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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 Paten
towego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w 
"Biuletynie" podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgod
nie 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. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP—Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 10 listopada 1997 r. Nr 23 (623) 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 (numer pierwszeństwa) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21) 319848 (22) 97 05 07 6(51) A01B 29/04 
(31) 96 29608451 (32) % 05 09 (33) DE 
(71) Lemken GmbH & Co. KG, Alpen, DE 
(72) Gebbeken Martin 
(54) Walec, zwłaszcza walec ugniatający 
(57) Wynalazek dotyczy walca (1), zwłaszcza walca ugnia

tającego do uprawy roli, dzięki któremu uzyskuje się ugniatanie 
gleby bez zatykania się walca i dobre prowadzenie wgłębne 
całego przyrządu. Walec ten charakteryzuje się tym, że zewnę
trzna obręcz (3) w kształcie ostrza oraz boczne nasadki (7, 8) 
mają trapezowy przekrój poprzeczny o stępionym ostrzu (14). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 314029 (22) 96 04 27 6(51) A01M 29/00 
(75) Szarycz Marian, Wrocław; Adamski Andrzej, 

Wrocław; Jopek Zdzisław, Wrocław; Parosa 
Ryszard, Wrocław; Reszke Edward, 
Wrocław; Mękalski Tadeusz, Wrocław 

(54) Układ do odstraszania gryzoni 
(57) Układ zawiera czujnik (Cz) promieniowania podczerwo

nego o wyjściu dwustanowym, nastawnym czasie aktywności i 
regulowanym kącie czułości poziomej w granicach 90-150 stopni, 
który jest usytuowany w obszarze inwazji gryzoni na wysokości 

nie przekraczającej 150 cm od podłoża. Wyjście czujnika (Cz) 
połączone jest poprzez dopasowujący człon (P) z wejściem 
ultradźwiękowego generatora (G), z promiennikiem (A) generu
jącym falę akustyczną o natężeniu 100-110 dB. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320921 (22) 95 11 27 6(51) A01N 47/36 
A01N 47/30 
A01N 47/12 
A01N 43/80 
A01N 43/74 

A01N 43/653 
A01N 43/56 
A01N 43/50 
A01N 43/40 
A01N 39/02 
A01N 37/48 
A01N 37/40 
A01N 35/10 
A01N 33/18 

(31) 94 94870207 (32) 94 12 22 (33) EP 
(86) 95 11 27 PCT/IB95/01059 
(87) 9606 27 WO96/19110 PCT Gazette nr 29/96 
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US 
(72) Parrish Scott K. 
(54) Środki chwastobójcze 
(57) Środek chwastobójczy zawiera pochodną sulfonylo-

mocznika o wzorze (I), w którym Q oznacza -CH=CH- lub -S-, R 
oznacza prostołańcuchowy lub rozgałęziony C1-C3 alkil, a X 
oznacza -OCH3 lub -CH3 albo dopuszczalną w rolnictwie sól 
tego związku i co najmniej jeden ko-herbicyd wybrany spośród: 
herbicydów mocznikowych, herbicydów imidazolinonowych, 
herbicydów z klasy difenyloeterów, herbicydów hydroksyben-
zonitrylowych, herbicydów z klasy kwasów 2-(4-aryloksyfenoksy) 
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alkanokarboksylowych i herbicydów oksymowych, herbicydów 
karbaminowych i herbicydów tiokarbaminowych, herbicydów z 
klasy czwartorzędowych soli amoniowych, herbicydów triazoto-
wych, herbicydów fřtohormonowych, w tym herbicydów z klasy 
kwasów aryloksyalkanokarboksylowych, herbicydów z klasy 
kwasów aromatycznych, herbicydów z klasy kwasów pirydy-
nokarboksyiowych, herbicydów z klasy kwasu pirydyloksyoc-
towego, herbicydów 2,6-dinitroanilinowych, herbicydów ami
dowych i herbicydów anilidowych, przy czym odpowiednie 
składniki herbicydowe są obecne w takiej ilości, że środek 
wykazuje selektywne i chwastobójcze działanie w odniesieniu 
do upraw traktowanych przed i po wzejściu oraz gdy stosuje się 
go w chwastobójczo skutecznych dawkach wykazuje efekt sy-
nergiczny. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320888 (22)951212 6(51) A01N 63/04 
A01N 55/10 
A01N 51/00 
A01N 47/40 
A01N 47/12 
A01N 47/02 
A01N 43/40 
A01N 31/14 

(31)94 4445732 (32)9412 21 (33) DE 
(86) 95 12 12 PCT/EP95/04897 
(87) 96 06 27 W096/19112 PCT Gazette nr 29/96 
(71) HOECHSTSCHERINGAGREVO 

GMBH, Berlin, DE 
(72) Kern Manfred 
(54) Nowe synergistyczne środki do zwalczania 

owadów i roztoczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy i roz-

toczobójczy, który charakteryzuje się tym, że zawiera skuteczną 
ilość co najmniej jednego związku owadobójczego wybranego 
z grupy parapyretroidów, grupy nitrometylenów, grupy karba
minianów i z grupy fenylopirazoli w kompozycji z co najmniej 
jednym insektopatogennym grzybem (sWadnik B). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314076 (22)96 05 06 6(51) A23C 3/04 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 

im.M.Oczapowskiego, Olsztyn-Kortowo 
(72) Misiak Wacław, Zapotoczny Piotr 
(54) Układ do schładzania i przechowywania 

mleka po udoju mechanicznym 
(57) Układ do odbierania, schładzania i przechowywania 

mleka po udoju mechanicznym wyposażony jest w podciśnie
niowy zbiornik odbiorczo-rejestrujący (6) dojarki mechanicznej 
i podciśnieniowy zbiornik (1), który od góry podłączony jest 
przewodami (7, 9, 11), poprzez zawór (8) i układ odwilżający 
(10), z pompą podciśnieniową (12) oraz przewodami (13, 15), 

poprzez zawór (14), z filtrem przeciwbakteryjnym lub zbiorni
kiem gazu inertnego (16). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320882 (22)951121 6(51) A23G 9/20 
(31) 94 94309769 (32) 94 12 23 (33) EP 
(86) 95 11 21 PCT/EP95/04607 
(87) 96 07 04 W096/19924 PCT Gazette nr 30/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Biggs Donald Reginald, Binley Gary 

Norman, Sawant Vijay Arjun, Ward 
Anthony Bernard 

(54) Sposób dozowania powtarzalnych ilości 
napowietrzonego zestawu składników 

(57) Sposób polega na tym, że powtarzalne objętości napo
wietrzonego zestawu składników, na przykład lodowych wyro
bów cukierniczych, rozmieszcza się na ciągłej podstawie po
przez wprowadzanie zestawu składników pod ciśnieniem na 
jednen koniec ciągu wnęk objętościowych (6), utworzonego w 
pompie zębatej, który przesuwa je w kierunku punktu dozowa
nia (3). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319743 (22) 97 04 29 6(51) A41D 27/18 
(31)96 9605458 (32)96 04 30 (33) FR 
(71) LAINIERE DE PICARDIE, Peronne, FR 
(72) Groshens Pierrot 
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(54) Kołnierzyk ze wzmacniającą tkaniną 
podstawową i sposób wytwarzania 
kołnierzyka ze wzmacniającą tkaniną 
podstawową 

(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wzmacniająca 
tkanina podstawowa (1), stosowana jako dodatek do innych 
tkanin, sukna, odzieży, składająca się z dzianiny wątkowej (2), 
zawierającej wkładkę z przędzy wzmacniającej i stabilizującej 
(3), biegnącej w kierunku wątku pomiędzy rzędami, ściegów, 
przy czym przędza wzmacniająca i stabilizująca (3) jest płaska 
i nie marszczy się. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 314158 (22) 96 05 08 6(51) A47B 13/00 
A47B 37/02 

(71) Gdańsko - Hamburska Spółka Handlowa 
GHSH HANSA Sp. z o.o., Gdańsk 

(72) Leśniewski Dariusz 
(54) Zestaw elementów do tworzenia stelaża 

biurka wielofunkcyjnego 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji elementów 

stelaża, składającego się z symetrycznie rozmieszczonych bo
cznych górnych podpór (1) i bocznych dolnych podpór (3), 
połączonych ze sobą rozłącznie pionowymi, równoległymi ra
mionami (2, 4), zaś w płaszczyźnie poziomej boczne górne 
podpory (1) połączone są ze sobą rozłącznie w części tylnej 
poprzez stelaż łącznika (7) oraz w części przedniej przez rurowy 
element (10), umieszczony wewnątrz cylindrycznego podporo
wego elementu (11) z nośnymi ramionami (12) płyty stołowej (A), 
stanowiącego jej oś obrotu i krawędziowe podparcia. W belkach 
wzdłużnych i poprzecznych stelaża łącznika (7) znajdują się 
przelotowe otwory (16) pod mocowane w nich wsporcze ele
menty dodatkowego wyposażenia. 

(5 zastrzeżeń) 

A3(21) 314160 (22) % 05 09 6(51) A47B 19/00 
(61) 294539 
(75) Treter Zbigniew, Warszawa 
(54) Pulpit do pisania i czytania 
(57) Pulpit do pisania i czytania składa się z blatu (1) zamo

cowanego uchylnie do podstawy (6) oraz z rusztowania uchyl
nego z podstawką na książki, który wymusza prawidłowe usta
wienie sylwetki użytkownika podczas pisania i czytania. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319626 (22)9704 23 6(51) A61B 5/14 
(31)96 19617000 (32)96 04 27 (33) DE 
(71) Walter Sarstedt Geräte und 

Verbrauchsmaterial für Medizin und 
Wissenschaft, Nümbrecht, DE 

(72) Färber Horst 
(54) Przyrząd do pobierania krwi z uchwytem, 

zawierającym kaniulę 
(57) W przyrządzie do pobierania krwi z uchwytem (1), za

wierającym ukształtowaną, z zaostrzoną krawędzią ściętą mającą 
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postać wydrążonej igły, kaniulę (3), która jest okryta, zamkniętą 
na końcu elastyczną, wężykowatą gumką wentylową (11) z 
powietrzem, możliwe jest przy małej pracochłonności montażu 
niezawodne osadzenie gumki wentylowej (11) w uchwycie (1) 
lub łączniku dopasowującym, gdy uchwyt (1) jest wyposażony 
w odkształcalny element zaciskowy (12), ustalający gumkę we
ntylową (11) od strony jej powłoki zewnętrznej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319778 (22)97 04 30 6(51) A61F 2/06 
(31) 96 643247 (32) 96 05 03 (33) US 
(71) Zuli Holdings LTD, Ramat Hasharon, IL 
(72) Richter Jacob 
(54) Proteza do naczynia krwionośnego z 

tętniakiem 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest proteza do nadania stru

kturalnej spoistości naczyniu krwionośnemu (1) z tętniakiem (2) 
zawierająca podłużny element (12) posiadający zewnętrzną po
wierzchnię (13), pierwszy koniec (14), drugi koniec (15) oraz 
wewnętrzną powierzchnię (16) wyznaczającą podłużny otwór (17). 

Wewnętrzna powierzchnia (16) zawiera przewężenie 
(18) do zwiększania prędkości płynu przepływającego przez 
podłużny otwór (17). Wiele otworów (19) zapewnia połączenie 
przepływowe pomiędzy zewnętrzną powierzchnią (13) i pod
łużnym otworem (17) na przewężeniu (18) wywołując ssanie 
zmniejszające ciśnienie wewnątrz worka tętniakowego (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319780 (22)97 04 30 6(51) A61F 2/06 
(31) 96 642297 (32) 96 05 03 (33) US 
(71) MEDINOLLTD,TelAviv,IL 
(72) Richter Jacob, Pinchasik Gregory 
(54) Proteza rozwidlona do naczyń i sposób 

wytwarzania protezy rozwidlonej do naczyń 
(57) Proteza rozwidlona (5) przeznaczona jest do wkładania 

do naczynia rozwidlonego, takiego jak naczynie krwionośne. W 
pierwszym przykładzie wykonania, arkusz pierwszy jest kształ
towany w odgałęzienie pierwsze (10), arkusz drugi jest kształto
wany w odgałęzienie drugie (15), arkusz trzeci jest kształtowany 
wtrzon (20), a dwa odgałęzienia (10,15) są mocowane do trzonu 
(20). W drugim przykładzie wykonania, arkusz pierwszy jest 
kształtowany w element, posiadający odgałęzienie pierwsze i 
połowę trzonu, arkusz drugi jest kształtowany w element drugi, 
posiadający odgałęzienie drugie i połowę trzonu, a dwie połowy 
trzonu są łączone w celu utworzenia protezy rozwidlonej. W 
trzecim przykładzie wykonania, proteza zawiera dwie części, 
które są szeregowo wkładane i składane wewnątrz naczynia, w 
miejscu rozwidlenia, które ma być leczone. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314069 (22)% 04 30 6(51) A61H 1/02 
(75) Jóźwiak Danuta, Wawrów 
(54) Kierownica do roweru rehabilitacyjnego 
(57) Kierownica do roweru rehabilitacyjnego, stosowanego 

do rehabilitacji mięśni kończyn dolnych i górnych, do ćwiczeń 
fizycznych w lecznictwie, zwłaszcza w przypadkach pourazo
wych oraz do ćwiczeń fizycznych przez osoby zdrowe. 

Kierownica ma ramiona (2, 3), osadzone obrotowo w 
przegubie (4) na trzonie (1). Ramiona (2,3) podparte są poprzez 
siłowniki (5, 6) na wspornikach (7, 8) za pomocą przegubów (9) 
usytuowanych na ramionach (2, 3) oraz na wspornikach (7, 8). 
Na odgiętych ku tyłowi końcach ramion (2, 3) osadzone są 
przesuwnie poprzez sprężyny uchwyty, a na poziomych czę
ściach ramion (2,3) prostopadle do płaszczyzny roweru zamo
cowane są manetki (18,19). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314070 (22) 96 04 30 6(51) A61H1/02 
(75) Jóźwiak Danuta, Wawrów 
(54) Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

kończyn 
(57) Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn gór

nych i dolnych składa się z ramy nośnej, mechanizmu do 
ćwiczeń kończyn oraz elementu obciążającego w postaci ha
mulca o zmiennym momencie hamowania. 

Mechanizm do ćwiczeń kończyn ma kształt koła kierow
niczego (8) osadzonego na czopie (10) osi (7) w piaście (6) 
przytwierdzonej do rury nośnej (5), która osadzona jest prze
suwnie w płaszczyźnie pionowej i obrotowo w otworze obsady 
(4). Obsada (4) zamocowana jest obrotowo na belce (3) ramy 
(1). W rurowym ramieniu koła (8) zamontowane są symetrycznie 
z obu stron zespoły obciążające składające się ze sprężyn 
wewnętrznych, suwaków z rękojeściami (19) oraz sprężyn zew
nętrznych zabezpieczonych śrubami. W ramieniu są otwory na 
zaczepy do strzemion. W miejsce koła (8), po jego zdemonto
waniu, na czopach (10) osi (7) montuje się pedały. 

