasilania (B) realizowane 
jest po wykryciu przez deiektor (D) stanu łącza sygnału zawie
rającego informację o konieczności wyłączenia urządzenia (U), 
albo na podstawie upływu uprzednio zakodowanego w progra
mowalnym urządzeniu kluczującym (W) maksymalnego czasu 
dołączenia zasilania do urządzenia dodatkowego (U). 

Układ do zarządzania poborem mocy pobieranej 
przez wyposażenie dodatkowe, dołączane zwłaszcza do 
centrali telefonicznej, zawierający znany detektor stanu 
łącza oraz autonomiczne źródło zasilania charakteryzuje 
się tym, że autonomiczne źródło zasilania (B) urządzenia 
dodatkowego (U) zawiera programowalny układ zamyka
nia (W) obwodu zasilającego to urządzenie, sprzężony z 
detektorem (D) stanu łącza abonenckiego (LA). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 317630 (22) 96 12 20 6(51) H05K 5/06 

(31) 96 29607356 (32) 96 04 23 (33) DE 

(71) QUANTE AG, Wuppertal, DE 
(72) Gärtner Norbert, Wildner Stefan, Otto 

Hans-Dieter 
(54) Kołpak ochronny do modułów stosowanych 

w technice telekomunikacyjnej oraz 
urządzenie ochronne dla większej liczby 
modnłów stosowanych w technice 
telekomunikacyjnej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kołpak ochronny do mo
dułów telekomunikacyjnych oraz urządzenie ochronne dla 
większej liczby modułów z co najmniej jednym kołpakiem 
ochronnym. 

Kołpak (30) do modułów stosowanych w technice 
telekomunikacyjnej, zwłaszcza listew rozdzielczych lub 
przyłączeniowych, które zawierają szereg zestyków, umie
szczonych w co najmniej jednym rzędzie, służy do zapo
biegania obiegowi powietrza w zagrożonych obszarach, 
zwłaszcza w obszarach z zestykami. 

Kołpak (30) jest nasadzony na co najmniej jeden mo
duł (10) i obejmuje w stanie nasadzenia przynajmniej obszar 
zestyków. Ponadto kołpakowi (30) przyporządkowany jest 
element uszczelniający (40), który przyiega w swych wewnę
trznych obszarach w dużej mierze szczelnie do modułu (10) 
albo modułów (10) i/iub do kabli (20) prowadzących do zesty
ków modułu (10) lub modułów (10). 

(35 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 104591 (22) 96 04 22 6(51) A45B 11/00 
A45B 25/00 

(75) Krawczyk Barbara, Częstochowa; Krawczyk 
Grzegorz, Częstochowa 

(54) Uchwyt parasolki, zwłaszcza do wózka 
dziecięcego 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt para
solki, zwłaszcza do wózka dziecięcego, który stosowany 
może być także jako uchwyt parasolki mocowanej do in
nych elementów wykonanych z rurek, takich jak krzesełka, 
stoliki bądź meble ogrodowe czy balkonowe. Składa się on 
ze sprężyny (1) oraz umiejscowionej na niej z jednej strony 
tulejki na nóżkę parasolki, a z drugiej strony obejmy (3) 
mocowanej do rurki wózka. Sprężyna wypełniona jest 
drutami, które z jednej strony wychodząc poza długość 
sprężyny (1) mają końce rozchylone i punktowo zalane 
tworzywem, natomiast z drugiej strony otwór sprężyny (1) 
zamknięty jest szczelnie zaśłepką. Obejma jest dwuczę
ściowa. Składa się z trwale osadzonego na sprężynie (1) 
stałego elementu oraz dokręcanego do niego elementu. W 
każdym z tych elementów wykonane są półkoliste wgłębie
nia (11 i 16) z wymiennymi gumowymi uszczelkami, opasu
jącymi rurkę wózka. Ponadto w elemencie stałym, powyżej 
trwale zamocowanej w nim śruby (10), wykonane są otwo
ry, dostosowane średnicami i rozstawem do bolców (15) 
osadzonych w elemencie dokręcanym 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104602 (22) 96 04 23 6(51) A47D 3/00 
(75) Czupinka Piotr, Łódź 
(54) Stolik dla dziecka 
(57) Stolik dla dziecka składa się z blatu i giętych nóg 

(2, 3, 4 i 5), które przymocowane są wkrętami do wzmoc
nienia (6). Nogi są ustawione pod kątem 92-93°, połączone 
łącznikami (11 i 12), w których są usytuowane okrągłe, 
drewniane pręty (13). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104576 (22) 96 04 19 6(51) A47D 9/00 
(75) Yin-hsien Lee, Poznań 
(54) Kołyska dziecinna 
(57) Wzór umożliwia wyeliminowanie konieczności cyklicz

nego podtrzymywania ruchu wahadłowego siedziska za pomo
cą mięśni ludzkich. Podstawa (1) w widoku z góry przypomina 
kształtem literę "U" z półkami długimi, zagiętymi półkoliście w 
płaszczyznach pionowych. Z wolnych końców podstawy (1) 
wychodzą dwa elementy sprężyste (2), których wolne końce 
wchodzą w otwory w końcach boków długich ramki (3), nachy
lonej pod kątem ostrym do poziomu. Z boku krótkiego ramki (3) 
wychodzi pręt (8) skierowany w dół. Koniec dolny pręta ma 
magnes (9), usytuowany w niewielkiej odległości od powierzch
ni obudowy elektromagnesu (10), zamontowanej na podstawie 
ÍD-

(3 zastrzeżenia) 



Nr 22 (622) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 65 

U1(21) 104577 (22) 96 04 19 6(51) A47D 9/00 
(75) Yin-hsien Lee, Poznań 
(54) Kołyska dziecinna 
(57) Wzór umożliwia wyeliminowanie konieczności cyklicz

nego podtrzymywania ruchu wahadłowego łóżeczka za po
mocą siły mięśni ludzkich. W części środkowej połączeń (3) 
stojaków kołyska ma poprzeczkę (4) z obudową elektromagne
su (5). usytuowaną w połowie jej długości. Łóżeczko dziecięce 
(1) ma belkę (6) z magnesem (7) usytuowanym nad obudową 
elektromagnesu (5), w niewielkiej odległości od jego powierz
chni. Połączenia (3) stojaków (2) mają cztery kółka (8). Stojaki 
razem z połączeniami (3) tworzą podwójną ramę przestrzenną. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104608 (22) 96 04 24 6(51) A47F 7/14 
(71) ALTA PRINT Sp. z o.o., Strzelce Górne 
(72) Michorzewska Izabela Kamiîîa 
(54) Stelaż reklamowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stelaż reklamowy, 

zwłaszcza składany, służący do ekspozycji przedmiotów pła
skich. Istotą rozwiązania jest to, że płaszczyzna czołowa (1), 
ściany boczne (2) oraz podstawa (3) tworzą konstrukcyjną ca
łość i połączone są ze sobą przez wkładki, natomiast płaszczy
zna czołowa (1) jest uformowana wzdłuż wytłoczeń I - XI!. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104540 (22) 96 04 15 6(51) A47G 27/04 
(75) Adamski Leszek, Mysłowice 
(54) Taśma ochronna, zwłaszcza do obrzeży 

dywanów i wykładzie 
(57) Ochronna taśma pasmanteryjna (1 ), stosowana zwłasz

cza do obrzeży dywanów i wykładzin, pokryta jest z jednej strony 
klejem termotopliwy m (2) na bazie kopolimerów etylenu i octanu 
winylu. Środkowa część taśmy styka się z obrzeżem dywanu iub 
wykładziny podłogowej (3) powierzchnią z klejem, natomiast jej 
krawędzie przymocowane są trwale pod działaniem ciepła do 
górnej i dolnej powierzchni płaszczyzny dywanu iub wykładziny 
podłogowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104596 (22) 96 04 24 6(51) A61B 17/12 
(75) Brojek Wiesław, Białystok 
(54) Narzędzie medyczne 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest narzędzie medy

czne, służące do podwiązywania zwłaszcza żylaków przy zabie
gach proktologicznych. Narzędzie medyczne posiada rękojeść, 
połączoną z jednej strony z przewodem doprowadzającym ciś
nienie, a z drugiej strony z rurką ssącą zakończoną tuleją 
zrzutową z kubeczkiem, na której to rurce ssącej zamocowana 
jest za pomocą elementu mocującego dźwignia zrzutowa (2) z 
języczkiem zrzutowym (2') i szczeliną spustową. Dźwignia zrzu
towa (2) podsiada prostokątny języczek zrzutowy (2'), umiesz
czony ponad krawędzią górną rurki ssącej (4), który wygięty jest 
pod kątem przechodząc w ramię dźwigni (2"). Ramię dźwigni 
zrzutowej przymocowane jest do rurki ssącej (4), zaś poniżej 
rurki ssącej, na krańcu ramienia dźwigni zrzutowej (2' ') umiesz
czony jest zawias (3), który połączony jest ze sztywnym cięgnem 
(5). Sztywne cięgno (5) połączone jest poprzez jarzmo (6) cylin
dryczną pochwę (7), jarzmo pochwy (8) z dźwignią tulei zrzuto
wej (9). Tuleja zrzutowa (10) usytuowana jest poprzecznie do 
rurki ssącej i wykonana jest w kształcie cylinderka z cylindrycz
nym kubeczkiem (11) osadzonym wewnątrz. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104598 (22) 96 04 24 6(51) A61B 17/12 
(75) Brojek Wiesław, Białystok 
(54) Narzędzie medyczne 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest narzędzie medy

czne, służące do podwiązywania zwłaszcza żylaków przy zabie
gach proktologicznych. Narzędzie medyczne posiada rękojeść, 
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połączoną z jednej strony z przewodem doprowadzającym ciś
nienie, a z drugiej strony z rurką ssącą zakończoną tuleją 
zrzutową z kubeczkiem, na której to rurce ssącej zamocowana 
jest dźwignia zrzutowa (2) z języczkiem zrzutowym (2'). 
Dźwignia zrzutowa posiada prostokątny języczek zrzutowy, 
umieszczony ponad krawędzią górną rurki ssącej (5), który 
wygięty jest pod kątem, przechodząc w ramię dźwigni (2"). 
Ramię dźwigni zrzutowej przymocowane jest do rurki ssącej, 
zaś poniżej rurki ssącej na krańcu ramienia dźwigni zrzutowej 
umieszczony jest zawias (3), który połączony jest ze sztywnym 
cięgnem (4). Sztywne cięgno połączone jest z zewnętrzną kra
wędzią tulei zrzutowej (6). Tuleja zrzutowa (S) usytuowana jest 
centrycznie w stosunku do stosunku do rurki ssącej i wykonana 
jest w kształcie cyiinderka z cylindrycznym kubeczkiem (7), 
osadzonym wewnątrz, wykończonym pierścieniem od strony 
rurki ssącej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104597 (22) 96 04 24 6(51) A61B 17/36 
(75) Brojek Wiesław, Białystok 
(54) Krioaplikator 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krioaplikator, słu

żący do kriostripingu naczyń krwionośnych, w szczególności 
sapheny. 