(2 zastrzeżenia) 



6 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (623) 1997 

A1(21) 320936 (22) 95 12 22 6(51) A61J 3/10 
A61K9/20 

(31) 94 4446468 (32)9412 23 (33) DE 
(86)95 12 22 PCT/EP95/05118 
(87) 96 07 04 W096/19963 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Rosenberg Joerg, Maier Werner, Grabowski 

Sven, Breitenbach Jörg 
(54) Sposób wytwarzania powlekanych tabletek 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania powlekanych 

tabletek przez kalandrowanie wytopu, przy czym wytop zawiera 
substancję aktywną wprowadzaną do cylindrów fromierskich 
pomiędzy dwie warstwy materiału powlekającego. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320863 (22) 95 12 13 6(51) A61K 7/00 
(31)94 9425928 (32)9412 22 (33) GB 
(86) 95 12 13 PCT/US95/16675 
(87) 96 06 27 W096/19119 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan 
(54) Kompozycje silikonowe 
(57) Kompozycja zapachowa, kompozycja perfum, kompo

zycja chłodząca lub kompozycja przeciwdrobnoustrojowa, za
wiera kopoliol dimetikonu, wybrany spośród alkilo- i alkoksy-
kopolioli dimetikonu o wzorze (I), w którym X jest wybrany 
spośród atomu wodoru, grup alkilowej, alkoksylowej i acylowej 
o od około 1 do około 16 atomach węgla, Y jest wybrany spośród 
grup alkilowej i alkoksylowej o od około 8 do około 22 atomach 
węgla, n oznacza liczbę od około 0 do około 200, m oznacza 
liczbę od około 1 do około 40, q oznacza liczbę od około 1 do 
około 100, masa cząsteczkowa reszty (C2H40-)x(C3HeO-)yX wy
nosi od około 50 do około 2000, a x i y mają taką wartość, że 
stosunek wagowy tlenek etylenu : tlenek propylenu wynosi od 
około 100 : 0 do około 0 : 100. 

Kompozycje zapewniają ulepszone zaleganie na po
wierzchni, osadzanie i/lub skuteczność przeciwdrobnou-
strojową. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 320865 (22) 95 12 08 6(51) A61K 7/16 
(31) 94 9425933 (32) 9412 22 (33) GB 
(86) 9512 08 PCT/US95/16252 
(87) 96 06 27 W096/19192 PCT Gazette nr 29/% 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan 
(54) Kompozycje doustne 
(57) Kompozycja doustna w postaci pasty do zębów, pro

szku do mycia zębów, płynnego środka do czyszczenia zębów, 
płynu do płukania ust, środka do czyszczenia protez dentysty
cznych, gumy do żucia lub cukierka, zawiera środek lipofilowy 
wybrany spośród środków zapachowych, fizjologicznych środ
ków chłodzących i związków o działaniu przeciwdrobnou-
strojowym i aminoalkilosilikon o zawartości aminoalkilosiloksa-
nu od około 0,1 % do 2% w przeliczeniu na powtarzający się mer. 
Kompozycja zapewnia ulepszone działanie przeciw nalotowi 
nazębnemu i ulepszone działanie przeciwbakteryjne, połączone 
ze zwiększoną substantywnością, osadzaniem i/lub skuteczno
ścią działania składników lipofilowych na zębach lub protezach 
dentystycznych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 320866 (22) 95 12 12 6(51) A61K 7/16 
(31)94 9425941 (32)9412 22 (33) GB 
(86) 95 12 12 PCT/US95/16051 
(87) 96 06 27 W096/19191 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan, Ryan Elizabeth Mary, 

White Christopher David 
(54) Kompozycje doustne 
(57) Kompozycja doustna w postaci pasty do zębów, pro

szku do mycia zębów, płynnego środka do czyszczenia zębów, 
płynu do płukania ust, środka do czyszczenia protez dentysty
cznych, gumy do żucia lub cukierka, zawiera jeden lub większą 
liczbę składników kompozycji doustnych, wybranych spośród 
środków ściernych, środków wiążących, środków zwilżających, 
środków powierzchniowo czynnych, źródeł jonów fluorkowych, 
środków przeciw kamiczemu nalotowi nazębnemu i środków 
słodzących oraz dodatkowo zawiera kopoliol dimetikonu. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 320869 (22) 95 11 21 6(51) A61K 7/16 
(31) 94 9425939 (32) 94 12 22 (33) GB 
(86) 95 11 21 PCT/US95/15141 
(87) 96 06 27 WO96/19190 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Concinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan 
(54) Kompozycje doustne zawierające kopoliole 

dimetikonu 
(57) Kompozycja doustna w postaci pasty do zębów, pro

szku do mycia zębów, płynnego środka do czyszczenia zębów, 
płynu do płukania ust, środka do czyszczenia protez dentysty
cznych, gumy do żucia lub cukierka, zawiera związek lipof iłowy 
wybrany spośród środków zapachowych, fizjologicznych środ
ków chłodzących i związków o działaniu przeciwdrobnou-
strojowym i kopoliol dimetikonu, wybrany spośród alkilo- i 
alkoksy- kopolioli dimetikonu o wzorze (I), w którym X jest 
wybrany spośród atomu wodoru, grup alkilowej, alkoksylowej i 
acylowej o od około 1 do około 16 atomach węgla, Y jest 
wybrany spośród grup alkilowej i alkoksylowej o od około 8 do 
około 22 atomach węgla, n oznacza liczbę od około 0 do około 
200, m oznacza liczbę od około 1 do około 40, q oznacza 
liczbę od około 1 dc około 100, masa cząsteczkowa reszty 
(C2H40-)x(C3HeO-)yX wynosi od około 50 do około 2000, a x i y 
mają taką wartość, że stosunek wagowy tlenek etylenu : tlenek 
propylenu wynosi od około 100 :0 do około 0 :100. 

Kompozycja zapewnia ulepszone działanie przeciw na
lotowi nazębnemu i ulepszone działanie przeciwbakteryjne po
łączone ze zwiększoną substantywnością, osadzaniem i/lub 
skutecznością składników lipof iłowych na zębach lub protezach 
dentystycznych. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320884 (22) 95 12 21 6(51) A61K 9/00 
(31) 94 9415501 (32)9412 22 (33) FR 
(86) 95 12 21 PCT/FR95/01712 
(87) 96 06 27 W096/19195 PCT Gazette nr 29/96 
(71) LABORATOIREINNOTHERA, Arcueil, 

FR 
(72) Meignant Catharine 
(54) Jednostkowa, użytkowa forma 

farmaceutyczna, do stosowania 
dopochwowego jako miejscowy środek 
antykoncepcyjny i/lub do zwalczania chorób 
wenerycznych i/lub wirusa HIV 

(57) Jednostkowa, użytkowa forma farmaceutyczna zawiera
jąca po pierwsze zewnętrzną otoczkę w skład której wchodzi 
żelatyna i po drugie niewodną, ciekłą lub półciekłą fazę wewnę
trzną zawierającą roztwór aktywnego, znamienna tym, że środ
kiem aktywnym jest środek plemnikobójczy i że faza wewnętrzna 

obejmuje w dodatku do składnika aktywnego środek lipofilowy 
występujący w większej części, przystosowany do lateksu kau
czuku naturalnego prezerwatywy, co najmniej jeden środek 
rozpraszający fazę wodną występujący w mniejszej części, co 
najmniej jeden środek bioadhezyjny i co najmniej jeden czynnik 
powodujący żelowanie środka lipofilowego. Ta jednostkowa, 
użytkowa forma farmaceutyczna do stosowania dopochwowe
go, posiada właściwości które są jednocześnie właściwościami 
plemnikobójczymi, antyseptycznymi oraz smarującymi i w do
datku jest praktycznie przystosowana do prezerwatyw, bez ja
kiegokolwiek ryzyka uszkodzenia lateksu kauczuku naturalne
go tych prezerwatyw. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 314067 (22) % 04 30 6(51) A61K 9/08 
(71) ORNID Spółka z o.o., Kraków 
(72) Kulig Daniel, Miączyńska Krystyna, 

Kuczyńska Anna, Kulig Tomasz 
(54) Syrop przeciwkaszlowy, zwłaszcza dla 

diabetyków i sposób wytwarzania syropu 
przeriwkaszlowego 

(57) Syrop przeciwkaszlowy, zwłaszcza dla diabetyków za
wiera terapeutycznie czynną dawkę bromowodorku dekstro-
metorfanu z dodatkami, poprawiającymi smak, zapach i 
trwałość, przy czym zawiera 540 do 720 cz. wag. sorbitolu 
70% w 1000 cz. obj. roztworu wodnego, najkorzystniej 150 cz. 
wag. glicerolu i 1,5 do 2,5 cz. wag. kwasu cytyrnowego. 

Sposób polega na kolejnym dodawaniu do sorbitolu 
70% i glicerolu poszczególnych składników syropu i mieszaniu 
aż do uzyskiwania klarownego roztworu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 320824 (22) 95 12 19 6(51) A61K 9/12 
A61K 38/28 

(31) 94 9404467 (32) 9412 22 (33) SE 
95 9502453 95 07 06 SE 

(86) 95 12 19 PCT/SE95/01540 
(87) 96 06 27 W096/19197 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodertalje, SE 
(72) Backstróm Kjell, Dahlback Magnus, 

Johansson Ann, Kallstrand Goran, Lindqvist 
Elisabet 

(54) Preparaty aerozolowe peptydów i białek 
(57) Aerozolowy preparat farmaceutyczny, zawiera (a) pro-

pelent HFA; (b) farmaceutycznie czynny polipeptyd dający się 
dyspergować w propeiencie; i (c) środek powierzchniowo czyn
ny, którym jest Ce-Cie kwas tłuszczowy lub jego sól, sól kwasów 
żółciowych, fosfolipid lub alkilosacharyd, które to środki powie
rzchniowo czynne zwiększają absorpcję układową polipeptydu 
w dolnej części układu oddechowego. 

(46 zastrzeżeń) 

Al(21) 320856 (22) 95 12 19 6(51) A61K 9/12 
A61K 47/00 

(31) 94 9404469 (32) 9412 22 (33) SE 
95 9502452 95 07 06 SE 

(86) 95 12 19 PCT/SE95/01542 
(87) 96 06 27 W096/19198 PCT Gazette nr 29/96 

7 
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(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodertâlje, SE 
(72) Bäckström Kjell, Dahlbäck Magnus, 

Johansson Ann, Kallstrand Göran, Lindqvist 
Elisabet 

(54) Preparaty aerozolowe leków 
(57) Preparaty aerozolowe farmaceutyczne do stosowania w 

ciśnieniowych inhalatorach do odmierzania dawki, zawierają 
propelent fluorowodoroalkanowy, lek do inhalacji i środek po
wierzchniowo czynny, którym jest Ca-Cie kwas tłuszczowy lub 
jego sól, sól kwasów żółciowych, fosfolipid lub alkilosacharyd. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 319808 (22) 97 05 05 6(51) A61K 9/48 
(31) 96 9605606 (32)96 05 06 (33) FR 
(71) Adir Et Compagnie, Courbevoie, FR 
(72) Fonknechten Gilles, Genty Patrick 
(54) Kompozycja farmaceutyczna na podstawie 

stabilizowanych lipofUowych matryc do 
kontrolowanego uwalniania aktywnego 
składnika, sposób jej wytwarzania i 
stabilizowana matryca lipofilowa 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceu
tyczna na podstawie stabilizowanych lipofilowych matryc do 
kontrolowanego uwalniania aktywnego składnika, sposób jej 
wytwarzania oraz stabilizowana matryca lipofilowa i sposób jej 
wytwarzania, obejmujący stapianie tłuszczowej/tłuszczowych 
substancji, wprowadzenie stabilizatora z następną homogeniza
cją, wprowadzenie aktywnego składnika/aktywnych składników 
i zarobek, z następną homogenizacją. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 320883 (22) 95 12 19 6(51) A61K 9/70 
(31)94 9415416 (32)941221 (33) FR 
(86) 95 12 19 PCT/FR95/01696 
(87) 96 06 27 WO96/19203 PCT Gazette nr 29/96 
(71) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE 

DIETETIQUE, Paryż, FR 
(72) Bevan Bruno, Aillaud Cécile 

(54) Układ transdermalny do równoczesnego 
podawania kilku substancji aktywnych 

(57) Nowy układ do podawania przez skórę co najmniej 
dwóch substancji aktywnych, złożony jest z co najmniej dwóch 
połączonych ze sobą urządzeń. Układ obejmuje (i) pierwsze 
urządzenie zawierające mieszaninę wszystkich substancji 
aktywnych, w którym co najmniej pierwsza z substancji aktyw
nych (A) obecna jest w ilości, która umożliwia podanie skutecz
nej dawki terapeutycznej i co najmniej jedna z pozostałych 
substancji aktywnych (B) jest obecna w ilości mniejszej niż 
wymagana dla dostarczenia skutecznej dawki terapeutycznej i 
(ii) jedno lub więcej dodatkowych urządzeń, z których każde 
zawiera pojedynczą substancję aktywną (B) wybraną spośród 
obecnych w pierwszym urządzeniu i w ilości, która jest mniejsza 
od wymaganej dla podawania skutecznej dawki terapeutycznej, 
przy czym wspomniane urządzenie lub urządzenia dodatkowe 

są tak zaprojektowane, aby uzupełnić ilość każdej z substancji 
aktywnych (B) obecnych w układzie aż do uzyskania skutecznej 
dawki terapeutycznej. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 320825 (22) 95 12 20 6(51) A61K 9/127 
(31) 94 9404466 (32) 9412 22 (33) SE 

95 9502369 95 06 30 SE 
(86) 9512 20 PCT/SE95/01560 
(87) 96 06 27 W096/19199 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sódertalje, SE 
(72) Bystróm Katarina, Nilsson Per-Gunnar 
(54) Proszki proliposomowe do inhalacji 
(57) Ujawniono m.in. proszek proliposomowy, składający 

się z pojedynczej fazy ziarnistych cząstek biologicznie czynne
go składnika razem z lipidem lub mieszaniną lipidów mającą 
temperaturę przemiany fazowej poniżej 37°C. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 320918 (22) 95 12 15 6(51) A61K 31/70 
(31) 94 362106 (32) 9412 22 (33) US 
(86) 95 1215 PCT/US95/16238 
(87) 96 06 27 W096/19229 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ORTHO PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, Raritan, US 
(72) Bornstein Michael, Rozman Rosemary, 

Long Kevin Francis, Guh Hsiao Yung 
(54) Trwałe roztwory kompozycji 2-chloro -

2'-deoksyadenozyny 
(57) Przedmiotem wynalazku są trwałe kompozycje 2-chlo-

ro-2'-deoksyadenozyny (2-CdA) w wodzie, zawierające alkohol 
benzylowy, m-krezol, bufor i chlorek sodowy lub środek zwię
kszający rozpuszczalność taki jak glikol propylenowy lub glikol 
polietylenowy. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320935 (22) 95 12 21 6(51) A61K 33/00 
(31)94 362100 (32)9412 21 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16985 
(87) 96 06 27 W096/19184 PCT Gazette nr 29/96 
(71) COSMEDERM TECHNOLOGIES, La 

Jolla, US 
(72) Hahn Gary Scott, Thueson David Orel 
(54) Kompozycje i sposoby zmniejszania 

podrażnienia skóry 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są kompozycje i sposoby inhi

bicji podrażnienia skóry przypisywanego chemicznym środkom 
drażniącym lub czynnikom środowiskowym, przez nakładanie 
działającej przeciwpodrażnieniowo ilości rozpuszczalnego w 
wodzie dwuwartościowego kationu strontu. 