Krioaplikator, posiada rękojeść, ramię i część mrożącą, 
charakteryzuje się tym, że oś części mrożącej (1) jest równoległa 
do osi rękojeści (2), przy czym osie te odległe są od siebie o 
wymiar "A" umożliwiający swobodny uchwyt dłonią i osiowe 
przyłożenie siły przy wykonywaniu zabiegów, ponadto ramię (3) 
krioaplikatora posiada co najmniej dwa wygięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104539 (22) 96 04 15 6(51) A63H 3/52 
(75) Dłutowska Iwona, Łódź 
(54) Mebel miękki dla lalek 
(57) Mebe! miękki dla lalek zawiera siedzisko (1) z oparciem 

(2) oraz boki (3) z tym, że do czołowych powierzchni siedziska 
(1) i oparcia (2) oraz do bocznej powierzchni każdego z boków 
(3), w pobliżu naroży, są zamocowane rzepowe taśmy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104601 (22) 96 04 23 6(51) A63H 3/52 
(75) Czupinka Piotr, Łódź 
(54) Zabawka dziecięca 
(57) Zabawka dziecięca w postaci łóżka dla lalek jest wypo

sażona w cztery pionowo usytuowane pręty (1) o przekroju 
kołowym, wzdłuż których tworzących są zagłębione boczne 
krawędzie boków, tyłu (3) i przodu (4) łóżka w kształcie czworo
boków, przy czym górne krawędzie boków łóżka mają kształt 
tangensoidy, zaś górne krawędzie tyłu (3) i przodu (4) łóżka 
mają kształt łuku o tym samym promieniu krzywizny lecz prze
ciwnym zwrocie. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104600 (22) 96 04 23 6(51) A63H 33/30 
(75) Czupinka Piotr, Łódź 
(54) Zabawka dydaktyczna 
(57) Zabawka dydaktyczna w postaci drewnianej szafki w 

kształcie prostopadłościanu, imitującej urządzenia, stanowiące 
wyposażenie kuchni, posiada podstawy (1, 2), które stanowią 
prostokątne płyty z zaokrąglonymi narożami, połączone ze so
bą, usytuowanymi w pobliżu ich naroży, czterema prętami (3,4) 
o przekroju kołowym z osadzonymi wzdłuż ich tworzących kra
wędziami trzech ścian. W miejscu czwartej ściany, w pobliżu 
podstaw (1,2), są w dwóch sąsiednich prętach (3, 4) osadzone 
łączące listwy (10, 11), które ograniczają wraz z prętami (3, 4) 
otwór na drzwi, imitujące urządzenie kuchenne. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 104624 (22) 96 04 26 6(51) B0ÏD 29/11 

(75) Kusz Franciszek, Zabrze; Gladysz Lech, 
Bytom 

(54) Filtr przepływowy 
(57) Filtr sianowi monolityczny tulejowy kadłub (1) jedno

stronnie zakończony wtykiem (2) złącza typu Stecko, zaś z 
drugiej strony częściowo gniazdem (3) złącza typu Stecko. 
Osadzony wewnątrz cylindryczny siatkowy wkład jest z jedenj 
strony zamknięty znaną płytką (4), zaś z drugiej strony zakoń
czony prowadzącą tuleją (5) z obwodowym uszczelnieniem (6) 
typu O oraz wewnętrznym gniazdem ukształtowanym częścio
wo w gniazdo złącza typu Stecko łącznie z gniazdem (3) 
kadłuba (1). 

Wtyk węża dołącznego osadzanego w gnieździe (3) 
stabilizuje położenia wkładu filtrującego. Siatka (7) filtrującego 
wkładu ma osłony (8) z perforowanej blachy. Filtr ułatwia 
wymianę wkładu filtrującego, zapobiega niszczeniu siatki oraz 
eliminuje wielość uszczelnień w stosunku do znanego filtra 
segmentowego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104616 (22) 96 04 25 6(51) B05C 21/00 
(75) Lebioda Ryszard, Bydgoszcz 
(54) Przyrząd do usuwania powłok, zwłaszcza 

farb z powierzchni przedmiotów 
(57) Istotą przyrządu jest to, że korpus (1) zawiera grzejnik 

(2) i jest dociśnięty śrubami (6) do stopy (4), której powierzchnia 
ma liczne ostrza (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104621 (22) 96 04 26 6(51) B23B 49/00 
(75) Kluk Zbigniew, Września 
(54) Zasobnik narzędzi do obróbki otworów 
(57) Zasobnik narzędzi do obróbki otworów, przeznaczony 

dla narzędzi o cylindrycznej części chwytowej, charakteryzuje 
się tym, że ma czworokątną w zarysie gniazdową płytkę (1) z 
widocznymi od góry regularnie rozmieszczonymi otworami (0) 
o zróżnicowanych średnicach, obrazującymi górne obrysy dla 
ustalania w nich cylindrycznych części chwytowych narzędzi, 
przy czym te obrysowe otwory (0) rozmieszczone są tak, że ich 
środki są usytuowane w punktach przecinania się wzajemnie 
prostopadłych linii teoretycznej siatki odpowiednio równole
głych między sobą rzędów i kolumn, zaś w każdej danej kolum
nie otworów (0) kolejny po pierwszym, najmniejszy otwór (0), 
ma średnicę o jednostkę większą od poprzedniego otworu (0) 
w tej samej kolumnie, natomiast w każdym danym rzędzie 
otworów (0) kolejny po pierwszym, najmniejszy otwór (0), ma 
średnicę o 1/10 jednostki większą od średnicy poprzedniego 
otworu (0) w tym, samym rzędzie, a na przecięciu linii ostatniego 
rzędu i linii pierwszej kolumny teoretycznej siatki usytuowany 
jest środek pojedynczego w ostatnim rzędzie otworu (0) o śred
nicy największej w pierwszej kolumnie, nadto gniazdowa płytka 
(1) jest zespolona na krawędziach z elementami wsporczymi 
zasobnika, zaś gniazda, dla ustalania części chwytowych 
narzędzi, stanowią uformowane od spodu płytki gniazdowej 
(1) obwodowo zamknięte futerały ze ściankami dennymi o 
wysokościach wzrastających wraz ze wzrostem średnic otwo
rów (0), obrazujących ich górne obrysy. 

(2 zastrzeżenia) 
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U 1(21) 104586 (22) 96 04 2.3 6(51) B23K 9/02 

(75) Gawelski Zbigniew, Gdynia 
(54) Doczołowe odblorowe ziącze spawane ręcznie 

z przetopioną granią 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest odbiorowe doczołowe złą

cze spawane ręcznie na konstrukcji stalowej o grubości powyżej 
10 mm o wąskiej strefie przetopowej z racji pozostawienia grani 
w spoinie i jedynie przetopienia jej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104566 (22) 96 04 19 6(51) B23P 19/04 
(71) KISAN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Tecłmiczno-Handlowe, Warszawa 
(72) Bogobowicz Marian, Kupecki Wacław, 

Żurowski Zdzisław 
(54) Przyrząd do montażu końcówek 

przyłączeniowych z rurami tworzywowymi 
(57) Przyrząd ma śrubę (2), zamontowaną w korpusie (1), 

która współpracuje z nakrętką (3) dzieloną, osadzoną w korpu
sie (1) i dociskaną do śruby (2) sprężynami (4). W korpusie (1) 
zamontowana jest również dźwignia (5) z krzywkami (6) dla 
rozłączania połówek nakrętki (3) ze śrubą (2). Do korpusu (1) 
przyspawane są łączniki (8), połączone z obsadą (9). Śruba (2), 
od strony obsady (9), zakończona jest wymienną końcówką 
roboczą (12), zaś z drugiej strony ma przyspawaną poprzeczkę 
(10), stanowiącą pokrętło. 

(8 zastrzeżeń) 

U1(21) 106497 (22) 97 05 06 6(51) B23P 19/04 
(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 

FAMAGO Spółka Akcyjna, Zgorzelec 
(72) Gechanski Dionizy, Pytlak Zbigniew 
(54) Słup z wysięgnikiem 
(57) Słup (1) jest wyposażony w płytę podstawy (2) i obejmy 

(3) do utwierdzenia w podłożu i/lub w ścianie wsporczej. Na 
słupie (1) jest osadzony obrotowo i przesuwnie trójczłonowy 
wysięgnik (4), wyposażony na końcu w płytę (10) do mocowania 
oprzyrządowania. 