(114 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320919 (22) 95 12 21 6(51) A61M 5/30 
(31) 94 9426379 (32) 94 12 23 (33) GB 
(86)9512 21 PCT/GB95/03016 
(87) 96 07 04 WO96/20022 PCT Gazette nr 30/96 
(71) POWDERJECT RESEARCH LIMITED, 

Oxford, GB 
(72) Bellhouse Brian John, GB; Bell John, CA 
(54) Dostarczanie cząstek 
(57) Bezigłowa strzykawka zawiera korpus (13) mający prze

świt (14), którego górny koniec jest podłączony lub jest przysto
sowany do podłączenia do źródła (10) gazu pod ciśnieniem, 
który gwałtownie może być uwolniony do prześwitu (14), zaś 
dolny koniec prześwitu (14) kończy się za dwustabilną przeponą 
(21); która jest ruchoma pomiędzy położeniem odwróconym, w 
którym posiada wklęsłość usytuowaną na zewnątrz korpusu dla 
pomieszczenia cząstek czynnika terapeutycznego i odwrotnym 
wypukłym położeniem zewnętrznym, przy czym podczas stoso
wania gaz pod ciśnieniem jest uwalniany do prześwitu (14), zaś 
przepona przeskakuje z położenia odwróconego do położenia 
odwrotnego i wyrzuca cząstki na zewnątrz. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 320860 (22) 95 12 19 6(51) A61M 15/00 
(31) 94 9404439 (32)9412 21 (33) SE 
(86) 95 12 19 PCT/SE95/01539 
(87) 96 06 27 W096/19253 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sódertalje, SE 
(72) Wetterlin Kjell 
(54) Urządzenie inhalacyjne,sposób rozpraszania 

substancji aktywnej farmaceutycznie oraz 
sposób podawania dawki substancji 
aktywnej farmaceutycznie 

(57) Urządzenie inhalacyjne do inhalowania substancji 
aktywnej farmaceutycznie ze zbiornika w inhalatorze (12), za
wiera kanał inhalacyjny z wlotem powietrza i wylotem powietrza, 
przy czym w skład tego urządzenia wchodzi komora rozpraszania (20) 

z wlotem powietrza i wylotem powietrza, do której można zasy
sać substancję aktywną ze wspomnianego zbiornika przez wy
lot powietrza oraz środki umożliwiające użytkownikowi wdycha
nie substancji aktywnej ze wspomnianej komory rozpraszania, 
zaś wspomnianą komorę rozpraszania wyznacza co najmniej 
pierwszy nieruchomy element (10) i drugi element ruchomy (6). 
Wspomniany drugi element (6) ma w zasadzie kształt cylindra, 
wspomniany pierwszy element (10) znajduje się we wspomnia
nym drugim elemencie (6), przy czym we wspomnianej komorze 
rozpraszania, po przesunięciu względem siebie wspomnianego 
pierwszego i drugiego elementu, powstaje podciśnienie lub 
ciśnienie ujemne, gdzie wspomniany pierwszy nieruchomy ele
ment jest osadzony na inhalatorze tak, że po uruchomieniu 
urządzenia w celu dokonania inhalacji, drugi element przemie
szcza się względem zarówno pierwszego elementu jak i inhala
tora. Wynalazek dotyczy również sposobu rozpraszania 
substancji aktywnej farmaceutycznie w komorze rozprasza
nia poprzez wytwarzanie ciśnienia ujemnego lub podciśnienia 
we wspomnianej komorze rozpraszania. Wynalazek dotyczy 
również sposobu podawania dawki substancji aktywnej farma
ceutycznie przez ustnik (22). 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 314198 (22) 96 05 09 6(51) A62C 35/58 
(75) Przybyła Józef, Szczyrk 
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(54) Wodna instalacja przeciwpożarowa 
(57) Instalacja wodna przeciwpożarowa zabezpiecza mienie 

oraz ludzi przed pożarem oraz zapewnia bezpieczeństwo dróg 
ewakuacyjnych. 

Do budynku (1) wprowadzona jest oddzielna instala
cja wodna (2) poprzez studzienkę/skrzynkę (3) do miejsca 
zagrożonego pożarem, korzystnie strychu (4) lub dróg ewa
kuacyjnych. 

Instalacja składa się z rur (5) o zmiennych przekro
jach, dostosowanych do warunków budynku (1), które posia
dają otwory (6), rozłożone na rurach (5) skrętnie po zwoju. 

Rury (5) posiadają połączenie, poprzez odgałęzienie 
(8), z tłokiem lub membraną oraz dźwignią wyłącznika (10) 
instalacji elektrycznej. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 314143 (22) 96 05 07 6(51) B01D 3/04 
(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
(72) Wojtkowiak Jerzy 

(54) Sposób i układ do destylacji 
termodynamicznej 

(57) Sposób destylacji termodynamicznej, przez znane 
odparowywanie substancji oddestylowywanej w temperaturze 
innej od temperatury otoczenia i pod ciśnieniem innym niż 
ciśnienie otoczenia, w znanej chłodnicy odbierającej ciepło 
parowania, wydzielające się przy skraplaniu polega na tym, że 
odparowywanie destylatu (S) jest realizowane bezpośrednio i w 
całości w środowisku rzeczywistym cieczy (D) poddawanej de
stylacji, przez wtórne użycie ciepła parowania destylatu (S) do 
podgrzewania cieczy (D), mającej ciśnienie (p1) i temperaturę 
(T1) niższe od ciśnienia (p2) i temperatury (T2) destylatu (S), 
znajdującego się w hermetyzowanym wyodrębnionym zbiorni
ku destylatu. 

Urządzenie do destylacji termodynamicznej, składające 
się ze znanego zbiornika cieczy poddawanej destylacji, pompy 
cyrkulacyjnej, z chłodnicy-wymiennika ciepła oraz ze zbiornika 
destylatu charakteryzuje się tym, że chłodnica-grzejnik (1), ma
jąca zwłaszcza postać wielozwojnej spirali o dalece rozwiniętej 
powierzchni, jest umieszczona wewnątrz hermetyzowanego ter
micznie izolowanego zbiornika (2) cieczy destylowanej (D), 
wypełniającej zbiornik (2) niecałkowicie. 

Poduszka gazowa (P) znajdująca się nad lustrem cieczy 
(D) jest przyłączona do wejścia ssawnego sprężarki (3), dołą
czonej do wejścia chłodnicy-grzejnika (1), której znajdujące się 
w najniższym punkcie zbiornika (2), wyjście, jest przyłączone 
do znajdującego się na zewnątrz zbiornika (4) destylatu (S). 
Przestrzń w górnej części zbiornika (4) destylatu (S) nad jego 
lustrem, jest połączona przewodem rurowym (7) w kilku miej
scach z dnem zbiornika (2) cieczy destylowanej (D). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319717 (22) 97 04 28 6(51) B01D 3/38 
(31) 96 640301 (32) 96 04 30 (33) US 
(71) The BOC Group, Inc., New Providence, US 
(72) Toppel Karl O. 
(54) Urządzenie destylacyjne 

(57) Urządzenie destylacyjne do rektyfikacji mieszaniny cha
rakteryzuje się tym, że zawira wymiennik ciepła (10) do chłodze
nia mieszaniny do temperatury rektyfikacji, przynajmniej jedną 
kolumnę destylacyjną (12), obudowę (20) do pomieszczenia 
wymiennika ciepła (10) i kolumny destylacyjnej (12) oraz zespół 
zawieszenia (66, 68) do zawieszania tego wymiennika ciepła 
(10) i kolumny destylacyjnej (12) w obrębie górnego obszaru 
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obudowy (20) tak, że kolumna destylacyjna (12) przyjmuje ukie
runkowanie pionowe pod wpływem siły grawitacyjnej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314062 (22) 96 04 30 6(51) B01D 39/16 
(75) Krzyżanowski Jacek, Łódź; Jabłoński 

Mirosław, Łódź; Bernady Andrzej, Bytom; 
Gołaszewski Antoni, Bytom 

(54) Włókninowa warstwowa przegroda 
filtracyjna 

(57) Przedmiotem wynalazku jest włókninowa warstwowa 
przegroda filtracyjna, składająca się kolejno, w kierunku prze
pływu płynu, z warstwy wstępnego oczyszczania (1) z włókniny 
o masie powierzchniowej 20 - 400 g/m2, co najmniej dwu warstw 
pneumotermicznych włóknin elektretowych (2,3), przy czym na 
warstwę wstępnego oczyszczania (1) jest nałożona warstwa 
pośrednia (2) z włókniny pneumotermicznej o masie powierzch
niowej 1 - 4 razy większej i włókninach 2-15 razy grubszych od 
usytuowanej na niej warstwy zasadniczej (3) z włókniny pneu
motermicznej o masie powierzchniowej 15-150 g/m2, chronio
nej znaną włókniną osłonową (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314073 (22) 96 05 01 6(51) B01D 53/18 
(75) Kendra Maksymilian, Wrocław 
(54) Urządzenie do odsiarczania spalin 
(57) Urządzenie, w postaci kolumnowego reaktora (1) wypo

sażonego w dysze rozpylające roztwór sorpcyjny, ma w części 
reakcyjnej ruchomy ekran (3), zawieszony wzdłuż jego ścian na 
stelażu utworzonym przez wiotkie zawiesia (4) i kabłąki (7). 
Kabłąki (7) przymocowane są poprzecznie do zawiesi (4), w 
układzie modułowym. Ruchomy ekran (3) utworzony jest z pa
sów o szerokości od 20 do 50 cm, wysokości 1 do 2 m i grubości 
około 1,0 mm, przymocowanych do kabłąków tak, aby powierz
chnia ekranu była lekko pofałdowana. Ekran wykonany jest z 
elastycznego, cienkiego materiału (np. włókna szklanego pokry
tego teflonem), odpornego na wysoką temperaturę (do260°C), 
czynniki chemiczne (w zakresie pH od 0 do 14) i o dużej 
wytrzymałości mechanicznej. Stelaż mocujący ekran składa się 
z łańcuchowego zawiesia (4), do którego przytwierdzone są 
rurowe kabłąki (7), w postaci obręczy oddalonych od siebie o 1 
do 2 m. Urządzenie zapewnia ciągłość pracy instalacji do oczy
szczania spalin, bez konieczności okresowego oczyszczania 
ścian reaktora kolumnowego (1) z osadu pyłów i produktów 
reakcji (gipsu). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320879 (22) 95 12 21 6(51) B01D 53/50 
(31) 94 9404505 (32) 9412 23 (33) SE 
(86)951221 PCT/SE95/01557 
(87) 96 07 04 WO96/20038 PCT Gazette nr 30/96 
(71) ABB FLAKT AB, Sztokholm, SE 
(72) Bengtsson Sune 
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(54) Sposób i urządzenie do wydzielania 
zanieczyszczeń gazowych 

(57) W sposobie i urządzeniu do oddzielania zanieczysz
czeń gazowych, takich jak dwutlenek siarki i chlorowodór, z 
gazów spalinowych wytworzonych przy spalaniu paliw kopal
nych, takich jak węgiel, w złożu fluidalnym (1) pod ciśnieniem 
atmosferycznym lub podwyższonym, w zakresie temperatur 700 
- 900°C, absorbent zawierający wapno palone i/lub substancje, 
które w tym zakresie temperatur przechodzą w wapno palone, 
dodaje się do złoża w nadmiarze, w celu reakcji z wymienionymi 
zanieczyszczeniami gazowymi w postaci dwutlenku siarki i prze
prowadzenia ich w zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych, 
możliwych do oddzielenia. Cząstki stałe wyniesione ze złoża 
przez gazy spalinowe zostają w ten sposób oddzielone od 
gazów w pierwszym odpylaczu (5). Część cząstek wydzielonych 
z gazów spalinowych i zawierających wapno palone, zamiast za 
zawrócenia do złoża (1), jest wprowadzana do gazów spalino
wych w temperaturze 90 - 200°C, korzystnie 120 -150°C, w celu 
reakcji z pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi w postaci 
chlorowodoru w gazach spalinowych, aby przekształcić oma
wiane zanieczyszczenia do zanieczyszczeń w postaci cząstek 
stałych, które to cząstki następnie oddziela się. Następnie, po
wstałe zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych oddziela się 
w drugim odpylaczu (9). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319826 (22) 97 05 06 6(51) B01D 53/54 
B01D 53,74 

(31) 96 19618384 (32)96 05 08 (33) DE 
(71) EVT Energie-und Verfahrenstechnik 

GmbH, Stuttgart, DE 
(72) Fischer Frank, Schnieder Klaus, Berner 

Michael, Cremer Jürgen 

(54) Sposób zmniejszania ilości tlenku azotu w 
odlotowych gazach spalinowych i urządzenie 
do zmniejszania ilości tlenku azotu w 
odlotowych gazach spalinowych 

(57) Ujawniono sposób zmniejszania ilości tlenku azotu w 
odlotowych gazach spalinowych, zwłaszcza w gazach spalino
wych z urządzeń do spalania odpadów, przy którym odlotowy 
gaz spalinowy, wychodzący z urządzenia poprzez przewód, 
prowadzący gazy spalinowe, w całym zakresie obciążeń urzą
dzenia do spalania odpadów sprowadzony jest za pomocą 
urządzeń do zakresu temperatur roboczych, określonych dla 
reaktora typu DENOX, a następnie przy pomocy środka reduku
jącego zostaje odazotowany (sposobem SCR) w reaktorze typu 
DENOX, przy czym odlotowy gaz spalinowy przed wejściem do 
reaktora (10) ochładza się w pierwszym stopniu (5) podgrzewa
cza wody do zakresu temperatury roboczej, określonego dla 
reaktora typu DENOX, a po odazotowaniu, w drugim stopniu 
(11) podgrzewacza wody, połączonym pod względem przepły
wu wody z pierwszym stopniem (5) podgrzewacza wody, ochła
dzany jest nadal do określonej dla gazów spalinowych tempe
ratury, przy czym pierwszy stopień (5) podgrzewacza wody 
utworzony jest z dwóch zespołów (6, 7) połączonych ze sobą, 
pod względem przepływu wody, równolegle, a każdy z nich 
usytuowany jest w swej własnej drodze (3, 4) dla gazów spali
nowych, przy czym wejście do tych dróg (3,4) wyposażone jest 
w zwrotnicę gazu (2), która przy wartości niższej od ustalonego 
zakresu przy częściowym obciążeniu urządzenia do spalania, 
przełączana jest z położenia otwartego w położenie zamykające 
i zamyka jedną z dróg (3, 4) gazów spalinowych, a która przy 
przekroczeniu ustalonego zakresu przy częściowym obciąże
niu, przełączana jest z położenia zamykającego w położenie 
otwarte i otwiera obie te drogi (3, 4), a ponadto urządzenie do 
przeprowadzania sposobu. 