Zmianę zasięgu pracy wysięgnika (4) uzyskuje się przez 
pionowy przesuw na słupie (1) i ustalanie położenia blokadą 
(12), oraz przez składanie poziome członów (5) i (6) na przegu
bie (8) i odchylenie kątowe w pionie członu (7) na przegubie (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104561 (22) 96 04 19 6(51) B26B 3/08 
(75) Piayda Günter, Bielefeld, DE 
(54) Nóż 
(57) Nóż do cięcia spienionych materiałów izolacyjnych skła

da się z klingi (1) i rączki (2). W widoku z boku klinga (1) noża 
ma kształt nierównobocznego trójkąta, którego najdłuższy bok 
(3) jest zaostrzony. Rączka (2) noża przytwierdzona jest śrubami 
(5) do najkrótszego boku klingi (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104562 (22) 96 04 19 6(51) B26B 29/02 
(75) Piayda Günter, Bielefeld, DE 
(54) Pochwa 
(57) Pochwa do noża, przeznaczonego do cięcia spienio

nych materiałów izolacyjnych, składa się z części: spodniej (1) 
i wierzchniej (2). W widoku z boku wewnętrzna przestrzeń po
chwy, przeznaczona na pomieszczenie klingi noża, ma kształt 
trójkątny, dostosowany wymiarami do wymiarów obrysu noża. 
Do wierzchniej (2) części pochwy przytwierdzony jest futerał (7) 
na osełkę. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104537 (22) 96 04 16 6(51) B60J 1/20 
(75) Konieczny Henryk, Czernino 
(54) Owiewka tylnej szyby samochodu 
(57) Owiewka tylnej szyby samochodu, z elastycznej płyty 

plastykowej, posiada wąskie obrzeże (2) dopasowane do górnej 
części szyby, a jej płaszczyzna główna (1) jest płasko wypukła, 
pod kątem ostrym do płaszczyzny obrzeża (2) i posiada kształt 
trapezu z zaokrąglonymi narożnikami, którego górna krawędź 
(3) w części środkowej posiada wklęśnięcia ku dołowi, któremu 
odpowiada wybranie (4) obrzeża (2) i stanowi szczelinę, a dolna 
krawędź (6) płaszczyzny głównej (1) jest zagięta, pod kątem 
zbiiżonym do prostego, do jej płaszczyzny. Obrzeże (2) w swej 
dolnej części posiada, po obu stronach, co najmniej jeden 
ząbek (7) skierowany ku dołowi. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104609 (22) 96 04 26 6(51) B60J 3/00 
(75) Dziedzianowicz Sławomir, Warszawa 
(54) Zasłona przeciwsłoneczna szyb w pojazdach 

mechanicznych tzw. auto-cień 
(57) Przy zastosowaniu zasłony pod szybą czołową pojazdu 

od góry opiera się ona o istniejące w pojazdach mechanicznych 
osłonki przeciwsłoneczne uchylne, zaś dół opiera się na wierz
chu deski rozdzielczej pojazdu. 

Zasłona (1) posiada nacięcia (3) oraz wypusty (5) z 
utworami (6). Nacięcia (3) umożliwiają wychylenie elementu (3a) 
usztywniając zasłonę (1). Cztery wypusty (5) w górnej części 
zasłony (1) mocują ją przez docisk uchylnymi osłonami przeciw
słonecznymi, zaś poziome przemoczenia (4) sztywno mocują 
zasłonę (1). 

Zasłona (1) jest wykonana z cienkiej tektury falistej, 
korzystnie tektury pokrytej od strony zewnętrznej odblaskową 
folią aluminiową. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104567 (22) 96 04 16 6(51) B60M 1/12 
(71) ZNTK STARGARD SA, Stargard 

Szczeciński 
(72) Odziemkowski Marek, Delega Zdzisław 
(54) Korektor położenia sieci 
(57) Korektor zabudowany jest na podstawie (1), do której 

mocowana jest rama obrotowa (9). 
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Korektor stanowi wysięgnik (6), składający się z ra
mion wysuwnych (2, 3) zakończony wymiennym zbioczem (4) 
lub nasadą (15). Rozkładanie wysięgnika (6) odbywa się za 
pomocą siłownika hydraulicznego (8), natomiast wysuw po
ziomy napędzany jest siłownikiem hydraulicznym (14),Siłow
nik hydrauliczny (14) mocowany jestw ramie przesuwnej (10) 
poruszającej się w ramie obrotowej (9). 

Korektor sieci zamontowany jest do ramy wagonu 
-platformy a obrót umożliwia pracę w płaszczyznach wzajem
nie prostopadłych. Sterowanie korektorem odbywa się ele
ktrycznie z kasety przenośnej. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106460 (22) 97 04 28 6(51) B62D 7/20 
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek, 

Kielce 
(54) Osłona drążka kierowniczego 
(57) Osłona drążka kierowniczego posiada rurowy element 

(1) z przewężonymi wylotami (2) oraz cylindryczne zgrubienia 
(3) przed nimi. Cylindryczne zgrubienia (3) przenikają się pro
stopadle i symetrycznie na różnych poziomach z tulejami (5) o 
średnicach mniejszych od nich. Tuleje (5) zakończone są prze
wężonymi záslepkami (6). Zarówno element (1), cylindryczne 
zgrubienie (3) jak i tuleje (5) są podzielone na wpół wzdłuż osi 
rurowego elementu (1) i spięte zawiasowo połączeniami (4) na 
dolnych krawędziach przecięcia zgrubienia (3), a rozłącznie na 
zatrzaski (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106461 (22) 97 04 28 6(51) B62D 7/20 
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek, 

Kielce 

(54) Osłona drążka kierowniczego 
(57) Osłona drążka kierowniczego posiada przenikające 

się nawzajem, prostopadle i symetrycznie, dwie tuleje (1, 
2) o różnych średnicach z osiami na dwóch poziomach. 
Tuleja (2) o większej średnicy ma na zakończeniach prze
wężone wyloty (3, 4), różniące się między sobą średnicą, a 
na dolnej krawędzi przecięcia połączenie zawiasowe. Tule
ja (1) o mniejszej średnicy ma w najwyższym punkcie prze
cięcia spinający zatrzask (5), a na zakończeniach zaślepki 
o równych średnicach. Obie tuleje (1, 2) są przecięte 
wzdłuż osi tulei (2) o większej średnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104549 (22) 96 04 16 6(51 ) B64D 1/12 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

PZL-ŚWIDNIK SA, Świdnik 
(72) Syta Wiktor 
(54) Przystawka do zamka DG-64M w zespole 

podwieszonego ładunku na śmigłowcu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przystawka do 

zamka DG-64M, stosowanego w zespole podwieszonego ładun
ku na śmigłowcu, zapewniająca samorzutne wyczepienie się 
iiny, nieobciążonej ładunkiem, z haka zamka po jego otwarciu 
przez pilota. 

Przystawka do zamka DG-64M charakteryzuje się tym, 
że ma dźwignię (1), zestawioną z dwóch płytek, usytuowanych 
po obu stronach zamka (4), które są osadzone obrotowo na 
śrubie zamka i połączone z jednej strony poprzeczką, opierają
cą się o wewnętrzną powierzchnię haka (7) zamka oraz napinacz 
(8), zestawiony z popychacza (9) i sprężyny (10), umieszczo
nych w tulejce (11), która jest zamocowana obrotowo na śrubie 
zamka za pośrednictwem płytki (13). Piytka dźwigni (1) posiada 
przedłużone ramię (14), umieszczone w wycięciu popychacza 
(9), które ma postać krzywki, zakończonej występem (15), sta
nowiącym ogranicznik wychylenia popychacza (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104603 (22) 96 04 23 6(51) B65D 5/495 
(75) Molier Beata, Gdynia 
(54) Pojemnik do butelek 
(57) Pojemnik do butelek ma kształt prostopadłościennej 

wąskiej rynienki, składającej się ze ścian nośnych (1), ścian 
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bocznych (2) i dna (3). Każda ściana nośna to jest ściana 
przednia i ściana tylna ma pionowy występ prostokątny (4), w 
którym znajduje się podłużny otwór uchwytowy (7). Pionowe 
występy prostokątne (4) stanowią podwyższenie ścian nośnych 
(1) i są umieszczone po przekątnej względem siebie, przy czym 
jeden z nich usytuowany w pobliżu jednej ściany bocznej (2), 
zaś drugi w pobliżu drugiej ściany bocznej. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104580 (22) 96 04 22 6(51) B65D 85/18 
(75) Aleksandrowicz Andrzej, Kraków 
(54) Opakowanie, zwłaszcza sznurowadeł 
(57) Wzór użytkowy dotyczy opakowania sznurowadeł, umo

żliwiającego wielopoziomowe składowanie i eksponowanie 
w sklepie. 

Opakowanie wykonane jest w postaci prostopadło-
ściennego pudełka. Charakteryzuje się tym, że w ścianie czoło
wej przedniej (4) i w ścianach bocznych (i) ma wycięcie (6). 
Pomiędzy krawędzią doiną (8) wycięcia (6) ściany czołowej 
przedniej (4) a krawędzią przecięcia się ściany dolnej (3) ze 
ścianą czołową tylną (5) znajduje się pochyła przegroda (7). 
Ponadto na ścianie czołowej przedniej (4) znajduje się informa
cyjna naklejka (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104546 (22) 96 04 17 6(51) B65D 85/72 
B65D 5/22 

(75) Kaczyński Janusz, Łomża 
(54) Opakowanie, zwłaszcza na pizzę 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie wyko

nane z jednolitej tektury, przeznaczone do zamrażania w opa
kowaniu produktów spożywczych, zwłaszcza pizzy. 

Opakowanie wykonane z jednego arkusza tektury w 
postaci wielościanu składa się z płaszczyzn górnej (1) i dolnej 
(6), połączonych ścianą boczną (10) i ścianami bocznymi zew
nętrznymi (2 i 3) i (7 i 8) poprzez zaczepy (4) wsunięte w nacięcia 

(9), przy czym ściany (3 i 10) mają otwory cyrkulacyjne (11), a 
linie zagięć (12) tworzą wnęki cyrkulacyjne. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106363 (22) 97 04 12 6(51) B65D 90/14 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA SA, Świdnica 
(72) Studziński Dionizy, Jarecki Witold, 

Litwińczuk Antoni 
(54) Zabezpieczenie nogi podporowej kontenera 

typu SWAP BOX 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 

nogi podporowej (1) w czasie transportu, stosowanej w konte
nerach uniwersalnych typu pojemnik wymienny lub SWAP BOX 
o szerokościach większych niż 2500 mm. Zostało to rozwiązane 
w ten sposób, że pomiędzy nogą podporową (1), a wahliwym 
zabezpieczeniem nogi (2) umieszczony jest element dystanso
wy (3) dowolnego kształtu, korzystnie wykonany z kształtownika 
giętego, zamocowany do zewnętrznej powierzchni nogi podpo
rowej (1) albo do wewnęttznej powierzchni wahiiwego zabez
pieczenia nogi (2). Wysokość elementu dystansowego (3) jest 
mniejsza o 5 do 15 mm od odległości zewnętrznej płaszczyzny 
nogi podporowej (1) od wewnętrznej płaszczyzny wahiiwego 
zabezpieczenia nogi (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104589 (22) 96 04 22 6(51) B65G 47/02 
(71) Huta Szkła WARTA SA, Sieraków Wlkp. 
(72) Gładych Henryk, Kamiński Henryk, 