(26 zastrzeżeń) 
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Al(21) 314196 (22) % 05 09 6(51) B01F11/00 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Masiuk Stanisław 
(54) Mieszalnik wibracyjny z mieszadłem 

posuwisto-zwrotnym oraz napęd 
hydrauliczny elementu posuwisto-zwrotnego, 
zwłaszcza mieszadła posuwisto-zwrotnego 

(57) Mieszalnik zawiera mieszadło posuwisto-zwrotne (2), 
umieszczone w zbiorniku (1), a drąg (3) mieszadła (2) jest 
połączony z dolnym tłoczyskiem (7) cylindra hydraulicznego (5). 
Na górnym tłoczysku (7a) zamocowany jest przełącznik (11) 
układu regulacji skoku, tłoka który to układ wyposażony jest w 
elektroniczne urządzenie sterujące (18), połączone z dwoma 
wyłącznikami krańcowymi (13,13a), wyposażonymi w urządze
nia rgulacyjne (14,15,16) oraz z elektrozaworem (19). Korzyst
nie, przełącznik (11) stanowi żarówka, zaś wyłącznikami krańco-
wymi (13, 13a) są fototranzystory. Korzystnie, urządzenie 
sterujące (18) jest połączone z pompą (23) o regulowanej wy
dajności. Napęd składa się z cylindra hydraulicznego (5), wypo
sażonego w tłok (6) z dwoma Toczyskami, przy czym tioczysko 
dolne (7) połączone jest rozłącznie z drągiem (3) elementu 
posuwisto-zwrotnego (2), zaś na końcu tłoczyska górnego (7a) 
zamocowany jest przełącznik (11) układu regulacji skoku tłoka. 
Układ ten zawiera elektroniczne urządzenie sterujące (18), po
łączone z wyłącznikami krańcowymi (13,13a) oraz z elektroza
worem (19). Korzystnie, przełącznikiem (11) jest żarówka, zaś 
wyłącznikami krańcowymi są fototranzytory. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 320175 (22) 97 05 22 6(51) B09B 3/00 
(75) Trybuła Zbigniew, Pilchowo; Trybuła 

Dariusz, Pilchowo 

(54) Sposób i urządzenie do utylizacji odpadów 
(57) Sposób utylizacji odpadów polega na tym, że z odpa

dów wyodrębnia się składniki surowca wyjściowego w postaci 
makulatury i materiałów włóknistych, sprawdza i usuwa się 
zanieczyszczenia, następnie surowiec rozdrabnia się wstępnie 
a później dokładnie za pomocą rozcierania i rozwłókniania, aż 
do uzyskania jednorodnej masy obu składników surowca wyj
ściowego, po czym uzyskaną masę miesza się. Urządzenie do 
utylizacji odpadów ma człon rozdrabniania wstępnego surowca, 
złożony ze stołów (1), transportera dozującego (2) i kruszarki (4) 
oraz ma człon rozdrobnienia dokładnego, złożony z transportera 
dozującego (5) i młyna (8). Do wylotu tego młyna przyłączony 
jest transportero-mieszalnik, instalacja nawadniająca i dozow
nik podający kompozycję nawożącą. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314056 (22) 96 04 29 6(51) B09C 1/00 
(75) Budny Lucyna, Neuss, DE; Raszeja Wojciech 

Jan, Bydgoszcz 
(54) Sposób i urządzenie do ciągłego oczyszczania 

skażonej gleby 
(57) Sposób polega na tym, że skażona gleba oraz adsor

bent w postaci granulatu wprowadzony zostaje do komory mie
szania (3) i po wymieszaniu zostaje przemieszczony do komory 
rozdzielczo-natryskowej (7) na bęben (6) gdzie w strumieniu 
wody następuje oddzielenie oczyszczonej gleby od adsorbentu 
który oblepiony cząsteczkami roponośnymi przemieszczany 
jest do komory odsysającej (8) w której wirówka (9) oddziela 
cząsteczki roponośne od granulatu adsorbenta. Urządzenie 
składa się z komory sterująco-załadowczej (2), komory miesza
nia (3), komory rozdzielczo-natryskowej (7) oraz komory odsy
sającej (8), króre usytuowane są na platformie samobieżnego 
środka transportu (11). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320855 (22) 9512 18 6(51) B25B 21/02 
(31)94 4445812 (32)9412 21 (33) DE 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/04993 
(87) 96 06 27 WO96/19320 PCT Gazette nr 29/96 

(71) SFS INDUSTRIE HOLDING AG, 
Heerbrugg, CH 

(72) Österle Helmut, AT; Palm Erich, CH 
(54) Sposób osadzania śruby 
(57) W sposobie osadzania śruby (1 ) samonawiercającej lub 

samoczynnie formującej otwór oraz kształtującej lub nacinającej 
gwint dołącza się w procesie formowania otworu do napędu 
obrotowego (7) oddziaływanie udarowe (6), działające w kierun
ku osiowym. Przy następującym procesie kształtowania gwintu 
oddziaływanie udarowe zostaje wyłączone tak, że wtedy działa 
tylko napęd obrotowy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319779 (22)9704 30 6(51) B25J 15/00 
(31)96 9605545 (32)96 05 03 (33) FR 
(71) ETABLISSEMENTS CAILLAU,Issy les 

Moulineaux, FR 
(72) Chauffeteau Eric, Chêne Richard 
(54) Urządzenie dźwignikowe pneumatyczne 
(57) Pneumatyczne urządzenie dźwignikowe zawiera pier

wszy tłok (18), ruchomy w pierwszej komorze osiowej (12), 
położonej z tyłu, drugi tłok (20), ruchomy w drugiej komorze 
osiowej (14), położonej z przodu pierwszej, ściankę (28) do 
rozdzielania obu komór osiowych, w której przemieszcza się 
wydrążony łącznik (24) tłoków (18, 20), które są przyłączone do 
elementu posuwowego (40), znajdującego się z przodu korpusu 
(10) dźwignika. Środki do doprowadzania płynu pod ciśnieniem 
obejmują zawór suwakowy. Ścianka rozdzielająca (28) ma otwór 
poprzeczny (72), w którym umieszczony jest suwak zaworu, 
pierwszy przewód (74, 76), który łączy otwór poprzeczny (72) z 
doprowadzeniem (66,68) płynu pod ciśnieniem, drugi przewód, 
który przyłącza otwór poprzeczny (72) do tylnej części drugiej 
komory osiowej (14) oraz trzeci przewód, który przyłącza otwór 
poprzeczny (72) do przedniej części pierwszej komory osiowej 
(12). Pierwszy przewód (74, 76) i drugi przewód łączą się ze 
sobą i są odizolowane od trzeciego przewodu w pierwszym 
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położeniu suwaka zaworu, natomiast w drugim położeniu tego 
suwaka pierwszy (74, 76) i trzeci przewód łączą się ze sobą i są 
odizolowane od drugiego przewodu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319844 (22)97 05 07 6(51) B28B 7/00 
(31) 96 19618579 (32) 96 05 09 (33) DE 
(71) Dorstener Maschinenfabrik AG, Dorsten, 

DE 
(72) Korioth Detlef, Lütkenhorst Günter 
(54) Sposób wytwarzania bloków betonowych z 

betonu komórkowego i forma odlewnicza do 
wytwarzania bloków betonowych z betonu 
komórkowego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bloków beto
nowych z betonu komórkowego i formy odlewniczej z ramą 

formy i odłączalnego od niej boku formy, do wytwarzania blo
ków betonowych z betonu komórkowego podczas prdukcji 
kształtek. Odbywa dna hartownicze (5a, 5b) są od siebie odsu
wane tak, że powstaje blok betonowy o szerokości obu den 
hartowniczych i można go dzielić wzdłużnie na kształtki poprzez 
przecięcie środkowe. Po tym możliwa jest obustronna obróbka 
połówek bloku betonowego w stanie wilgotnym tak, że podwo
jona zostaje zdolność produkcyjna formy odlewniczej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 320917 (22) 95 12 15 6(51) B29B 7/76 
(31) 94 361322 (32) 9412 21 (33) US 
(86) 95 12 15 PCT/US95/16442 
(87) 9606 27 W096/19329 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SEALED AIR CORPORATION, Saddle 

Brook, US 
(72) Bertram George T., Corrigan John J. Ill, 

Lacombe Patrick S., Knaak Michael R. 
(54) Ręczny dozownik spienialnych kompozycji i 

system dozowania 
(57) Opisano ręczny dozownik (25) do dozowania spienial

nych kompozycji, który jest szczególnie użyteczny do systemów 
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pakowania ze spienianiem na miejscu. Ręczny dozownik (25) 
zawiera obudowę (32), silnik (33) w tej obudowie; przekładnię 
(34) w obudowie, napędzaną przez silnik oraz nabój (35) zawo
rowy w obudowie napędzany przez przekładnię w celu dozowa
nia spienialnych kompozycji. Silnik jest umieszczony pod nabo
jem zaworowym, aby zapewnić wolną linię obserwacji wzdłuż 
wierzchu obudowy. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 320859 (22) 96 11 08 6(51) B29C 43/18 
F02F 11/00 

(31) 95 19542032 (32) 95 1110 (33) DE 
96 96107472 960510 EP 

(86) 961108 PCT/EP96/04901 
(87) 97 05 15 W097/17535 PCT Gazette nr 21/97 
(71) DRUCKGUSSWERK MÖSSNER GMBH, 

Monachium, DE 
(72) Bebjak Stefan, Bach Walter 
(54) Sposób wytwarzania uszczelki i urządzenie 

wyciskające 
(57) W sposobie wytwarzania uszczelki (10) na korpusie 

kształtowym, w szczególności pokrywie zaworów silnika samo
chodu, wykonuje się rowek dla uszczelki w szczególności w 
głowicy wykonanej jako odlew ciśnieniowy. Uszczelkę (10) wkła
da się pod ciśnieniem. Najpierw nakłada się uszczelkę w rowek 
(14) formy (12) wklęsłej z określonym nadmiarem materiału 
uszczelki, który przewyższa nieco objętość rowka (14). Uszczel
kę (10) utwardza się po dociśnięciu korpusu kształtowego i 
formy (12) wklęsłej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320823 (22) 95 12 19 6(51) B29C 55/00 
B26D 3/00 

A61F13/15 
(31)94 9404436 (32)9412 21 (33) SE 
(86) 95 12 19 PCT/SE95/01534 
(87) 96 06 27 W096/19332 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Kling Robert 
(54) Sposób wytwarzania pasków elastycznej 

warstwy i wyrób chłonny zawierający te paski 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania wielu 

pasków rozpoczynając od pojedynczego arkusza (1) elastycznej 

warstwy, w którym wymieniony pojedynczy arkusz podaje się w 
kierunku (X) wzdłużnym do przodu aż do strefy przecinania (b), 
w której wymieniony arkusz rozcina się wzdłużnie na wiele 
pasków (2-6), następnie wymienione liczne paski podaje się 
dalej w kierunku do przodu, podczas gdy równocześnie rozcią
ga się je w wymienionym kierunku wzdłużnym, zmniejszając 
przez to ich szerokość (e) i grubość, Wynalazek dotyczy również 
wyrobu chłonnego, w którym zastosowano wiele płaskich, cien
kich i prostokątnych pasków, w jednym lub więcej obszarów 
sprężystych wymienionego wyrobu w celu zapewnienia dobrej 
i jednakowej zdolności odpowietrzania wzdłuż wymienionych 
sprężystych obszarów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320875 (22) 95 12 22 6(51) B30B 11/16 
A61J 3/10 

(31)94 4446470 (32)9412 23 (33) DE 
(86) 9512 22 PCT/EP95/05117 
(87) 96 07 04 W096/19962 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Rosenberg Jörg, Maier Werner, Fricke 

Helmut, Breitenbach Jörg 
(54) Sposób wytwarzania podzielnych tabletek 
(57) Niniejsze zgłoszenia dotyczy sposobu wytwarzania po

dzielnych tabelek na drodze formowania ze wsadu, w urzędzeniu 
do kalandrowania wyposażonym w dwa cylindry (6, 8) formują
ce zestawione ze sobą, przy czym jeden z cylindrów (6) posiada 
przynajmniej jedno wgłębienie (2) z przynajmniej jednym 
grzbietem (7) rozciągającym się aż do linii powierzchni cylindra 
i tworzącym rowek do pękania. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319716 (22) 97 04 28 6(51) B32B 7/04 
(31) 96 19961076 (32) 96 04 29 (33) CH 
(71) HAWE NEOS DENTAL 

Dr.H.v.Weissenfluh AG, Bioggio, CH 
(72) Kilcher Beat, v.Weissenfluh Beat A 
(54) Sposób łączenia folii metalowej z folią z 

materiału syntetycznego i sposób 
wytwarzania matrycy dentystycznej poprzez 
łączenie folii metalowej z folią z materiału 
syntetycznego 

(57) Sposób łączenia folii metalowej z folią z materiału syn
tetycznego przez wiązanie klejowe charakteryzuje się tym, że 
odwija się obydwie folie (2,13) z odpowiednich szpul zasobni
kowych (1,14), a następnie folię z materiału syntetycznego (13), 
przed nałożeniem kleju utwardzalnego światłem, poddaje się 
obróbce wyładowaniem ulotowym na przynajmniej wąskim ob
szarze granicznym folii, po czym obydwie folie dociska się do 
siebie i napromieniowywuje światiem, w szczególności światłem 
ultrafioletowym, dla spowodowania polimeryzacji kleju. 

Sposób wytwarzania matrycy dentystycznej przez łą
czenie cienkiej folii metalowej z folią z materiału syntetycznego 
poprzez wiązanie klejowe charakteryzuje się tym, że odwija się 
obydwie folie (2,13) z odpowiednich szpul zasobnikowych (1,14), 
a następnie folię z materiału syntetycznego (13), przed nałoże
niem kleju utwardzalnego światłem, poddaje się obróbce wyła
dowaniem ulotowym na przynajmniej wąskim obszarze granicz
nym folii, po czym obydwie folie dociska się do siebie i 
napromieniowywuje światiem, w szczególności światłem ultra
fioletowym, dla spowodowania polimeryzacji kleju, a następnie 
przenosi się tak uzyskaną kompozytową folię za pomocą urzą
dzenia transportującego na stanowisko obróbcze, na którym 
wykrywa się matrycę. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 320886 (22) 95 12 19 6(51) B32B 27/12 
(31) 94 359986 (32) 9412 20 (33) US 
(86) 95 12 19 PCT/US95/16624 
(87) 96 06 27 W096/19346 PCT Gazette nr 29/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) McCormack Ann Louise, Hetzler Kevin 

George 
(54) Błony o małej grubości i laminaty 

błonowo/włókninowe 
(57) Ujawniona jest błona wielowarstwowa (10) o małej gru

bości, która może być laminowana z innymi matriałami, takimi 
jak, na przykład, materiały włókninowe. Błona wielowarstwowa 
może zawierać jedną albo więcej warstw powłokowych (18,20), 
które w pewnych ukształtowaniach obejmują nie więcej niż 
około 15 procent grubości całkowitej, a w innych ukształtowa
niach nie więcej niż około 10 procent grubości całkowitej błony 
wielowarstwowej (10). Takie błony i laminaty mają wiele zasto
sowań, obejmujących, ale nie tylko, wyroby chłonne higieny 
osobistej, wyroby odzieżowe i medyczne, takie jak prześcierad
ła i serwety chirurgiczne. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 319825 (22) 97 05 06 6(51) B60D 1/155 
(31)96 19618378 (32)96 05 08 (33) DE 

96 19635794 96 09 04 DE 
(71) BPW Bergische Achsen 

Kommanditgesellschaft, Wiehl, DE 
(72) Dowe Gunter 
(54) Przestawialny w wysokości dyszel dla 

przyczep 
(57) Wynalazek dotyczy przestawialnego w wysokości dysz

la dla przyczep, składającego się z korpusu (1), mocowanego 
do przyczepy i urządzenia cięgłowego (7), sprzęganego z ciąg
nikiem, pomiędzy którym są umieszczone co najmniej dwa 
zastrzały (4, 5), tworzące równoległobok, które swoimi końcami 
są ułożyskowanewychylnie wokół poziomej osi (4a, 4b) lub (5a, 5b). 
Aby uprościć konstrukcję i zapewnić pewne unieruchomienie 
urządzenia cięgłowego w żądanym położeniu, zastrzały (4,5) są 
aretowalne w jednym z szeregu określonych położeń, które 



18 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (623) 1997 

odpowiadają najniższemu i najwyższemu oraz co najmniej jed
nemu położeniu pośredniemu urządzenia cięgłowego, przez co 
najmniej jedno urządzenie sprzęgłowe kształtowe, które składa 
się z elementu łączącego (9), w postaci trzpienia, osadzalnego 
w otworze przyjmującym (8) w jednym z zastrzałów (4 lub 5) i 
urządzenia przytrzymującego, okrślającego szereg położeń dla 
elementu łączącego (9), na drugim zastrzale (5 lub 4). Urządze
nie przytrzymujące jest ukształtowane jako szereg otworów (10), 
umieszczonych na wycinku koła lub jako segment w postaci 
wycinka koła z uzębieniem czołowym. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320878 (22) 95 12 06 6(51) B60J 1/00 
(31) 94 9424659 (32)941207 (33) GB 
(86) 95 12 06 PCT/GB95/02847 
(87) 96 06 13 W096/17737 PCT Gazette nr 27/96 
(71) BELRON INTERNATIONAL N.V., 

Kralendijk, AN 
(72) Ledger Neville Richard, Davies Christopher, 

Clement Robert Marc 
(54) Sposób i urządzenie do demontażu 

zamocowanych szyb 
(57) Umocowane szyby, np. przedniej szyby (1 ) do ramy wspo

rczej pojazdu, za pomocą jednorodnego materiału łączącego (6) jest 
demontowane przez umieszczenie systemu doprowadzającego 

energię (9) w sąsiedztwo szyby (1), następnie emitowanie ener
gii z układu doprowadzającego przez szybę (1) w wyniku czego 
następuje demontaż szyby (1) z ramy (5) dzięki degradacji 
pewnej części jednorodnego materiału łączącego (6) i/lub odła-
mania lub degradacji materiału szyby. Energia może być dostar
czana np. przez promieniowanie ultradźwiękowe lub laserowe i 
najczęściej jest ona skupiana w uprzednio określonym obsza
rze, aby usprawnić proces demontażu. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 319713 (22) 97 04 28 6(51) B60T13/08 
B60D 1/01 

(31) 96 19617062 (32) 96 04 29 (33) DE 
(71) BPW Bergische Achsen 

Kommanditgesellschaft, Wiehl, DE 
(72) Dowe Günter 
(54) Przestawialne w wysokos'ci urzqdzenie 

cî glowe dla przyczep 
(57) Wynalazek dotyczy przestawialnego w wysokosci urz%-

dzeniacieglowego do przyczep (2) z urzqdzeniem hamulcowym 
najazdowym, ktöre przy ruchu wzgledem pomiedzy dra.giem 
ciegfowym (6) polqczonym ze sprzegiem dla cia.gnika i dyszlem 
(1), pota.czonym z rama. przyczepy (2), oddziafywuje za pomoca. 
dzwigni zwrotnej (9) na przeMadnie^ hamulcowa. (8). W celu 
uproszczenia konstrukcji i obstugi dzwignia zwrotna (9) jest 
umieszczona na cze£ci dyszla (11) pota.czonej z rama. przyczepy (2) 
i polqczona przez ciegio Bowdena (10) z dra,giem ciegtowym (6). 

(2 zastrzezenia) 
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A1(21) 319714 (22) 97 04 28 6(51) B60T13/08 
B60D 1/01 

(31) 96 19617065 (32)96 04 29 (33) DE 
(71) BPW Bergische Achsen 

Kommanditgesellschaft, Wiehl, DE 
(72) Dowe Günter 
(54) Urządzenie cięgłowe dla przyczep 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia cięgłowego do przy

czep z urządzeniem hamulcowym najazdowym, który przy ru
chu względnym pomiędzy drągiem cięgłowym (4) połączonym 
ze sprzęgiem dla ciągnika i dyszlem, połączonym z ramą przy
czepy, oddziaływuje za pomocą urządzenia przenoszącego na 
przekładnię hamulcową. 

Urządzenie przenoszące jest utworzone przez cięgło 
Bowdena (7), którego pancerz (7a) swoim przednim końcem 
jest zamocowany do drąga cięgłowego (4), a jego splotka (7b) 
jest połączona swoim przednim końcem z obudową (3) urządze
nia hamulcowego najazdowego, umieszczonego na przednim 
końcu dyszla. Tylny koniec pancerza (7a) jest umieszczony albo 
w punkcie stałym (2) na dyszlu lub ramie przyczepy lub w 
dźwigni przekładniowej, połączonej z przekładnią hamulcową, 
ułożyskowaną w dyszlu lub ramie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319715 (22)97 04 28 6(51) B60T13/08 
B60D 1/01 

(31) 96 19617064 (32) 96 04 29 (33) DE 
(71) BPW Bergische Achsen 

Kommanditgesellschaft, Wiehl, DE 
(72) Dowe Günter 
(54) Urządzenie cięgłowe do przyczep 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia cięgłowego do przy

czep z urządzeniem hamulcowym najazdowym, które przy ru
chu względnym pomiędzy drągiem cięgłowym (6) połączonym 
ze sprzęgiem dla ciągnika i dyszlem (1), połączonym z ramą 
przyczepy, oddziaływuje za pomocą urządzenia przenoszące
go na przekładnię hamulcową (8). 

Urządzenie przenoszące jest utworzone przez giętki 
element cięgłowy (9), którego przedni koniec jest połączony z 
drągiem cięgłowym (6), a jego tylny koniec z przekładnią hamul
cową (8) i który jest prowadzony przez co najmniej jeden krążek 
zwrotny (11), którego miejsce obrotu dla giętkiego elementu 
cięgłowego (9) leży w kierunku jazdy przed miejscem zamoco
wania przedniego końca elementu cięgłowego (9) do drąga 
cięgłowego (6). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319824 (22) 97 05 06 6(51) B61F 5/14 
(31)96 9605718 (32)96 05 07 (33) FR 
(71) GECALSTHOM TRANSPORT SA, Paiyż, 

FR 
(72) Nast Jean-Daniel 
(54) Wózek napedny 
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wózek napęd-

ny, zawierający ostoję (1) wózka i belkę (2), który charakteryzuje 
się tym, że belka (2) ma stopień swobody wokół pewnej piono
wej osi względem ostoi (1) wózka, przy czym belka (2) jest 
oparta na ślizgu (4) i jest utrzymywana w obrocie za pośrednic
twem łączników (5) względem nadwozia (6), zamontowanego 
na wózku napędnym. Za pośrednictwem przeciwdziałającego 
wężykowaniu amortyzatora (3) zapewnione jest komplementar
ne połączenie pomiędzy ostoją (1) i nadwoziem (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320885 (22) 95 12 15 6(51) B61H 11/14 
(31)94 9415476 (32)9412 22 (33) FR 
(86) 95 12 15 PCT/FR95/01674 
(87) % 06 27 W096/19372 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SOCIETE DES FORGES DE FRESNES, 

Fresnes-sur-Escaut, FR 
(72) Deramaux Jean-Michel, Caron Bernard 
(54) Urządzenie hamulcowe pojazdu szynowego 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia hamulcowego pojazdu 

szynowego zawierającego elementy napędu (1,2) przystosowa
ne do przyłożenia klocka hamulcowego na powierzchnię hamul
cową sztywno połączoną z kołem pojazdu. Urządzenie obejmu
je człon reakcyjny (11), co najmniej jedną dźwignię (6', 6") 
przystosowaną do współpracy z członem reakcyjnym, elementy 
połączenia między elementami napędu i dźwignią i klocek ha
mulcowy wsparty przez dźwignię celem przyłożenia go do po
wierzchni hamulcowej poprzez obrót dźwigni pod działaniem 
elementów napędu i członu reakcyjnego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314155 (22) 96 05 08 6(51) B62H 3/12 
(75) Synakiewicz Jędrzej Jacek, Kwidzyn; Mróz 

Marek, Kwidzyn 
(54) Wieszak rowerowy 
(57) Wieszak rowerowy stanowią dwa półgniazda (1,2) skie

rowane dnami (4,5) w przeciwnych kierunkach. Półgniazda (1, 
2) w widoku zgodnym z ich osią symetrii tworzą gniazdo półza-
mknięte. Półgniazda (1, 2) zamocowane są do podstawy (3) 
zakotwionej w ścianie nośnej. Półgniazda (1,2) współpracują z 
rurą (8) mocującą siodło (10) do ramy (6,7) roweru. Kołnierz (9) 
rury (8) siodła (10) zabezpiecza rower przed wysunięciem się z 
wieszaka. 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320048 (22) 97 05 17 6(51) B65D 5/00 
(75) Choina Wojciech, Lublin 
(54) Opakowanie tekturowe 
(57) Opakowanie przeznaczone do pakowania różnych ma

teriałów posiada na zewnętrznych powierzchniach nadruk róż
nych figur i linii cięcia i gięcia. Z figur tych, po wycięciu ich z 
opróżnionego opakowania i odpowiednim wygięciu wzdłuż linii 
gięcia, otrzymuje się ukształtowane przestrzennie figury oraz 
ewentualnie inne elementy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320934 (22) 96 01 04 6(51) B65D 71/14 
(31) 95 368185 (32) 95 0104 (33) US 
(86) 96 0104 PCT/US96/00532 
(87) 96 07 U WO96/20881 PCT Gazette nr 31/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Bates Aaron 
(54) Opakowanie transportowe, zwłaszcza do 

butelek i puszek 
(57) Opakowanie transportowe, zwłaszcza do butelek i pu

szek, umieszczonych w opakowaniu pionowo, przynajmniej w 
jednym rzędzie, wyposażone jest w płat górny (12), dwa płaty 
boczne (14, 22) przymocowane zginająco do płata górnego, 
skierowane od jego bocznych krawędzi w dół, oraz w uchwyt 
(44) utworzony z płata górnego (12) i z płatów boczych (14,22). 
Uchwyt (44) usytuowany prostopadle do osi podłużnej płata 

górnego, jest przymocowany swymi częściami końcowymi (48) 
do płatów bocznych. Przemieszcza się on pomiędzy położe
niem spoczynkowym, a uniesionym położeniem eksploatacyj
nym, w którym jego część środkowa (46) jest odgięta powyżej 
płata górnego. Części końcowe uchwytu są zaopatrzone w 
zginane klapki (78, 80), dzięki którym następuje stopniowe 
przenoszenie naprężeń z płatów bocznych na uchwyt podczas 
podnoszenia obciążonego opakowania. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 320828 (22) 95 12 19 6(51) B65D 75/00 
(31)94 361346 (32)9412 21 (33) US 
(86) 95 12 19 PCT/US95/16484 
(87) 96 06 27 W096/19393 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Bakx Martinus CM. 
(54) Opakowanie transportowe zaczepowe, 

zwłaszcza do puszek i butelek 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie transportowe 

zaczepowe, zwłaszcza do puszek i butelek, wyposażone w 
górną ścianę, składającą się z płata wewnętrznego (20) i z płata 
zewnętrznego (40), nałożonych na siebie swymi częściami (22, 
42). Płat wewnętrzny (20) jest zaopatrzony w otwory wewnętrzne 
(24) dla pakowanych artykułów na przykład puszek. Otwory 
wewnętrzne (24) są zaopatrzone w nacięcia promieniowe (26), 
tworzące między sobą zaczepowe języczki (28), których wewnę
trzne krawędzie tworzą okrąg o odpowiedniej średnicy. Płat 
zewnętrzny (40) jest zaopatrzony w otwory zewnętrzne (44) dla 
pakowanych artykułów, współosiowe z otworami wewnętrznymi 
(24). Średnica otworu zewnętrznego jest większa od średnicy 
otworu wewnętrznego i jest mniejsza od pozornej średnicy 
okręgu zewnętrznych zakończeń nacięć promieniowych (26). 