Mikołajczak Jerzy, Bandurowicz Krzysztof 
(54) Wpychacz butelek 
(57) Wpychacz butelek, mający usytuowany w strefie trans

portera poprzecznego przesuwacz z mechanizmem napę
dowym, charakteryzuje się tym, że przesuwacz (3) w postaci 
dwugrzebieniowego elementu osadzony jest wspornikiem (21) 
na ramie (4) przesuwacza (3), stanowiącej element mechanizmu 
napędowego, przy czym rama (4) przesuwacza (3) ma dolne 
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ramię {5) zamocowane przegubowo na ramie (6) nawrotnicy (7), 
w strefie przegubów (8) prostowodów (9), zaś górne ramię (10) 
ma połączenie przegubowe z siłownikiem (11), zamocowanym 
z drugiej strony do ramy (6) nawrotnicy (7), poza tym rama (6) 
nawrotnicy (7) z jednej strony połączona jest przegubowo z 
ramieniem górnym (12), a z drugiej z prostowodami (9), nato
miast górne ramię (12) osadzone jest na wspóinym, obrotowym 
trzpieniu (13) z dolnym ramieniem (14) nawrotnicy (7), które 
cięgłem (15) połączone jest z pędnikiem (17). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104590 (22) 96 04 22 6(51) B65G 47/52 
(71) Huta Szkła WARTA SA, Sieraków Wlkp 
(72) Gładych Henryk, Kamiński Henryk, Kowala 

Andrzej 

(54) Przenośnik butelek 
(57) Przenośnik butelek w postaci taśmociągu, charakte

ryzuje się tym, że stanowią go dwa taśmociągi (1,2), przy czym 
końcowa strefa taśmociągu (1) usytuowana jest w pobliżu po
czątkowej strefy taśmociągu (2), zaś nad nimi usytuowane są 
dwa taśmociągi (4, 5) z ruchomymi, elastycznymi klockami (6) 
o osiach pędników i napinaczy prostopadłych do osi pędników 
(S, 10) taśmociągów (1, 2), poza tym pędniki i napinacze zamo
cowane są w ramie z regulatorami (12), a pędniki połączone są 
z silnikiem (16) poprzez przekładnię (15) i wałki napędowe (13) 
z przegubami (14). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104560 (22) 96 04 18 6(51) E0IB 7/22 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe 

KOLSTER, Olsztyn 
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad 

Marek Bogdan, Żuk Jan 
(54) Łoże 
(57) Łoże do mocowania napędu zwrotnicowego składa się 

z dwóch kątowych wsporników (1), płaskownika (2), dwóch 
łączników (3) i dwóch podstaw zwrotnicowego napędu. Po
szczególne elementy składowe łoża połączone są ze sobą 
sworzniami (6) i śrubami (7). Łoże kątowymi wspornikami (1) 
osadzone jest na podrozjezdnicach (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104578 (22) 96 04 19 6(51) E01B 7/22 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe 

KOLSTER, Olsztyn 
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad 

Marek Bogdan, Żuk Jan 
(54) Łoże 
(57) Łoże do mocowania napędu zwrotnicowego składa się 

z dwóch płaskowników: górnego (1) i dolnego (2), dwóch łącz
ników (3) i dwóch podstaw (4) zwrotnicowego napędu (5). 
Poszczególne elementy składowe łoża połączone są ze sobą 
sworzniami (6) i śrubami (7). Otwory (8) na śruby (7), łączące 
podstawy (4) zwrotnicowego napędu (5) z dolnym płaskowni
kiem (2) łoża. mają kształt podłużny, 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104588 (22) 96 04 22 6(51) E01B 7/22 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe 

KOLSTER, Olsztyn 
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad 

Marek Bogdan, Żuk Jan 
(54) Łoże 
(57) Łoże do mocowania napędów zwrotnicowych składa się 

z dwóch płaskowników: górnego (1) i dolnego (2), dwóch łącz
ników (3) i dwóch podstaw (4) napędu, połączonych ze sobą 
sworzniami (6) i śrubami (7). Górny płaskownik (1) ma część 
środkową wygiętą w dół tak, że utworzone jest w nim krótkie 
korytko przez które przechodzą pręty kontrolne i pręt napędowy 
zwrotnicowego napędu. Boczne ściany (10) kor/tka ukształto
wanego w środkowej części górnego płaskownika (1) rozchylają 
się ku górze i przebiegają wzdłuż, sąsiadujących z nimi, ścian 
bocznych podrozjazdnic (11). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104595 (22) 96 04 23 6(51) E01B 7/22 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe 

KOLSTER, Olsztyn 
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad 

Marek Bogdan, Żuk Jan 
(54) Łoże 
(57) Łoże do mocowania napędów zwrotnicowych składa się 

z dwóch płaskowników: górnego (1) i dolnego (2), dwóch łącz
ników (3) i dwóch podstaw (4) zwrotnicowego napędu (5), 
połączonych ze sobą sworzniami (6) i śrubami (7). Płaskownik 
górny (1 ) ma część środkową wygiętą w górę tak, że utworzone 
jest z niej krótkie korytko, pod którym przechodzą pręty: kontrol
ne (8) i pręt napędowy (9) zwrotnicowego napędu (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104563 (22) 96 04 19 6(51) E03F 5/02 
(75) Mazelanik Józef, Tychy 
(54) Zamknięta rynna odwadniająca 
(57) Zamknięta rynna odwadniająca, charakteryzuje się tym, 

że składa się z koryta (1), rozszerzonego skokowo w górnej 

części i przesuwnej pokrywy (2) z dużą ilością otworów, przy 
czym koryto (1) posiada łącznik (3) i zaczepy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104584 (22) 96 04 23 6(51) E04C 2/288 
(75) Gawelski Zbigniew, Gdynia 
(54) Płyty wielowarstwowe do raontowania ścian 

budynków izolowane trocinobetonem 
(57) Płyty wielowarstwowe o różnej grubości i wymiarach do 

montowania ścian budynków izolowane trocinobetonem o róż
nym składzie zależnie od wielkości obciążenia ścian, składają 
się z elementów płyt (2, 3) oraz ze znajdującego się wewnątrz 
tych płyt izolatora trocinobetonowego (1) w różny sposób umie
szczonego między t/mi płytami w zależności od postaci trocino-
betonu dostarczonego w fazie instalacji, a mianowicie w postaci 
ciekłej lub w postaci płyt. Stosowanie uszczelniania wodnood-
pornego (4) uzależnia się od właściwości wodnoodornych płyt 
(2, 3) oraz postaci dostarczonego trocinobetonu, 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 104585 (22) 96 04 23 6(51) E04C 3/20 
(75) Gawelski Zbigniew, Gdynia 
(54) Beika z trocinobetonem dla budownictwa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest beika budowlana posia

dająca obudowę (1) i wewnątrz niej trocinobeton izolowany 
wodnoodpornościowo. Przewidywane są belki budowlane 
o różnych przekrojach, spełniające określone warunki wytrzy
małościowe i konstrukcyjne. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104541 (22) 96 04 15 6(51) E04F 11/032 
(75) Piechowicz Tomasz, Katowice; Jarosz Piotr, 

Katowice 
(54) Schody segmentowe 
(57) Trzon nośny schodów segmentowych stanowi kolumna 

gwintowo połączonych odcinków rur (1), na które są nasunięte 
segmenty stopni (2), Stopień (2) schodów w widoku z góry ma 
kształt zbliżony do trapezu, przy czym najkrótszy bok jest za
okrąglony i połączony trwale z tuleją (8) w jej górnej części, zaś 
powierzchnie boczne stopnia mają kształt zbliżony do trójkąta, 
którego krótszy bok jest połączony trwale z powierzchnią bocz
ną tulei, przy czym kąt między bokami stopnia a jego poziomą 
płaszczyzną jest mniejszy od kąta prostego. W przestrzeni 
łączenia stopnia (2) z tuleją (8) pionowo wykonane są dwa 
gwintowane otwory do wprowadzenia śrub ustalających. Pro
mieniście względem osituiei (8) w pobliżu płaszczyzn bocznych 
stopnia wyprowadzone są wystające poza zewnętrzną krawędź 
płaszczyzny stopnia wsporniki (10), zakończone tulejami 
wsporników (11), do wprowadzenia tulei (13) barierek (12) i 
wzajemnego ich połączenia. W górnej części schodów do tulei 
osadzonej na kolumnie przytwierdzone sąteleskopowe ramiona 
wysięgników podestu (17), zakończone przegubowo zamoco
wanymi stopkami podestu (18). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104611 (22) 96 04 26 6(51) E04F 19/08 
(75) Pietrzak Tadeusz, Otwock 
(54) Okucie zamykające wnękę instalacyjną 
(57) Okucie stanowią ościeżnicowe listwy (2) zamontowane 

na obrzeżach instalacyjnej wnęki (1), pomiędzy płytkami (8) a 
ścianą. 

Ościeżnicowe listwy (2) w przekroju poprzecznym mają 
kształt litery L z pionowym ramieniem wydłużonym u góry o 
wzdłużny występ oraz z poziomym ramieniem zaopatrzonym w 

otwory, tworzące formę ażurową. Na jednym z końców oścież
nicowej listwy (2) wzdłużny występ zaopatrzony jest w usytuo
wany do niego prostopadle centrujący wypust. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104538 (22) 96 04 15 6(51) E04G 1/15 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOM AG 

Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, 
Zabrze 

(72) Jarno Leszek, Kawczyk Józef, Łabik 
Zdzisław, Turczyński Krzysztof 

(54) Podest do rusztowań 
(57) Podest do rusztowań ma wzdłuż nośnej płyty (1 ) usztyw

niające profile, których pasy (A, B) mają zarys, przebiegający po 
okręgach dwóch kół (11) i trzeciego koła (12), stycznego do obu 
kół (11). 

(7 zastrzeżeń) 
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U1(21) 104564 (22) 96 04 19 6(51) E04H 1/12 
(75) G ryt Michał, Katowice 
(54) Bufet składany 
(57) Bufet składany, wyposażony w zadaszenie i ściany bo

czne, charakteryzuje się tym, że składa się z centralnie posado
wionego i umocowanego do podstawy (1) słupa (2), wokół 
którego symetrycznie rozmieszczone są pręty (3) i ramiona 
podpierające (4), połączone przegubowo ze sobą i do pierście
nia (5) oraz do talerza (6), obejmujących słup (2), a także z 
poszycia (7) mocowanego do prętów (3) oraz z zabudowanego 
wokół słupa (2) baru (8) i z przestawnych osłon (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104607 (22) 96 04 24 6(51) E04H 1/12 
(75) Zieliński Ryszard, Stęszew 
(54) Konstrukcja nośna wolnostojącego stoiska 

handlowego 
(57) Wzór cechuje łatwy montaż i demontaż w przypadku 

konieczności jego przemieszczania. 
Końce dolne belek ukośnych (1) wychodzą z powierz

chni słupków pionowych (4) nieco poniżej miejsc połączeń 
końców górnych słupków pionowych (4) z belkami poziomymi. 
Końce dolne słupków pionowych (4) zamykają płaskowniki, 
zaopatrzone w dwa pionowe kołki, równooddaione od powierz
chni słupków pionowych (4) przechodzą przez otwory w koń
cach trzech belek dolnych oraz w narożnikach dolnych trzech 
prostokątnych ramek dolnych (9). Z narożników górnych trzech 
prostokątnych ramek dolnych (9) oraz trzech prostokątnych 
ramek górnych (10), usytuowanych nad prostokątnymi ramkami 
dolnymi (9), wychodzą trzpienie zasuwek, których końce są 
zgłębione w otworach słupków pionowych (4). Prostokątna ram
ka górna (10) współpracuje z końcami górnymi dwóch amorty
zatorów, zamocowanych końcami dolnymi w przyległych do niej 
słupkach pionowych (4). Prostokątne ramki dolne mają zastrza
ły, których półki poziome ieżą wewnątrz konstrukcji. 

(3 zastrzeżenia) 

U 1(21) 104615 (22) 96 04 25 6(51) E04H 17/06 
(75) Hetmańczyk Wojciech, Wrzosowa 

(54) Węzeł połączeniowy konstrukcyjnych 
elementów metalowych, zwłaszcza prętów 

(57) Węzeł połączeniowy charakteryzuje się tym, że pręt (1) 
nośny zaopatrzony jest w otwór (2), w którym osadzony jest pręt 
(3) łącznikowy, posiadający z obu stron otworu (2) spłaszczenia 
(4) oraz przewężenia. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104572 (22) 96 04 19 6(51) E06B 1/12 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Element narożnika ościeżnicy 
(57) Element narożnika ościeżnicy stanowią dwie jednako

we ażurowe ściany (1) połączone ze sobą w sposób trwały jedną 
krawędzią tworząc ze sobą kąt prosty, Ażurowe ściany (1) na 
zewnętrznej powierzchni (2) mają naprzemian powtarzające się 
rowki prostokątne (3) i trapezowe (4). Na wewnętrznej powierz
chni (5) ażurowej ściany (1) są prostokątne rowki (3). Wewnątrz 
ażurowe ściany (1) mają kształtowe przelotowe kanały (6, 7, 8), 
zakończone jednostronnie promieniowym przelotowym ro
wkiem mocującym (9). Drugie krawędzie ażurowych ścian (1) 
mają po dwa symetrycznie do osi ściany ażurowej osadzone 
kształtowe wypusty (10) z promieniowym przelotowym rowkiem 
mocującym (9). Zewnętrzna krawędź styku ażurowych ścian (1) 
ma ścięcie (11) pod kątem ostrym. Części elementu tworzą 
monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104574 (22) 96 04 19 6(51) E06B 1/12 
(71) Základy Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 
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(54) Element wewnętrzny ościeżnicy 
(57) Element wewnętrzny ościeżnicy rna na krawędziach 

krótszych boków (1) kształtownika o przekroju prostokątnym 
osadzone kątowe występy (2), których krótsze boki (3) skiero
wane są do siebie, natomiast na jednym dłuższym boku (4) 
kształtownika osadzono symetrycznie do jego osi podłużnej 
dwa gniazda osadcze, składające się z półkolistej części opo
rowej (5) i wewnątrz ząbkowanej części dociskowej (5). Części 
elementu tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104545 (22) 96 04 17 6(51) E06B 1/70 
(75) Baścik Maria, Kęty; Baścik Henryk, Kęty 
(54) Kształtownik prowadnicy poziomej 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kształtownika prowadnicy po

ziomej górnej do drzwi przesuwnych. 
Kształtownik prowadnicy ma postać jednolitej kształtki 

i zawiera górną półkę (1), od której prostopadle odchodzi 
pięciokrotnie łukowo zagięte nośne ramię (2) oraz płaski opo
rowy występ (3). Brzegi górnej półki (1) są zagięte pod kątem 
prostym i tworzą płaskie ramiona (4, 5) o niejednakowej sze
rokości. Nośne ramię (2) w przekroju poprzecznym ma zasad
niczo kształt linii łamanej i składa się z górnego pionowego 
odcinka (2a), prostopadłego do półki (1), który poprzez po
chyły odcinek (2b) przechodzi w pionowy środkowy odcinek 
(2c), a następnie w pochyły odcinek (2d), pochyły odcinek 
(2e) i pionowy odcinek (2f). 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 104570 (22) 96 04 19 6(51) E06B 1/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A., Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Element listwy przyszybowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element listwy 

przyszybowej, przeznaczony dia aluminiowej stolarki budowla
nej. Element listwy przyszybowej sianowi kształtownik w formie 
odwróconej litery C, którego zewnętrzny bok (i) przedłużony 
jest ścianką (2) w kształcie odwróconej litery L, skierowanej do 
wewnątrz kształtownika, zakończonej pazurem (3). Ściana we
wnętrzna (4) kształtownika zakńczona jest pazurem (3). Krótszy 
bok (5) kształtownika przedłużony jest jednostronnie ścianką 
(6), zakończoną występem kształtowym (7) oraz ścianką (8) 
osadzoną przy występie (7) pod kątem ostrym do ścianki (6). 
Części elementu tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104573 (22) 96 04 19 6(51) E06B 1/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Element listwy przyszybowej 
(57) Element listwy przyszybowej stanowi kształtownik w 

formie litery C, którego górny krótszy bok (1) zakończony jest 
występem (2) z osadzoną na jego powierzchni wewnętrznej pod 
kątem ostrym ścianką (3), a dolny krótszy bok (4) przedłużony 
jest ścianką (5) usytuowaną ukośnie w dół i przedłużoną dalej 
ścianką (6), usytuowaną równolegle do dolnego krótszego boku 
(4), zakończoną pazurem (7) skierowanym na zewnątrz kształ
townika, zaś dolny krótszy bok (4) ma na swej zewnętrznej 
powierzchni prostopadle do niej osadzoną ściankę (8) zakoń
czoną pazurem (7) skierowanym w kierunku dłuższego boku (9), 
Części elementu tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104575 (22) 96 04 19 6(51) E06B 1/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 
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(54) Element listwy przyszybowej 
(57) Element listwy przyszybowej stanowi kształtownik w 

formie odwróconej litery C, którego obydwa dłuższe boki (1, 2) 
przedłużone są kątową ścianką (3) zakończoną pazurem (4) 
skierowanym na zewnątrz kształtownika, przy czym na jednej 
krawędzi krótszego boku (5) osadzono kształtowy występ (8), 
zaś na ścianie (2) przy występie (8) osadzono pod kątem ostrym 
ściankę (7). Części elementu tworzą monolit 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104604 (22) 96 04 23 6(51) E06B 1/70 
(75) Szczepański Adam, Żory; Wiśniowski Jerzy, 

Ruda Śląska; Wiśniowski Waidemar, Rudá 
Śląska 

(54) Parapet 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest parapet, prze

znaczony zwłaszcza do mocowania na zewnątrz otworów 
okiennych. 

Parapet posiada podłużną płytę (1), o wzdłużnych kra
wędziach odgiętych w przeciwnych kierunkach, której zewnę
trzna krawędź wykończona jest wewnętrznym wywinięciem (2), 
zakończoną z obu stron końcówkami (3) oraz łącznik profilo
wy (4). Każda z końcówek (3) płyty (1) stanowi odcinek potrój
nego profilu kątowego, którego równoległe ramiona tworzą 
odpowiednio szczelinę mocującą (5) i wnękę odwadniającą (6), 
wykończony z jednej strony osłoną kątową (7) z podwiniętą do 
wewnątrz krawędzią (8). Łącznik profilowy (4) ma. kształt wygię
tej esowato z jednej strony płytki, zaopatrzonej z płaskiej strony 
w podłużny otwór i tworzy połączenie zatrzaskowe z wewnętrz
nym wywinięciem (2) zewnętrznej krawędzi płyty (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104571 (22) 96 04 19 6(51) E06B 3/96 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BÍELSKO 
S.A., Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Element narożnika skrzydła 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element narożny 

skrzydła, przeznaczony dla aluminiowej stolarki budowlanej. 

Element narożnika skrzydła tworzą dwie identyczne 
ściany (1) połączone ze sobą trwale jedną krawędzią, w których 
zewnętrzne powierzchnie (2) mają naprzemian rowki prostokąt
ne (3) i trapezowe (4), natomiast ich powierzchnie wewnętrzne 
(5) mają na Gałej powierzchni rowki prostokątne (6), a drugie 
krawędzie ścian (1) są zaokrąglone, zaś krawędź styku dwóch 
ścian (1) ma ścięcie (8) pod kątem ostrym. Części elementu 
tworzą monolit. 

(I zastrzeżenie) 

U1(21) 104579 (22) 96 04 19 6(51) E21B 19/10 
(71) instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków 
(72) Pawłowski Ryszard, Rychlicki Andrzej, 

Zamojcin Jadwiga, Prugar Wiesław 
(54) Prowadnik centrujący rur wydobywczych 
(57) Prowadnik centrujący ma zastosowanie w przemyśle 

górnictwa naftowego i gazownictwa. Jest on przeznaczony do 
zapuszczania zestawu do filtrowania odwiertów i głowiczki usz
czelniającej kolumnę filtracyjną. 