(11 zastrzeżeń) 



22 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (623) 1997 

A1(21) 319845 (22)97 05 07 6(51) B66C 17/12 
(31) 96 19618580 (32)96 05 09 (33) DE 
(71) Dorstener Maschinenfabrik AG, Dorsten, 

DE 
(72) Specht Manfred 
(54) Suwnica 
(57) Suwnica do transportowania i odwracania form odlew

niczych do produkcji elementów budowlanych takich jak kształ
tki lub podobne, z betonu komórkowego, ma pomost suwnicy 
(3) z usytuowanymi po obu stronach belkami policzkowymi (4) 
i wieszakami (6) z urządzeniami do odwracania dla form odlew
niczych. Wieszaki (6) są dodatkowo wyposażone w urządzenia 
przestawiające (10) do przestawiania den hartowniczych form 
odlewniczych lub wózków transportowych (12) dla form odlew
niczych tak, że w innym przypadku dodatkowo wymagana 
suwnica przestawiająca teraz jest zintegrowana z suwnicą od
wracającą i jest niepotrzebne realizowanie oddzielnie z jednej 
strony suwnicy odwracającej, a z drugiej strony suwnicy prze
stawiającej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314068 (22) % 04 30 6(51) B66D 3/18 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i 

Urządzeń Transportowych DETRANS -
Bytom, Bytom; Pillich Wojciech, Zabrze 

(72) Pillich Wojciech 
(54) Dźwignik napędzany sprężonym płynem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dźwignik napędzany sprę

żonym płynem, takim jak np. woda, powietrze względnie inna 
ciecz lub gaz, przyjaznym dla środowiska. Dźwignik charakte
ryzuje się tym, że jest wyposażony w co najmniej jeden, usytuo
wany w pozycji pionowej lub bliskiej pionu elastyczny przewód 
(6), ułożony na kolumnie (1) i dociskany do niej za pomocą rolki 
(4) wspornikowo osadzonej na kolumnie (1) platformy ładunko
wej (3), przy czym elastyczny przewód (6) jest zasilany od dołu 
sprężonym płynem. Elastyczny przewód (6) może być również 
dodatkowo zasilany od góry sprężonym płynem. Dźwignik cha
rakteryzuje się również tym, że posiada przeciwwagę (7) platfor
my ładunkowej (3), na przewodzie zasilającym elastyczny prze
wód (6) ma zawór odcinający i zawór zwrotny, a na przewodzie 
odpływowym elastycznego przewodu (6) ma zwór odcinający. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 314057 (22) 96 04 29 6(51) C02F1/40 
B63J 4/00 

(75) Budny Lucyna, Neuss, DE; Raszeja Wojciech 
Jan, Bydgoszcz 

(54) Urządzenie do oczyszczania skażonej wody 
(57) Urządzenie do oczyszczania skażonej wody charakte

ryzuje się tym, że jednostka pływająca posiada zbiornik wewnę
trzny do którego wtłaczany jest granulowany adsorbent przez 



Nr 23 (623) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

urządzenie rozpylające (10), natomiast filtrowanie i czyszczenie 
wody odbywa się przez adsorbent urządzeń filtrujących (6) i 
czyszczących (7) oraz przez segmenty zapory. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314055 (22) 96 04 29 6(51) C02F1/58 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Kaczmarek Tadeusz, Folek Stanisław, 

Kwiecień Jacek, Mateńko Henryka, Palka 
Jan, Trefler Bronisław, Sołtysik Barbara, 
Stechman Marta, Różycka Danuta 

(54) Sposób wykorzystania zasolonych wód z 
kopalń węgla kamiennego 

(57) Sposób wykorzystania zasolonych wód z kopalń węgla 
kamiennego, szczególnie wód zawierających siarczany, polega 
na tym, że w pierwszym etapie wiąże się jony wodorowęglanowe 
oraz dwutlenek węgla za pomocą wodorotlenku sodu, a po 
wytrąceniu w drugim etapie nawozu wapniowo-magnezowego 
i zatężeniu wstępnym solanki w trzecim etapie do zawartości 
TDS około 280 g/cm3, usuwa się w czwartym etapie kolejno jony 
magnezu dwuwodorofosforanem amonu i sodą oraz jony wa
pnia wodorofosforanem sodu i wodorotlenkiem sodu, a nastę
pnie poddaje się solankę głębokiemu oczyszczeniu od jonów 
magnezu za pomocą wodorotlenku sodu przy pH 11 iw piątym 
etapie w znany sposób usuwa się jod i brom na jonitach, w 
szóstym etapie usuwa się jony siarczanowe w środodwisku 

silnie kwaśnym za pomocą adsorbentu cyrkonylowego i przy
stępuje się w etapie siódmym do wydzielenia krystalicznego 
chlorku sodu metodą krystalizacji wyparnej, w etapie ósmym 
solankę uwalnia się od soli potasu za pomocą siarczanu sodu 
uzyskując siarczan potasu, ługi macierzyste zawraca się do 
etapu czwartego zamykając obieg. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314100 (22) 96 05 07 6(51) C02F 3/34 
(71) Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej PAN, Warszawa 
(72) Chwojnowski Andrzej, Ptaszyński Paweł 
(54) Sposób utylizacji ścieków i kaskada 

bioreaktorów, zwłaszcza do utylizacji ścieków 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że ścieki poddaje się 

biologicznej degradacji w kaskadzie bioreaktorów pracujących 
w zakresie coraz niższych stężeń. Bioreaktory oddziela się od 
siebie przegrodami półprzepuszczalnymi, zatrzymującymi mi
kroorganizmy będące składnikami biozłoża, a przepuszczający
mi pożywki oraz produkty metabolizmu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320923 (22) 95 12 15 6(51) C03B 9/16 
C03B 11/06 

(31)94 366358 (32)9412 29 (33) US 
(86)951215 PCT/US95/16411 
(87) % 07 11 WO96/20896 PCT Gazette nr 31/96 
(71) UNION OIL COMPANY OF 

CALIFORNIA, El Segundo, US 
(72) Sweetland James E., Smith Thomas M., 

Dodson David H., Stover Timothy A., Easley 
Michael E. 

(54) Grafitowe pierścienie prowadzące 
(57) Ujawniono w szczególności pierścień prowadzący (11), 

który posiada grafitowy korpus (13) i mechanicznie połączoną 
z korpusem wkładkę (14), korzystnie wykonaną z metalu. Wkład
ka (14) i korpus (13) tworzą pierścień prowadzący (11), podpie
rający dzieloną formę główkową (12), stosowaną podczas wy
twarzania szklanego pojemnika. W korpusie grafitowym (13) 
uniknięto potrzeby oddzielnego smarowania, przy jednoczes
nym zachowaniu wystarczającej wytrzymałości dla umożliwie
nia mechanicznego zamocowania wkładki (14). Takie połączenie 
zapewnia integralność strukturalną niezbędną dla zapobieżenia 
powstawaniu uszkodzeń podczas operacji wytwarzania szkla
nego pojemnika oraz właściwości termiczne wymagane przy 
stykaniu się z gorącymi porcjami szklanej masy. 

(22 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 319741 (22) 97 04 29 6(51) C03B 20/00 
(31) 96 640354 (32)96 04 30 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Leidy D. Wayne, Shinaberry Derek W. 
(54) Sposób i urządzenie do rozdzielania kropli 

stopionego szkła z detekcją przerwanej 
taśmy napędowej 

(57) Sposób polega na tym, że ustawia się co najmniej jeden 
kubeł do odbioru kropli z otworów wylotowych, montuje się 
kubeł wahliwie wokół stałej osi poniżej otworów wylotowych, 
przyłącza się silnik do kubła przez taśmę napędową i wykrywa 
się przerwanie taśmy napędowej przez to, że dostarcza się 
pierwszy sygnał elektryczny w funkcji ruchu silnika, dostarcza 
się drugi sygnał elektryczny w funkcji ruchu kubła i wskazuje się 
przerwanie taśmy napędowej w funkcji różnicy pomiędzy syg
nałami pierwszym i drugim. 

Urządzenie zawiera otwory wylotowe (20, 22, 24, 26) 
kropli oraz elementy do odbioru kropli z elementów wylotowych 
i rozdzielania kropli na wiele sekcji (44) formowania wyrobu. 
Elementy do odbioru i rozdzielania zawierają co najmniej jeden 
kubeł (12, 14, 16, 18), wał (54) do montowania kubła, silnik 
elektryczny (70), taśmę napędową (66) łączącą silnik z wałem 
oraz układ detekcji przerwania taśmy napędowej. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 320853 (22) 96 U 05 6(51) C03C 25/02 
(31) 95 9513070 (32) 95 1106 (33) FR 

95 9513069 951106 FR 
(86) 961105 PCT/FR96/01735 
(87) 97 0515 WO97/17305 PCT Gazette nr 21/97 
(71) ISO VER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR 
(72) Yang Alain 
(54) Sposób i urządzenie do swobodnego 

odwirowywania włókien mineralnych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu formowania włókien mine

ralnych, w którym stopiony materiał jest wylewany na obrzeże 
kół wirowych o zasadniczo poziomych osiach, gdzie w wyniku 
siły odśrodkowej włókna są formowane, a nstępnie odrzucane 
w kierunku, który jest zasadniczo równoległy do osi, przez 
główny strumień gazu na co najmniej części obwodu kół, w 
którym wywtorzony jest pomocniczy strumień gazu o zasadni
czo takim samym kierunku jak główny strumień gazu i w którym 
na włókna wyrzucane jest płynne spoiwo, oraz w którym pomoc
niczy strumień gazu jest utworzony przez oddzielne strumienie, 
z których zwłaszcza niektóre są strumieniami wirującymi. Część 
ciekłego spoiwa może być wprowadzona do wnętrz tych wirują
cych strumieni. Wynalazek zawiera propozycję urządzenia prze
znaczonego do realizacji sposobu, w którym niektóre zwłaszcza 
dysze rozmieszczone wokół szczeliny są wyposażone w obro
towe prowadnice, zwłaszcza spiralne trzpienie lub śruby Archi-
medesa. Wynalazek pozwala na lepsze rozmieszczenie spoiwa 
między włóknami. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319622 (22)97 04 23 6(51) C07C 45/50 
C07C 47/02 

(31) 96 19617257 (32)96 04 30 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut, DE; Frohning Dieter, 

DE; Gick Wilhelm, DE; Hofs Wolfgang, DE; 
Kalbfell Heinz, DE; Kappesser Harald, DE; 
Lappe Peter, DE; Schalapski Kurt, DE; 
Wiebus Ernst, DE; Zgorzelski Wolfgang 

(54) Sposób hydroformylowania olefinowo 
nienasyconych związków 

(57) Sposób hydroformylowania olefinowo nienasyconych 
związków, w którym reakcję w pierwszym etapie reakcji prowa
dzi się w heterogenicznym układzie reakcyjnym z zastosowa
niem jako katalizatora wodnego roztworu związków rodu zawie
rających rozpuszczalne w wodzie organiczne związki fosforu (III) 
w połączeniu kompleksowym, pod ciśnieniem 0,4-10 MPa i z 
tworzeniem się gazów odlotowych, znamienny tym, że gaz 
odlotowy z pierwszego etapu reakcji wprowadza się do drugie
go etapu reakcji, w którym prowadzi się reakcję obecnych 
jeszcze w gazie odlotowym pozostałych olefinowo nienasyco
nych związków, w homogenicznym układzie reakcyjnym w obe
cności kompleksowych związków rodu z organicznymi związka
mi fosforu (III) jako katalizatora, pod ciśnieniem 15-40 MPa. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 314077 (22) 96 05 06 6(51) C07C 69/24 
(71) Zespół Szkół Nr 21, Warszawa 
(72) Banachowicz Adam, Szczawińska Anna, 

Radzka Magdalena 
(54) Sposób wytwarzania maślanu izoamylu 
(57) Sposób wytwarzania maślanu izoamylu przez estryf ika-

cję kwasu masłowego alkoholem izoamylowym w obecności 
kwasowego katalizatora i oddzielanie azeotropu wody z czynni
kiem azeotropującym charakteryzuje się tym, że jako czynnik 
azeotropujący stosuje się alkohol izoamylowy, który w nadmia
rze utrzymuje się w środowisku reakcji. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319775 (22)970430 6(51) C07C 229/48 
C07C 227/12 

(31) 96 19617772 (32) 96 05 03 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Mittendorf Joachim 
(54) Nowy wydajny i wysoce enancjoselektywny 

sposób wytwarzania enancjomerycznie 
czystych cyklopentano- ̂ -aminokwasów 

(57) Sposób wytwarzania enancjomerycznie czystych cyklo
pentano -/J-amlnokwasów o wzorze ogólnym 1, charakteryzuje 
się tym, że bezwodniki kwasów mezo-dikarboksylowych na 
drodze asymetrycznej alkoholizy za pomocą alkoholi allilowych, 
w obecności występującej w enancjomerycznie czystej postaci 
chiralnej zasady aminowej i w obojętnym rozpuszczalniku, naj
pierw poprzez etap pośredniej, enencjomerycznie czystej soli 
przeprowadza się w enencjomerycznie czyste monoestry kwa
sów dikarboksylowych, w następnym przejściu na drodze pro
wadzonej, w jednym z rozwiązań, zgodnie z przegrupowaniem 
Curtiusa reakcji tych monoestrów kwasów dikarboksylowych z 
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azydkami przeprowadza się je poprzez pośrednie odpowiednie 
azydki kwasów w odpowiednie przegrupowane izocyjaniany, 
dalej izocyjaniany poddaje się reakcji z alkoholami allilowymi, 
otrzymując związki o wzorze ogólnym 7 i w końcu w wyniku 
odszczepienia uretanowych i estrowych grup funkcyjnych uzy
skuje się cyklopentano -^-aminokwasy o wzorze ogólnym 1. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320880 (22)9512 21 6(51) C07C 271/02 
C07C 269/04 
A61K 31/325 

(31) 94 9426133 (32) 9412 23 (33) GB 
(86)951221 PCT/GB95/02997 
(87) 96 07 04 WO96/20169 PCT Gazette nr 30/96 
(71} ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Heaton David William, Dines Susan, Dowell 

Robert łan 
(54) Kwas N-(4- [N,N-bis ( 2-jodoetylo ) amino] 

fenoksykarbonylo)- L - glutaminowy o 
wysokiej czystości 

(57) Opisano nowe sole pro-leku użytecznego w terapii pro-
lekiem opartej na kierowaniu enzymu przeciwciałem (ADEPT). 
Wytwarza się sól jodowodorową pro-leku, kwasu N-(4-[N,N-
bis(2-jodoetylo)amino]fenoksykarbonylo)- L-glutaminowego, 
możliwą do otrzymania w postaci krystalicznej. Wytworzenie 
pro-leku w postaci krystalicznej umożliwia otrzymanie go w 
postaci o wysokiej czystości. 

Wynalazek objemuje także m.in. kwas N-(4-[N,N-bis(2-
jodoetylo)amino]fenoksykarbonylo-L-glutaminowy w nowej po
staci o wysokiej czystości. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 320829 (22) 95 12 12 6(51) C07C 279/18 
C07C 279/30 
C07C 335/16 

C07D 295/135 
A61K 31/155 
A61K 31/27 

A61K 31/275 
A61K 31/195 
A61K 31/21 
A61K 31/40 

(31) 94 336795 (32)941212 (33) JP 
95JP 9501135 95 06 07 WO 

(86) 95 12 12 PCT/JP95/02540 
(87) 96 0620 WO96/18608 PCT Gazette nr 28/96 

(71) CHUGAISEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA, Tokio, JP 

(72) Honda Toshio, Makino Toshihiko, Nagafuji 
Toshiaki, Kitoh Yasushi, Kimura Nobuaki 

(54) Pochodne aniliny mające inhibitujący wpływ 
na syntazę tlenku azotu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności związek 
o wzorze ogólnym (1) lub możliwy stereoizomer lub aktywna 
optycznie forma związku lub też jego farmaceutycznie dopusz
czalna sól, w którym Ri oznacza SFfe lub NR7R8, R2 oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową mającą 1-6 atomów węgla, grupę 
alkoksykarbonylową, której część alkilowa jest grupą alkilową 
mającą 1 -6 atomów węgla lub grupą karboksylową lub może się 
łączyć z Ra z wytworzeniem 3- do 8-członowego pierścienia, R3 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową mającą 1 -6 atomów 
węgla lub może się łączyć z R2 z wytworzeniem 3- do 8-człono
wego pierścienia, R4 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
mającą 1-6 atomów węgla, grupę alkoksykarbonylową, której 
część alkilowa jest grupą alkilową mającą 1-6 atomów węgla, 
ewentualnie podstawioną lub może się łączyć z R5 z wytworze
niem 3- do 8-członowego pierścienia, R5 oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową mającą 1 -6 atomów węgla, grupę alkoksykarbo
nylową, której część alkilowa jest grupą alkilową mającą 1-6 
atomów węgla, grupą alkoksykarbonyloaminową, lub grupą 
aminową lub może się łączyć z R4 z wytworzeniem 3- do 8-czło
nowego pierścienia, Yi, Y2, Y3 i Y4, które mogą być takie same 
lub różne, oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę 
nitrową, cyjanową, hydroksylową, alkilową mającą 1-6 atomów 
węgla, która może być podstawiona 1-3 atomami chlorowca, 
cykliczną grupę alkilową mającą 3-6 atomów węgla, która może 
być podstawiona 1-3 atomami chlorowca, grupę alkenylową 
mającą 2-6 atomów węgla, grupę alkinylową mającą 2-6 atomów 
węgla, ewentualnie podstawioną grupę alkoksylową mającą 1 -6 
atomów węgla, grupę alkilotiolową mającą 1-6 atomów węgla, 
NY5Y6 lub COY7, n i m oznaczają liczbę całkowitą 0 lub 1. 

W/w związki są przydatne w leczeniu chorób naczynio-
wo-mózgowych. 

(73 zastrzeżenia) 

A1(21) 320937 (22)9512 20 6(51) C07D 205/09 
A61K 31/395 

(31) 94 9426030 (32) 94 12 22 (33) GB 
94 9426020 9412 22 GB 
95 9511600 95 06 08 GB 
95 9511599 95 06 08 GB 

(86) 9512 20 PCT/EP95/05130 
(87) 960627 W096/19451 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Hickey Deirdre Mary Bernadette, IR; Leach 

Colin Andrew, GB; Ife Robert John, GB; 
Tew David Graham, GB; Dhanak Dashyant, 
GB 

(54) Podstawione azetydyn-2-ony do leczenia 
miażdżycy tętnic 

(57) Związki o wzorze (I), w którym każdy R1 i R2, które mogą 
być takie same lub różne, wybrany jest z grupy obejmującej 
atom wodoru, atom chlorowca oraz ewentualnie podstawiony 
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C(i-8) alkil; R3 oznacza aryl lub arylo C(i-4) alkil, który może być 
ewentualnie podstawiony; X oznacza grupę łączącą; Y oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę arylową; oraz n równe jest 0,1 
lub 2; są inhibitorami enzymu Lp-PIA? i są z tego względu 
przydatne w leczeniu miażdżycy tętnic. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 319866 (22)97 05 08 6(51) C07D 213/36 
C07D 401/12 

(31)96 1178 (32)96 05 09 (33) CH 
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH 
(72) Roduit Jean-Paul, Kalbermatten Georges 
(54) Sposób wytwarzania aryloamidów 

heteroaromatycznych kwasów 
karboksylowych 

(57) Opisano sposób wytwarzania aryloamidów heteroaro
matycznych kwasów karboksylowych o wzorze I, w którym każ
dy An jest atomem azotu lub grupą CRn (n=1-5), przy czym co 
najmniej jeden z członów pierścienia jest atomem azotu, a dwa 
atomy azotu nie są bezpośrednio połączone ze sobą, każdy z 
rodników R1 do FT, jeżeli występują, jest niezależnie jeden od 
drugiego atomem wodoru, grupą Ci-4-alkilową lub arylem, 
gdzie jeden z podstawników R1 do R5 jest grupą o wzorze -OR, 
w którym R jest ewentualnie podstawionym rodnikiem aromaty
cznym lub heteroaromatycznym, R6 jest atomem wodoru lub 
grupą Ci-4-alkilową, a R7 jest ewentualnie podstawionym rodni
kiem aromatycznym lub heteroaromatycznym. Wskazane amidy 
wytwarza się z odpowiedniego heteroaromatycznego chlorow-
cozwiązku, aminy o wzorze ogólnym F^-NH-R7, gdzie R6 i R7 

mają wyżej podane znaczenie i tlenku węgla, w obecności 
kompleksu palladu z trójfenylofosfiną. Związki tej grupy są 
herbicydami o istotnym znaczeniu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320881 (22)951204 6(51) C07D 213/46 
C07D 213/64 
C07D 213/76 

C07D 295/192 
C07D 295/205 
C07D 239/34 
C07D 257/06 
C07D 317/62 
C07D 405/12 
C07C 311/21 
C07C 311/29 
A61K 31/44 

(31) 94 3838 (32) 9412 20 (33) CH 
(86) 95 12 04 PCT/EP95/04762 
(87) 96 06 27 W096/19455 PCT Gazette nr 29/96 
(71) F. HOFFMANN-LAROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Breu Volker, DE; Burri Kaspar, CH; Cassai 

Jean-Marie, FR; Clozel Martine, FR; Hirth 
Georges, FR; Löffler Bernd-Michael, DE; 
Müller Marcel, CH; Neidhart Werner, FR; 
Ramuz Henri, CH 

(54) Pochodne arylo- i hetarylo-sulfonamidów, 
sposób ich wytwarzania oraz ich 
zastosowanie jako antagonistów endoteliny 

(57) Związki o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę fenylo-
wą, podstawioną grupę fenylową albo grupę heterocyklilową, 
R2 oznacza grupę fenylową albo podstawioną grupę fenylową, 
R3 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, grupę cyjano-
wą, karboksylową, zestryfikowaną grupę karboksylową, grupę 
fenylową, podstawioną grupę fenylową, grupę heterocyklilową 
albo grupę -CON^R6 lub -NFřCOR7, R4 oznacza atom wodoru 
albo niższą grupę alkilową, R* oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową albo grupę hydroksylową, Rb oznacza atom 
wodoru albo niższą grupę alkilową, Z oznacza grupę hydroksy
lową, aminową albo grupę -OR8, -OC^NHR8 , -OC(0)OFr, 
-NHCÍOJNHR8 albo -NHC(0)OR8, A i Y niezależnie od siebie 
oznaczają atom tlenu lub siarki, X oznacza atom azotu albo 
grupę CH, a n oznacza 0, 1 lub 2 oraz ich farmaceutycznie 
dopuszczalne sole są inhibitorami receptorów endoteliny. W 
związku z tym można je stosować do leczenia schorzeń związa
nych z działaniem endoteliny, zwłaszcza zaburzeń krążenia, 
takich jak nadciśnienie, niedokrwienie, skurcz naczyń i dusznica 
bolesna. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 314094 (22)9605 07 6(51) C07D 221/18 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Zaworska Alicja, Chilmonczyk Zdzisław, 

Cybulski Jacek, Dzikowska Jadwiga, 
Szelejewski Wiesław, Cendrowska Iwona 
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(54) Sposób otrzymywania 17 
ß- (N-t-butylokarbamoilo) -4-aza-5a-andro-
stan-3-onu 

(57) Sposób polega na tym, że kwas 17/3-(N-t-butylokarba-
moilo)-3,5-seko-4-nor-5-ketoandrostan-3-owy o wzorze 2 ogrze
wa się z mrówczanem amonu w temperaturze 180-200°C, bez 
użycia rozpuszczalnika, przy stosunku molowym kwasu 17/?-
(N-t-butylokarbamoilo)-3,5-seko-4-nor-5-ketoandrostan-3 -
owego do mrówczanu amonu w zakresie od około 1:15 do 
około 1:11, korzystnie 1:11. 

17/J- (N-t-butylokarbamoilo) -4-aza-5a-androstan-3-on 
o wzorze 1 znajduje zastosowanie jako półprodukt do otrzy
mywania finasterydu, leku do leczenia przerostu prostaty. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314095 (22)96 05 07 6(51) C07D 221/18 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Zaworska Alicja, Chilmonczyk Zdzisław, 

Cybulski Jacek, Dzikowska Jadwiga, 
Szelejewski Wiesław, Cendrowska Iwona 

(54) Sposób otrzymywania 
17/3- (N-t-butylokarbamoilo) -4-aza-
androst-5-en-3-onu 

(57) Sposób polega na tym, że kwas ^-(N-t-butylokarba
moilo) -3,5-seko-4-nor-5-ketoandrostan-3-owy o wzorze 2, 
ogrzewa się z mrówczanem amonu w temperaturze 150-
200°C, bez użycia rozpuszczalnika, przy stosunku molowym 
kwasu 17/?-(N-t-butylokarbamoilo)-3,5-seko-4-nor-5-ketoandro-
stan -3-owego do mrówczanu amonu w zakresie od około 1,9:1 
do około 2,5:1, korzystnie 2:1. 

17/?-(N-t-butylokarbamoilo)-4-azaandrost-5-en-3-on o 
wzorze 1 znajduje zastosowanie jako półprodukt do otrzymywa
nia finasterydu, leku do leczenia przerostu prostaty. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320915 (22)9512 22 6(51) C07D 241/08 
C07D 401/12 
C07D 471/04 
A61K 31/495 

(31) 94 9426090 (32) 94 12 23 (33) GB 
(86) 95 12 22 PCT/GB95/03029 
(87) 9607 04 WO96/20180 PCT Gazette nr 30/96 
(71) XENOVA LIMITED, Slough, GB 
(72) Ashworth Philip Anthony, GB; Hunjan 

Sukhjit, GB; Pretswell Ian Andrew, GB; 
Ryder Hamish, GB; Brocchini Stephen 
James, US 

(54) Pochodne piperazyno- 2,5 - dionu jako 
modulatory oporności wielolekowej 

(57) Ujawniono pochodne piperazynodionu o wzorze ogól
nym 1, w którym Ri oznacza: - wodór, - grupę o wzorze -(NH)t-
COR3, w którym t ma wartość 0 albo 1 a R jest wy brany spośród : 
(i) grupy o wzorze A, (ii) grupy o wzorze B: -NH-(CH2)p-Z, w 
którym p ma wartość 1 albo 2 a Z oznacza C2-C6-alkenyl albo 
fenyl, ewentualnie podstawiony przez Ci-Ce-alkoksyl i (iii) grupy 
o wzorze C, w którym R9 oznacza grupę Ci-C6-alkilową, piry-
midynylową albo fenylową, ewentualnie podstawioną przez Ci-
Ce-alkoksyl i grupy o wzorze F, w którym w ma wartość 1,2 albo 
3, L oznacza grupę heterocykliczna, - grupy o wzorze D, w 
którym każdy z podstawników R10 i R 1, który może być taki sam 
lub różny, oznacza Ci-Ce-alkil i - grupy o wzorze E, w którym s 
ma wartość 0 albo 1 a każdy z symboli r, które mogą być takie 
same lub różne, ma wartość 1, 2 albo 3, L oznacza grupę 
heterocykliczną, a R2 oznacza wodór albo grupę o wzorze 
-COR3 zdefiniowaną powyżej, z zastrzeżeniem, że jeden z pod
stawników R1 i R2 oznacza wodór a drugi ma znaczenie inne niż 
wodór albo dopuszczalne farmaceutycznie sole tych związków 
wykazują aktywność modulującą oporność wielolekową. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320916 (22)9512 22 6(51) C07D 401/12 
C07D 241/02 
C07D 217/04 
C07D 401/14 
C07D 405/14 
C07D 409/14 
A61K 31/495 

(31) 94 9426224 (32)9412 23 (33) GB 
(86) 95 12 22 PCT/GB95/03027 
(87) 96 07 04 WO96/20190 PCT Gazette nr 30/96 
(71) XENOVA LIMITED, Slough, GB 
(72) Ashworth Philip Anthony, GB; Hunjan 

Sukhjit, GB; Pretswell Ian Andrew, GB; 
Ryder Hamish, GB; Brocchini Stephen 
James, US 

(54) Pochodne piperazyno -2,5-dionu jako 
modulatory oporności wielołekowej 

(57) Ujawniono w szczególności pochodne piperazynodio-
nu o wzorze 1, w którym Ri oznacza (i) grupę o wzorze (a), w 
którym p ma wartość 0 albo 2, podstawniki Ra do Re mogą być 
takie same lub różne i są niezależnie wybrane spośród wodoru, 
ewentualnie jedno lub wielokrotnie podstawionego Ci-Ce-alkilu 
albo dowolne grupy Ra i Rb, Rb i Re, Re i Rd albo Rd i Re tworzą 
razem grupę metylenodioksy albo łącznie z atomem węgla, do 
którego są przyłączone, tworzą pierścień benzenowy, który jest 
ewentualnie podstawiony, (ii) 5- lub 6-cio członową grupę hete
rocykliczną zawierającą co najmniej jeden heteroatom wybrany 
spośród O, N i S, która to grupa może być skondensowana z 
pierścieniem benzenowym, (iii) grupę Ci-Ce-alkilową albo Cs-
C7 -cykloalkilową albo (iv) ewentualnie podstawioną grupę C5-
C7-cykloalkenylową, R2 oznacza wodór ewentualnie podstawio
ny Ci-Ce-alkil albo oznacza pierścień fenylowy jak podano w 
punkcie (i), ale nie oznacza wodoru, jeśli R oznacza niepodsta-
wiony fenyl oraz jeden z podstawników R3 i R4 oznacza wodór, 
a drugi oznacza grupę o wzorze (A), w którym g oznacza liczbę 
całkowitą od 1 do 4, r ma wartość 0 albo 1, a R i R6 mogą być 
takie same lub inne i oznaczają niezależnie wodór lub grupę 
Ci-Ce-alkoksylową albo R5 i Fr tworzą łącznie grupę metyleno
dioksy, a linia przerywana obok ciągłej we wzorze 1 oznacza 
podwójne wiązanie albo, jeśli Ri ma znaczenie podane w pun
kcie (i) powyżej, wówczas linie te oznaczają wiązanie podwójne 
albo pojedyncze oraz dopuszczalne farmaceutycznie sole tych 
związków, które wykazują aktywność modulatorów oporności 
wielołekowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314093 (22)96 05 07 6(51) C07D 471/08 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa; 

INFARM Sp. z co., Warszawa 
(72) Poślińska-Bucewka Halina, Łypacewicz 

Maria Krystyna, Uszycka-Horawa Teresa, 
Beczkowicz Hanna, Heine Michał, Bednarek 
Bożena, Skiba Bożena, Roszczynski Jacek 

(54) Sposób otrzymywania 
5-cyjano- [3,4'-bipirydyn] -6(1H) -onu 

(57) Sposób polega na tym, że na mieszaninę reakcyjną, 
uzyskaną w wyniku reakcji 4-pikoliny ze środkiem formy lującym, 
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otrzymanym z dimetyloformamidu i halogenku kwasu nieorga
nicznego, korzystnie fosgenu, działa się alkoholem R-OH, gdzie 
R oznacza grupę alkilową C1-C3 lub grupę HOCH2CH2-, po 
czym na tak uzyskany odpowiedni acetal a-(4-pirydynylo)-0-
dimetyloaminoakroleiny działa się, bez wyodrębniania go z 
mieszaniny reakcyjnej, a-cyjanoacetamidem w środowisku roz
puszczalnika organicznego z grupy węglowodorów aromatycz
nych, korzystnie toluenu, wobec stężonego wodnego roztworu 
wodorotlenku metalu alkalicznego. 