Prowadnik centrujący ma kształt odcinka rury (1), na 
którego zewnętrznej powierzchni równolegle do jego osi 
podłużnoj co 120° są przyspawane płaskowniki (2) o ścię
tych narożnikach. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104605 (22) 96 04 23 6(51) E21F 15/00 
(71) Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 

Kopalnia Węgla Kamiennego JAWORZNO, 
Jaworzno 

(72) Mazur Józef, Bożek Jan, Bobrowski 
Bogusław, Nartowski Andrzej, Wrona 
Tadeusz, Okoń Andrzej, Radko Edward, 
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Cichoń Janusz, Wiąk Marek, Kania 
Zdzisław, Świątek Marian 

(54) instalacja do lokowania płynnych odpadów w 
zrobach czynnych ścian zawałowych 

(57) Każdy odcinek wylewowy (2) rurociągu (1) zainstalowa
nego w wyrobisku ścianowym wyposażony jest w zamocowany 
na sztywno segment oporowy (18). Jednocześnie przypisana 
temu odcinkowi wylewowemu (2) beika przesuwna (5) zamoco
wana do przenośnika ścianowego (10) korzystnie poprzez wsta
wkę przegubową (7) ma na swym drugim, swobodnym końcu 
zamocowany na sztywno wspornik (12), przez którego prześwit 
(19) przechodzą rury odcinka wylewowego (2) o końcu (20), 
zlokalizowanym w głębi gruzowiska zawałowego (4). Segment 
oporowy (18) o postaci pierścienia ma średnicę zewnętrzną (di) 
większą od średnicy (cte) prześwitu (19) wspornika (12) belki 
przesuwnej (5), 

Wspornik (12) zbudowany jest korzystnie z części do
lnej (14) połączonej z częścią górną (15) za pomocą śrub (16), 
Na swej długości (1) odcinek wylewowy (2) składa się z rur 
połączonych ze sobą złączami gwintowymi (21). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 104612 (22) 96 04 26 6(51) F16B 7/00 
(75) Żymełka Kazimierz, Świerklaniec; Makseion 

Bernard, Ruda Śląska; Węgrzyn Jan, Ruda 
Śląska; Kotula Bolesław, Gliwice 

(54) Złącze rurowe, zwłaszcza rur podsadzkowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem złącza rurowego rur 

podsadzkowych, umożliwiającego wykonanie w krótkim czasie 
szczelnego połączenia dwóch końcówek rur. 

Charakteryzuje się tym, że na końcówkach rur (5) osa
dzone są trwale pierścienie dociskowe (1) z kołnierzami (9) i 
wybraniami (10), w których usytuowane są pierścienie uszczel
niające (4), a pomiędzy nimi znajduje się pierścień środkowy 
(2). Pomiędzy końcówkami rur (5) i kołnierzami (9) utworzona 
jest szczelina (11). Ponadto na powierzchniach dociskowych (7) 
kołnierzy (9) osadzone są wybraniem (8) półpierścienie przytrzy
mujące (3), połączone klamrami spinającymi (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104542 (22) 96 04 17 6(51) F16L 19/02 
(75) Lachowski Marian, Michałowice 
(54) Łącznik elastyczny 
(57) Łącznik, utworzony z rury metalowej i warstw/ wewnę

trznej, zakończonych obustronnie nakrętkami złącznymi zwię
ksza wytrzymałość zamocowania warstwy wewnętrznej (2) w 
kierunku osiowym i poprawia szczelność połączenia. Warstwa 
wewnętrzna (2) obejmuje z zewnątrz obie czołowe powierzchnie 
zewnętrzne (3a, 3b) wkładki (3) oraz od wewnątrz obie czołowe 
powierzchnie wewnętrzne (1a, 1b) rury metalowej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104544 (22) 96 04 17 6(51) F16L 19/02 
(75) Lachowski Marian, Michałowice 
(54) Złącze rurowe 
(57) Złącze jest utworzone z dwóch rur (1,2) o różnej grubo

ści, rozmieszczonych współosiowo, dociskanych do siebie w 
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kierunku osiowym nakrętką (8). Koniec rury cieńszej (1) jesi 
dwukrotnie wywinięty na zewnątrz w kształcie litery (U), przy 
czym pomiędzy czołową powierzchnią zewnętrzną (3) kołnierza 
(3a) wywinięcia rury cieńszej (1) i czołową powierzchnią (4) rury 
grubszej (2) jest umieszczona uszczelka (5), Rura grubsza (2) 
jest grubsza od rury cieńszej (1) co najmniej dwukrotnie. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104543 (22) 96 04 17 6(51) F16L 19/08 
(75) Lachowski Marian, Michałowice 
(54) Złącze przewodu giętkiego 
(57) Złącze przewodu giętkiego charakteryzuje się tym, że 

koniec przewodu giętkiego (1) wystaje poza wierzchołek 
ostatniego występu (4) i oddziela czołową powierzchnię (5) 
nakładki (2) od tylnej ściany (6) występu (4). Średnica (d) 
otworu (7) czołowej powierzchni (5) nakładki (2) przed zaciś
nięciem jest nie większa od średnicy (D) ostatniego występu (4). 
Średnice wierzchołków występów (4) są różnej wielkości i ros
nąc od początku złączki (3) do jej kołnierza (8), spełniają waru
nek, że stosunki średnic (D, D'), usytuowanych biiżej kołnierza 
(8), do średnic (D', D"), usytuowanych bliżej początku złą
czki (3), są większe od stosunku kolejnych następnych 
średnic, leżących bliżej początku złączki (3) i od 1 według 

wzoru jý- > 7yT>1< gdzie: (D, D', D") - średnice zewnętrzne 

występów (4), umieszczonych kolejno w kierunku od koł
nierza (8) do początku złączki (3). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104619 (22) 96 04 26 6(51) F17C 13/04 
(71) Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 
REMTECH Sp. z o.o., Sosnowiec 

(72) Olczyk Ryszard, Janda Lubomir 

(54) Kołpak ochronny do butli gazowych 
(57) Kołpak ochronny do butli gazowych, wykonany jako 

jednolity element z tworzywa sztucznego konstrukcyjnego, 
charakteryzuje się tym, że posiada pierścień dolny (2) z we
wnętrznym gwintem oraz uchwyt (1) połączone ze sobą dwiema 
ścianami bocznymi (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104550 (22) 96 04 16 6(51) F21S 3/02 
(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO, 

Gostynin 
(72) Dąbrowski Bogdan, Jaszczak Zdzisław, 

Szymański Włodzimierz, Wawrzyniak 
Ireneusz 

(54) Oprawa wnętrzowa zamknięta do lamp 
fluorescencyjnych 

(57) Oprawa posiada podstawę (1), do której utwierdzony 
jest znany osprzęt oświetleniowy, zamkniętą kloszem (4) i z 
boków zakrytą osłonami bocznymi (5). Podstawa (1) wykonana 
jest w postaci szyny z przetłoczeniami wzdłużnymi (2, 3) i na 
końcach posiada przetłoczenia w kształcie mieszka (6), zwróco
ne w kierunku środka podstawy (1). Osłony boczne (5), od 
strony wewnętrznej, odwzorowują kształt złożenia podstawy (1) 
z kloszem (4) i w dolnej części posiadają otwory (7) oraz układ 
zaczepów (8) i progów (9), obejmujących krawędź podstawy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104568 (22) 96 04 18 6(51) F24D 19/06 
(71) Zakład Urządzeń Chłodniczych 

HIBERNATUS Sp. z o.o., Wadowice 
(72) SkupińskiJan 
(54) Grzejnik, zwłaszcza centralnego ogrzewania 
(57) Przewody rurowe mają karby wewnętrzne i w płaszczy

znach do nich prostopadłych zawieszone są na nich, za pomocą 
wycięć (5), co najmniej dwa płytowe wieszaki (4), na których 
zaokrąglonych występach wieszakowych zawieszona jest gór
nym wewnętrznym zagięciem zaczepowym (12) płytowa ma
skownica (11). Od strony tylnej układu grzewczego jest ściana 
ekranowa (14), wystająca pod układ grzewczy i przechodząca 
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w górnej części w półkę. Pomiędzy półką, a górną krawędzią 
maskownicy (11) utworzona jest szczelina wylotowa (16) powie
trza, której szerokość regulowana jest obrotową, wzdłużną kie
rownicą daszkową (17) powietrza, zamocowaną przegubowo 
do wieszaków (4). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104569 (22) 96 04 18 6(51) F24D 19/06 
(71) Zakład Urządzeń Chłodniczych 

HIBERNATUS Sp. z o.o., Wadowice 
(72) SkupińskiJan 
(54) Grzejnik tunelowy centralnego ogrzewania 
(57) Grzejnik ma cztery poziome odcinki rur, połączone 

trzema kolanami w jeden ciągły przewód rurowy, z króćcami 
przyłączeniowymi (2) z jednego końca. Poziome odcinki prze
wodu rurowego mają wewnętrzne, wytłoczone spiralnie, kar
by, a ponadto w wierzchołkach lamelowych żeber (4) są 
osłony listwowe (5). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 104536 (22) 96 04 16 6(51) G01F 1/52 
G01F 23/24 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów PIAP, Warszawa 

(72) Kowalewska Barbara, Gośka Jan, Maciąg 
Marek, Wilner Bogdan, Szczygielski Jerzy, 
Kołakowski Janusz 

(54) Konduktometryczne urządzenie do pomiaru 
przepływu 

(57) Konduktometryczne urządzenie do pomiaru przepływu 
ma, na zewnątrz obudowy (7) zamocowanej do stojaka (10) 
sprzężony z nawrotnym silnikiem elektrycznym umieszczonym 
wewnątrz obudowy (7), bęben (3), na który nawijane jest cięgno 
(2) z zawieszoną na nim sondą ruchomą (1), a w kanale pomia
rowym (9) umieszczona jest druga sonda (8) nieruchoma. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104618 (22) 96 04 26 6(51) G01L 5/28 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

FUDIM-POLMO, Poznań 
(72) Rzepkiewicz Stanisław 
(54) Przenośny hamulcomierz rolkowy 
(57) Hamulcomierz charakteryzuje się tym, że ma zespół 

rolkowy, zbudowany z dwu rolek (1,2), zamocowanych obroto
wo w podstawie zaopatrzonej w odchylną pokrywę (4). Jedna z 
tych rolek pokryta jest tworzywem o wysokim współczynniku 
tarcia i połączona rozłącznie z pomiarową dźwignią (6). Na 
końcu pomiarowej dźwigni (6) usytuowany jest czujnik pomiaru 
siły hamowania. Ponadto, na górnej, czołowej ścianie pomiaro
wej dźwigni (6) umieszczone są: cyfrowy wskaźnik procentowej 
różnicy momentów hamujących badanych kół jednej osi oraz 
sygnalizator. 

(6 zastrzeżeń) 
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U1 (21) 104565 (22) 96 04 19 6(51) G09F15/00 
(71) MEDIA EXPRESS Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Tarnawski Rafał 
(54) Tablica informująco-reklamowa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest tabiica informujące»- rekla

mowa przeznaczona do stałej reklamy tytułu gazety oraz do 
przekazywania czytelnikowi zwięzłej informacji o codziennej jej 
zawartości. Tabiica charakteryzuje się tym, że ramka (1) wyko
nana jest z pręta o przekroju kołowym, w kształcie otwartego od 
dołu prostokąta o wy miarach zbliżonych do formatu A3, którego 
końce połączone są kątownikiem (3) od strony czołowej i płytką 
od tyłu, Ramka (1) ma rurową tulejkę (5) i dwie pary uszu 
zamocowanych na stałe do boków (la, 1b), W przestrzeni mię
dzy uszami przednimi (6a), uszami tylnymi (6b) i poziomą półką 
kątownika (3) umieszczona jest koszulka (2) zawierająca treści 
o charakterze informująco - reklamowym. Tablica mocowana 
jest obrotowo na sworzniu specjalnego uchwytu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104599 (22) 96 04 22 6(51) G09F 15/00 
(75) Ostromęcka Jolanta, Wroclaw 
(54) Tablica informacyjno-rekiamowa, zwłaszcza 

do klatek schodowych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

(57) Tablica ma podkład w postaci prostokątnej płyty, którą 
stanowi arkusz (1) z tworzywa sztucznego samogasnącego, na 
którym wyróżniono pola: pierwsze tytułowe (2) i drugie (3) dla 
informacji c stałym charakterze, naniesionych farbami wodood
pornymi przy pomocy znanych technik drukarskich oraz trzecie 
(4) dla informacji o charakterze jednostkowym, naniesionych 
flamastrami wodoodpornymi, a także pole czwarte (5) dla infor
macji w postaci wydruków na giętkim materiale, przyklejanych 
do tego pola (5), które stanowi nie więcej niż 30% powierzchni 
arkusza (1). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 104559 (22) 96 04 17 6(51) H01M 2/30 
(71) Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno -

Usługowe 1ZOL-PLAST Sp. z o.o., Rogów 
(72) Kuczera Alojzy 
(54) Izolowane przyłącze biegunów ogniw 

akumulatorowych baterii trakcyjnej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 

izolowanego przyłącza do biegunów ogniw akumulatorowych 
baterii trakcyjnej, zasilających w ognioszczelnych skrzyniach 
akumulatorowych lokomotywy elektryczne akumulatorowe, a 
zawierającego łącznik ogniw (1) i śruby mocujące (2). Łącznik 
ogniw (1) ma na odizolowanych końcach swego przewodu 
oponowego (3) zacisk (4) z zaprasowanej tulejki miedzianej z 
otworem (5) dla śruby mocującej (2). Główka (8) śruby mocują
cej (2) o przekroju kwadratowym ma nałożony kaptur izolacyjny 
(9) z kwasoodpornej gumy ebonitowej. Zacisk (4) łącznika og
niw (1) jest pokryty zewnętrzną warstwą izolacyjną (10) z kwa
soodpornej gumy ebonitowej o średnicy zewnętrznej równej 
średnicy zewnętrznej kaptura izolacyjnego (9) oraz o średnicy 
wewnętrznej równej średnicy kołnierza (7) główki (6) śruby 
mocującej (2). Z obu stron zacisku (4) na zewnętrznej warstwie 
izolacyjnej (10) są wykonane pierścieniowe występy garbowe 
(11), dla uzyskania całkowitego odizolowania uzyskanego po
łączenia śrubą mocującą (2) zacisku (4) łącznika ogniw (1) ze 
sworzniem bieguna ogniwa akumulatorowego zarówno pod 

względem elektrycznym, jak również przed żrącym i korodują
cym działaniem oparów elektrolitu. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104617 (22)96 04 25 6(51) H02B 1/16 
H01R 4/66 

(75) Sierpiński Stefan, Czeladź; Motyka Renata, 
Czeladź; Gawin Zygmunt, Kraków; Szajta 
Janusz, Kraków 

(54) Uchwyt izolacyjny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uziemiania linii 

napowietrznych wysokiego napięcia. Wykonany do tego celu 
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uchwyt izolacyjny składa się z pręta izolacyjnego (1), na końcu 
którego jest łącznik skośny (6) do którego zamocowany jest 
zacisk fazowy (7) z linką uziemiającą (12). Drugi koniec pręta 
izolacyjnego (1) ma prowadnik (8), współpracujący z rurą izola
cyjną (2), wyposażoną w głowicę (S), w której jest otwór na śrubę 
z nakrętką motylckową (10). Nakrętka motylkowa (10), usytuo
wana w głowicy (9), może w dowolnym miejscu wywrzeć nacisk 
na pręt izolacyjny (1), skutkiem czego następuje zablokowanie 
pręta izolacyjnego (1) w głowicy (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104552 (22) 96 04 18 6(51) H02G 3/22 
(75) Skwierczyński Antoni Kazimierz, Zielonka; 

Skwierczyński Emil, Zielonka; Skwierczyński 
Hubert, Zielonka 

(54) Listwa elektroinstalacyjna 
(57) Listwa elektroinstalacyjna jest stosowana jako osłona 

przewodów elektrycznych i jest przeznaczona do układania tras 
kablowych w dowolnych pomieszczeniach. 

Listwa składa się z ceownikowej obudowy (1), z ceow
nikowej pokrywy (8) oraz z klamry (10). Obudowa (1) ma każdy 
z boków zakrzywiony do wewnątrz w postaci wygięcia (2), 
zakończonego poziomym elementem suwnicowym (3). W miej
scu styku wygięć (2) z elementami suwnicowymi (3) znajdują się 
wsporniki (4). Po zewnętrznej stronie boków obudowy (1) są 
usytuowane zagłębienia. Klamra (10), spinająca boki obudowy 
(1), posiada na końcach po dwie płaskie podpory (11) wsporni
ków (4), stykające się z torami prowadzącymi dolnymi oraz po 
jednym elemencie środkowym (12) z zaczepem (13), z których 
każdy styka się przesuwnie z torem prowadzącym górnym, 
tworząc zatrzask, spinający bok obudowy (1) z klamrą (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104553 (22) 96 04 18 6(51) H02G 3/22 
(75) Skwierczyński Antoni Kazimierz, Zielonka; 

Skwierczyński Emil, Zielonka; Skwierczyński 
Hubert, Zielonka 

(54) Listwa elektroinstalacyjna 
(57) Listwa elektroinstalacyjna jest stosowana jako osłona 

przewodów elektrycznych i jast przeznaczona do układania tras 
kablowych w dowolnych pomieszczeniach. 

Listwa składa się z ceownikowej obudowy (1) i z 
ceownikowej pokrywy (5). Obudowa (1) ma każdy z boków 
zakrzywiony do wewnątrz w postaci wygięcia (2), zakończone
go pionowym występem szynowym (3), W miejscu styku wygię
cia (2) z występem szynowym (3) znajduje się zagłębienie (4). 
Pokrywa (5) posiada od wewnątrz dwa gniazda, obejmujące 
swym profilem występ szynowy (3). Gniazda są ograniczone od 
wewnątrz pionowymi wspornikami (7), a od zewnątrz ramionami 
pokrywy (5) zakończonymi zębami (8). 

('J zastrzeżenia) 

U1(21) 104620 (22) 96 04 26 6(51) H04R 1/02 
G08B 13/16 

(75) Staroń Jerzy, Katowice 
(54) Obudowa mikrofonu ultradźwiękowego 
(57) Obudowa mikrofonu ultradźwiękowego składa się z kor

pusu o kształcie wydrążonego walca mającego otwór i zakoń
czonego dnem (3) uformowanym w postaci ściętego stożka oraz 
z ramienia (4) połączonego w sposób jednorodny z dnem (3) z 
iewej iub prawej strony jego osi. Ramię (4) wyposażone jest w 
poprzeczne karby i walcową końcówkę ułatwiającą wsunięcie 
ramienia (4) w szczelinę pomiędzy dwa elementy zabudowy 
wewnętrznej przedniej części kabiny samochodu, a karby za
bezpieczają ramię (4) przed łatwym wysunięciem go z zadanej 
pozycji, co sprawia że ultradźwiękowy mikrofon nadawczy lub 
odbiorczy umieszczony w walcowej części obudowy ma zapew
nione optymalne warunki pracy. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 106518 (22) 97 05 09 6(51 ) H05K 5/00 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

NOWY SĄCZ S.A., Nowy Sącz 
(72) Chomoncik .Andrzej, Nosal Adam 
(54) Wagonowa taMka sterownicza 
(57) Obudowa ma kształt prostopadłościenr.ej skrzyni za

mkniętej z jednego boku płytą czołową (2). Wewnątrz obudowy 
znajdują się regulator głośnika, przełącznik ogrzewania oraz 
przełącznik oświetlenia i gniazda jego lampek sygnalizacyjnych 
(6). Płyta czołowa (2) ma usytuowany centralnie otwór prosto
kątny (7), którego przelot zamyka płyta wyświetlacza (8), leżąca 
wewnątrz obudowy (2). Usytuowane w szeregu, na zewnątrz 
obudowy, pokrętło regulatora głośnika (9) i pokrętło przełączni
ka ogrzewania (10), ieżą na pierwszym końcu płyty czołowej (2), 
natomiast na drugim jej końcu znajdują się usytuowane w 
szereg przyciski przełącznika oświetlenia, a nad nimi lampki 
sygnalizacyjne (12). Ze ściany obudowy, leżącej naprzeciw 
płyty czołowej (2), wychodzą gniazdo przyłączeniowe oraz do
datkowe gniazdo przyłączeniowe i gniazdo bezpiecznikowe, 
Zastosowanie płyty wyświetlacza umożliwia przekazanie pasa
żerowi znajdującemu się w przedziale wagonu informacji dodat
kowych, takich jak temperatura otoczenia czy aktualny czas. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106519 (22) 97 05 09 6(51) H05K 5/00 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

NOWY SĄCZ S.A., Nowy Sącz 
(72) Chomoncik Andrzej, Nosal Adam 
(54) Wagonowa iablica sterownicza 
(57) Obudowa ma kształt prostopadłościannej skrzyni za

mkniętej z jednego boku płytą czołową (2). Wewnątrz obudowy 
znajdują się regulator głośnika, przełącznik ogrzewania oraz 
przełącznik oświetlenia i gniazda jego lampek sygnalizacyjnych 
(6). Płyta czołowa (2) ma usytuowane centralnie otwory prosto
kątne (7), których przeioty zamyka płyta wyświetlacza (8), leżąca 
wewnątrz obudowy (2). Usytuowane w szeregu, na zewnątrz 
obudowy, pokrętło regulatora głośnika (9) i pokrętło przełączni
ka ogrzewania (10), leżą na pierwszym końcu płyty czołowej (2), 
natomiast na drugim jej końcu znajdują się usytuowane w 
szereg przyciski przełącznika oświetlenia, a nad nimi lampki 
sygnalizacyjne (12). Ze ściany obudowy, leżącej naprzeciw 
płyty czołowej (2), wychodzą gniazdo przyłączeniowe oraz do
datkowe gniazdo przyłączeniowe i gniazdo bezpiecznikowe. 
Zastosowanie płyty wyświetlacza umożliwia przekazanie pasa
żerowi znajdującemu się w przedziale wagonu informacji dodat
kowych, takich jak temperatura otoczenia czy aktualny czas. 

(4 zastrzeżenia) 
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58 
43 
59 
41 
15 
11 
21 
46 
12 
46 
8 
9 

22 
30 
28 
33 
32 
18 
34 
32 
49 
31 
9 

29 
62 
51 
48 
10 
58 
55 
44 
57 
27 
47 
10 
27 
56 
24 
62 
62 
63 
39 
44 
12 
45 
39 
11 
37 

Nr 
zgłoszenia 

1 
314022 
314023 
314024 
314025 
314027 
317630 
317923 
318234 
319394 
319400 
319424 
319447 
319451 
319473 
319474 
319475 
319476 
319477 
319479 
319498 
319499 
319500 
319501 
319522 
319528 
319529 
319530 
319531 
319532 
319548 
319549 
319550 
319568 
319570 
319571 
319593 
319623 
319624 
319627 
319651 
319652 
319673 
319679 
319681 
319684 
319800 
319807 
319840 
319841 
319851 

Int.Cł6 

2 
H02.P 
F02M 
A61M 
C07D 
C10M 
H05K 
A61K 
B01D 
E05D 
E03C 
F16K 
H01H 
C01B 
H01R 
H01R 
B29C 
B60R 
C07C 
A61C 
B61F 
A61F 
H02K 
B60T 
G06K 
H01R 
E05C 
HOIH 
H01M 
H01M 
C03C 
B25J 

H01H 
E04B 
E06B 
B61B 
B65G 
A23L 
E03F 
A61K 
B63B 
C07D 
C07C 
A23K 
A23B 
C07D 
E01F 
B21C 
C09K 
G01R 
B23K 

Strona 

3 
60 
40 
6 

25 
30 
63 
5 
8 

36 
34 
41 
55 
20 
57 
57 
15 
16 
22 
4 

17 
4 

59 
17 
49 
58 
36 
53 
56 
57 
21 
14 
53 
35 
38 
17 
19 
3 

34 
6 

18 
24 
21 
3 
3 

23 
33 
13 
30 
47 
13 
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1 
320697 
320698 
320699 
320728 
320729 
320730 
320731 
320732 
320733 
320734 
320735 
320736 
320737 
320738 
320739 
320740 
320741 
320742 
320743 
320744 
320745 
320746 
320747 
320748 

2 
C12Q 
C07F 
C07D 
B60S 
C09D 
G06K 
C09D 
B29C 
A47J 
A61K 
C07F 
C09C 
H04B 
B01D 
C02F 
DOIF 
C08L 
A61M 
B29C 
A61B 
B08B 
D06M 
C12N 
E04C 

3 
32 
25 
25 
16 
29 
49 
29 
15 
3 
5 
25 
29 
61 
9 
20 
33 
28 
7 
15 
4 
13 
33 
31 
35 

1 
320749 
320750 
320751 
320752 
320753 
320754 
320755 
320785 
320786 
320787 
320788 
320789 
320790 
320791 
320792 
320793 
320794 
320795 
320796 
320797 
320798 
320799 

2 
E21B 
H01L 
A61K 
B05B 
H04B 
C07D 
C12N 
C12N 
A61K 
A61K 
E04D 
C07D 
C07D 
C08L 
A61K 
C07C 
G21F 
C08L 
C08F 
H02G 
B65G 
C07J 

3 
39 
56 
6 
11 
61 

31 
31 
6 
6 
35 
24 
24 
28 
5 
22 
52 
28 
27 
59 
18 
26 

1 
319852 
319887 
319913 
319914 
320670 
320671 
320672 
320673 
320674 
320675 
320676 
320684 
320685 
320686 
320687 
320688 
320689 
320690 
320691 
320692 
320693 
320694 
320695 
320696 

2 
F16C 
B23P 
F16L 
G0IM 
H01G 
C09C 
C08L 
C22C 
A01N 
F24C 
E21B 
C07C 
A61F 
F16K 
A61K 
C07H 
G11B 
A23G 
A61F 
A61K 
F01D 
E05D 
C09J 
A62C 

3 
41 
14 
42 
46 
52 
28 
27 
32 
2 
43 
38 
23 
4 
42 
6 
26 
52 
3 
5 
6 
40 
37 
30 
7 
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Nr 
zgłoszenia 

1 
104569 
104570 
104571 
104572 
104573 
104574 
104575 
104576 
104577 
104578 
104579 
104580 
104584 
104585 
104586 
104588 
104589 
104590 
104591 
104595 
104596 
104597 
104598 
104599 
104600 

Int.Cl6 

2 
F24D 
E06B 
E06B 
E06B 
E06B 
E06B 
E06B 
A47D 
A47D 
E01B 
E21B 
B65D 
E04C 
E04C 
B23K 
E01B 
B65G 
B65G 
A45B 
E01B 
A61B 
A61B 
A61B 
G09F 
A63H 

Mrona 

3 
80 
76 
77 
75 
76 
75 
76 
64 
65 
72 
77 
71 
73 
73 
68 
73 
71 
72 
64 
73 
65 
66 
65 
81 
67 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104601 
104602 
104603 
104604 
104605 
104607 
104608 
104609 
104611 
104612 
104615 
104616 
104617 
104618 
104619 
104620 
104621 
104624 
106363 
106460 
106461 
106497 
106518 
106519 

Int.Cl6 

2 

A63H 
A47D 
B65D 
E06B 
E21F 
E04H 
A47F 
B60J 
E04F 
F16B 
E04H 
B05C 
H02B 
G01L 
F17C 
H04R 
B23B 
B01D 
B65D 
B62D 
B62D 
B23P 
H05K 
H05K 

Strona 

3 
66 
64 
70 
77 
77 
75 
65 
69 
74 
78 
75 
67 
81 
80 
79 
82 
67 
67 
71 
70 
70 
68 
83 
83 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104536 
104537 
104538 
104539 
104540 
104541 
104542 
104543 
104544 
104545 
104546 
104549 
104550 
104552 
104553 
104559 
104560 
104561 
104562 
104563 
104564 
104565 
104566 
104567 
104568 

ínt.Cl6 

2 
GOIF 
B60J 
E04G 
A63H 
A47G 
E04F 
F16L 
F16L 
F16L 
E06B 
B65D 
B64D 
F21S 
H02G 
H02G 
H01M 
E01B 
B26B 
B26B 
E03F 
E04H 
G09F 
B23P 
B60M 
F24D 

Strona 

3 
80 
69 
74 
66 
65 
74 
78 
79 
78 
76 
71 
70 
79 
82 
82 
81 
72 
68 
69 
73 
75 
81 
68 
69 
79 
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Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

W094/23149 
WO95/01130 
W095/26332 
WO95/30819 
W096/15991 
W096/16418 
W096/16671 
W096/16699 
W096/16971 
WO96/17020 
W096/17444 
WO96/17520 
WO96/17830 
W096/17888 
W096/Î7994 
WO96/18310 
W096/18334 
WO96/18407 
W096/18453 
W096/18456 
W096/18465 
W096/18492 
W096/18631 
W096/18633 
WO96/18650 
WO96/18690 
W096/18694 
W096/18696 
W096/18723 
W096/18724 
W096/18744 
W096/18747 
W096/18793 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

320748 
320744 
320684 
320749 
320739 
320670 
320692 
320696 
320698 
320741 
320753 
320674 
320754 
320672 
320746 
320690 
320733 
320687 
320738 
320671 
320745 
320743 
320735 
320688 
320747 
320736 
320729 
320731 
320785 
320755 
320697 
320673 
320694 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

W096/18798 
WO96/18803 
W096/18855 
WO96/18970 
W096/19165 
WO96/19201 
WO96/19207 
WO96/19209 
W096/19254 
W096/19339 
W096/19366 
W096/19442 
W096/19534 
W096/19792 
W096/19812 
W096/19997 
WO96/20121 
WO96/20182 
WO96/20183 
WO96/20198 
WO96/20209 
WO96/20320 
WO96/20475 
WO96/20524 
WO96/20671 
WO96/23037 
WO97/03760 
W097/13566 
W097/14726 
W097/14754 
W097/14S29 
W7097/15121 
WO97/18033 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

320676 
320693 
320675 
320730 
320685 
320792 
320751 
320787 
320742 
320732 
320728 
320793 
320791 
320750 
320794 
320786 
320798 
320789 
320790 
320699 
320799 
320788 
320689 
320797 
320691 
320695 
320752 
320686 
320796 
320795 
320740 
320737 
320734 



S P I S T R E Ś C I 

I. WYNALAZKI 

DZIAŁA PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 2 
DZIAŁ B RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 8 
DZIAŁ C CHEMIA I METALURGIA . 20 
DZIAŁ D WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 33 
DZIAŁ E BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE . . . . . . 33 
DZIAŁ F MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA . 40 
DZIAŁ G FIZYKA 46 
DZIAŁH ELEKTROTECHNIKA 52 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 97 

II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 64 
DZIAŁ B RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 67 
DZIAŁ E BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 72 
DZIAŁ F MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 78 
DZIAŁ G FIZYKA 80 
DZIAŁH ELEKTROTECHNIKA 81 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . . 99 

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE 
BIURO OMP1, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, 
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE 
OCHRONY W POLSCE 84 

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCI), KTÓRE 
WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ 100 



KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
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