5-Cyjano-[3,4'-bipirydyn]-6(lH)-on o wzorze 1 znajduje 
zastosowanie jako półprodukt do wytwarzania leku kardioto-
nicznego amrinonu. 

[ (3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320889 (22)9512 20 6(51) C07D 497/04 
A61K 31/54 

(31)94 9426021 (32)9412 22 (33) GB 
(86) 9512 20 PCT/EP95/05154 
(87) 96 06 27 W096/19482 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Jarvest Richard Lewis, Parratt Martin John, 

Serafinowska Halina Teresa 
(54) Pochodne tienoksazynonu, użyteczne jako 

środki przeciwwirusowe 
(57) Ujawniono pochodne 4H-tieno[2,3-d][1,3]oksazyn-4-

onu o wzorze (I), będące inhibitorami proteazy wirusa opryszczki, 
które są podstawione w położeniu z grupą o wzorze 
X(Y)NHCHRi, w którym X oznacza grupę blokującą, Y oznacza 
ewentualnie obecny aminokwas, a Ri oznacza atom wodoru lub 
boczny łańcuch aminokwasu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319843 (22)97 05 07 6(51) C07H 3/06 
A61K 3V70 

(31) 96 96201267 (32) 96 05 08 (33) EP 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL; 

SANOFI, Paryż, FR 
(72) van Boeckel Constant Adriaan Anton, 

Westerduin Pieter 

(54) Pochodne węglowodanów i kompozycja 
farmaceutyczna zawierająca takie pochodne 

(57) Wynalazek dotyczy pochodnych węglowodanów 
przedstawionych wzorem I, w którym R1 oznacza H lub 
CH2OSO3', R2 i R3 niezależnie oznaczają H, (1 -6C)alkil lub S&s, 
R4 oznacza OSOa' lub NHSO3', n oznacza 0 lub 1, p oznacza 1 
lub 2 i ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. W/w związki 
wykazują aktywność przeciwzakrzepową, mogą być także sto
sowane m.in. do zahamowania proliferacji komórek mięśnia 
gładkiego, w leczeniu angiogenezy i raka. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320922 (22) 95 12 27 6(51) C07K14/74 
C07K16/28 

A61K 39/395 
A61K 38/17 

C12N 5/10 
(31) 94 94203755 (32) 94 12 23 (33) EP 
(86) 9512 27 PCT/EP95/05164 
(87) 96 07 04 WO96/20215 PCT Gazette nr 30/96 
(71) LABORATOIRES OM S.A, Meyrin, CH; 

DEUTSCHE OM ARZNEIMITTEL 
GMBH, Friedrichsdorf, DE 

(72) Lauener Roger Pascal 
(54) Zastosowanie cząsteczek wiążących MHC-II 

i/lub naśladujących MHC-II do zapobiegania 
i/lub leczenia chorób zapalnych 

(57) Wynalazek dotyczy cząsteczek wiążących MHC-II i/lub 
naśladujących MHC-II do zastosowania w zakłócaniu oddziały
wania pomiędzy bodźcem pobudzającym dla komórek niosą
cych MHC-II, takich jak fagocyty i cząsteczką błonową MHC-II, 
w oddziaływaniu pomiędzy lipopoplisacharydem (LPS) lub LPS 
w kompleksie z innymi cząsteczkami, takimi jak CD14 i LBP i 
cząsteczką błonową MHC-II albo w oddziaływaniu pomiędzy 
produktami bakterii Gram-dodatnich albo kompleksami produ
któw bakterii Gram-dodatnich z cząsteczkami, takimi jak CD14 
i błonowymi cząsteczkami MHC-II. 

Cząsteczka wiążąca MHC-II może być przeciwciałem 
przeciwko MHC-II albo jego fragmentem albo dowolną cząste
czką otrzymaną z takiego przeciwciała, taką jak cząsteczka 
humanizowana, o podwójnej swoistości albo inna rekombino-
wana itp. Cząsteczka wiążąca MHC-II może być wybrana z 
grupy obejmującej CD14, jego fragmenty, jego zmodyfikowane 
wersje albo peptydy o właściwościach wiązania MHC-II. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 320876 (22) 95 12 13 6(51) C08G 12/32 
(31)94 4446386 (32)9412 23 (33) DE 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/04928 
(87) 96 07 04 WO96/20229 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Guenther Erhard, Reuther Wolfgang 
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(54) Sposób wytwarzania zabarwionych 
produktów kondensacji 
melamina-formaldehyd 

(57) Sposób wytwarzania zabarwionych produktów konde
nsacji melamina-formaldehyd przez wmieszanie pigmentów al
bo barwników w mieszaninę reakcyjną, zawierającą związki 
wyjściowe do wytworzenia produktów kondensacji melamina 
-formaldehyd, polega na tym, że (A) mieszaninę, składającą się 
głównie z a) podstawionej melaminy o wzorze 1, w którym X1, 
X2 i X3 wybrane są z grupy obejmującej -NH2, -NHR1 i -NF^R2 i 
X1, X2 oraz X3 nie oznaczają jednocześnie -NH2 albo mieszanin 
złożonych z melamin o wzorze 1 i b) ewentualnie formaldehydu 
albo związków dostarczających formaldehyd, przy czym stosu
nek molowy formaldehydu do melamin o wzorze 1 wybiera się 
w zakresie wynoszącym 40:1 do 0, c) pigmentu albo barwnika 
i d) ewentualnie niepodstawionego fenolu albo fenoli podsta
wionych albo mieszanin tych fenoli, przy czym pigment albo 
barwnik dodaje się w ilości wynoszącej 0,01 -30% wagowych, w 
odniesieniu do a) i b), a fenol dodaje się w ilości 0-5% molowych, 
w odniesieniu do a) i b), dysperguje się przez intensywne 
mieszanie tak długo, aż aglomeraty pigmentu osiągną wielkość 
< 1 (Um, i następnie (B) do wytworzonej w (A) mieszaniny dodaje 
się melaminę i ewentualnie dalszy fenol, podstawioną melaminę 
o wzorze 1 i formaldehyd albo związki dostarczające formalde
hyd, przy czym ilości wybiera się tak, żeby stosunek molowy 
melamin (melaminy i a) do b) wynosił 1:1,15 do 1:4,5, żeby 
pigment lub barwnik występował w ilości wynoszącej 0,01-5% 
wagowych, w odniesieniu do melaminy oraz a) i b) i żeby fenol 
występował w ilości 0-5% molowych, w odniesieniu do melami
ny oraz a) i b) i następnie poddaje się kondensacji w zasadzie 
znanym sposobem. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314115 (22) 96 05 08 6(51) C08G 63/08 
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii 

Polimerów, Zabrze 
(72) Bero Maciej, Kasperczyk Janusz 
(54) Sposób wytwarzania statystycznych i 

blokowych kopolimerów e-kaprolaktonu z 
á-walerolaktonem i/lub z laktydem 

(57) Sposób wytwarzania bioresorbowalnych kopolimerów 
e-kaprolaktonu z<$-walerolaktonem i/lub z laktydem, z udziałem 
inicjatorów metalicznych, polega na tym, że kopolimeryzację 
£-kaprolaktonu z (5-walerolaktonem i/lub z laktydem prowadzi 
się w obecności alkilków litu jako inicjatorów, w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego, korzystnie wybranego z grupy 
obejmującej węglowodory aromatyczne i/lub cykliczne tlenki, w 
zakresie temperatur od -20°C do 50°C. 

Kopolimery e-kaprolaktonu z <3-walerolaktonem i/lub z 
laktydem otrzymane w/w sposobem posiadają dużą biodegra-
dowalność, stając się tym samym cennym materiałem dla wy
twarzania mikrokapsuł (mikrosfer), wewnątrz których mogą być 
umieszczane między innymi leki hormonalne, leki przeciwno-
wotworowe lub o działaniu przeciwnarkotycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 314092 (22) 96 05 06 6(51) C08L 83/04 
(71) MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Warszawa 
(72) Kasprzak Małgorzata 
(54) Pasta zawierająca związki metali 

szlachetnych do zdobienia szkła, porcelany i 
ceramiki 

(57) Pasta zawierająca związki metali szlachetnych do zdo
bienia szkła, porcelany i ceramiki zawiera żywiczany lub sul-
fożywiczany metali szlachetnych, topniki i/lub żywiczan 
srebra, zagęstniki i rozpuszczalniki, a ponadto zawiera olej 
silikonowy o lepkości 50-500 cP w ilości 0,01-1,5% wagowych 
i ft al an dioktylu w ilości 0,01-20% wagowych lub każdy z tych 
dodatków oddzielnie. 

Pasta ta charakteryzuje się dobrą rozlewnością i dosko
nałymi własnościami drukarskim, zwłaszcza w drukowaniu 
motywów zdobniczych o dużych powierzchniach. Może być 
nakładana metodami sitodruku bezpośredniego i po
średniego, stempla oraz wszelkimi metodami zautomaty
zowanymi na podłoża: szklane, porcelanowe, płytki ceramicz
ne, porcelanę kostną itp. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 320830 (22) 95 12 14 6(51) C09C 1/56 
(31) 94 356660 (32) 941215 (33) US 
(86) 95 12 14 PCT/US95/16194 
(87) 96 06 20 W096/18688 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Belmont James A., Amici Robert M., 

Galloway Collin P. 
(54) Sposób otrzymywania produktów z sadzy i 

soli diazoniowych oraz produkty 
(57) Ujawniono sposoby wytwarzania produktu z sadzy, za

wierającego grupę organiczną przyłączoną do sadzy. W jednym 
sposobie co najmniej jedna sól diazoniowa reaguje z sadzą bez 
przykładanego z zewnątrz prądu elektrycznego wystarczające
go do zredukowania soli diazoniowej. W innym sposobie co 
najmniej jedna sól diazoniowa reaguje z sadzą w protycznym 
środowisku reakcji. 

Opisano produkty z sadzy, które można wytwarzać spo
sobem według wynalazku oraz zastosowanie takich produktów 
z sadzy w kompozycjach tworzywowych, mieszankach kauczu
kowych, kompozycjach papierniczych i kompozycjach włóknis
tych lub tekstylnych. 

(153 zastrzeżenia) 

A1(21) 319653 (22)9704 24 6(51) C09K 3/16 
(31) 96MI 846 (32) 96 04 30 (33) IT 
(71) VIDEOCOLOR S.p.A., Anagni, IT 
(72) Cinquina Patrizia, Magnone Giuseppe, 

Manciocco Guido 
(54) Kompozycja na powłokę 

przeciwoślepieniową, antystatyczną, sposób 
wytwarzania powłoki przeciwoślepieniowej, 
antystatycznej i powłoka 
przeciwoślepieniową, antystatyczna 

(57) Kompozycja zawiera 5 do 25% wagowych polimeru 
elektroprzewodzącego na bazie tiofenu, 0,5 do 3% materiału 
krzemionkowego i resztę rozpuszczalnika wybranego z grupy 
składającej się z alkoholu i dejonizowanej wody. 

Sposób polega na tym, że ogrzewa się panel płyty 
czołowej, nakłada się na zewnętrzną powierzchnię ogrzanego 
panelu płyty czołowej kineskopu roztwór zawierający 5 do 25% 
wagowych polietylenodwuoksytiofenu, 0,5 do 3% materiału 
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krzemionkowego i rozpuszczalnik, utwardza się powłokę przez 
ogrzanie, przemywa się ją w dejonizowanej wodzie i suszy w 
powietrzu. Powłoka zawiera polimer elektroprzewodzący na 
bazie tiofenu i materiał krzemionkowy. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319680 (22) 97 04 25 6(51) C10J 3/20 
(31) 96 19617034 (32) 96 04 27 (33) DE 
(75) Hölter Heinz, Gladbeck, DE 
(54) Sposób spalania paliw stałych i odpadów 
(57) Sposób spalania paliw starych i odpadów, w którym 

spaliny powstałe w urządzeniu do spalania odpadów doprowa-
, dza się do kotła opalanego paliwem stałym, charakteryzuje się 
tym, że spaliny te wprowadza się do kanału lub kanałów powie
trza pierwotnego i/lub powietrza wtórnego potrzebnego do spa
lania w kotle dużej mocy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320914 (22) 95 12 20 6(51) CUD 1/72 
(31) 94 362687 (32)9412 22 (33) US 
(86) 9512 20 PCT/US95/16014 
(87) 96 0627 W096/19553 PCT Gazette nr 29/% 
(71) HENKEL CORPORATION, Playmouth 

Meeting, US 
(72) Banaszak Richard D., Kelly Timm L., 

Rochfort Gary L. 
(54) Czyszczenie i modyfikacja powierzchni 

uformowanych powierzchni metalowych 
(57) Sposób czyszczenia powierzchni aluminiowej obejmu

jący 2 etapy czyszczenia, znamienny tym, że (I) etap obejmuje 
czyszczenie wodnym kwaśnym roztworem czyszczącym zawie
rającym składnik powierzchniowo czynny, a (II) etap obejmuje 
kontaktowanie puszki aluminiowej po etapie (I) z wodną kom
pozycją środka smarującego i modyfikatora powierzchni różnią
cą się od tego wodnego kwaśnego roztworu czyszczącego, przy 
czym wodna kompozycja środka smarującego i modyfikatora 
powierzchni zawiera rozpuszczony, zdyspergowany lub rozpu
szczony i zdyspergowany (i) w postaci rozpuszczalnej w wodzie 
materiał organiczny wybrany z grupy obejmującej estry fosfora
nowe; alkohole; kwasy tłuszczowe, w tym mono-, di-, tri- i 
polikwasy; pochodne kwasów Puszczowych takie jak sole, hy-
droksykwasy, amidy, estry, etery oraz ich pochodne, a także ich 
mieszaniny, oraz (ii) co najmniej jednego pierwiastka wybrane
go z grupy obejmującej cyrkon, tytan, cer, glin, żelazo, cynę, 
wanad, tantal, niob, molibden, wolfram i hafn w postaci metali
cznej lub jonowej, przy czym, stosuje się wodny kwaśny roztwór 
czyszczący zawierający nie więcej niż około 0,1 % atomów węgla 
stanowiących część pierścieni fenantrenu oraz wodną kompo
zycję do formowania warstwy smaru i modyfikatora powierzchni, 
zawierającą nie więcej niż około 0,01 % atomów stanowiących 
część pierścieni fenantrenu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 320868 (22) 95 11 21 6(51) CUD 1/82 
CUD 3/39 

(31)94 9425932 (32)9412 22 (33) GB 
(86) 95 11 21 PCT/US95/15142 
(87) 96 06 27 W096/19554 PCT Gazette nr 29/96 

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
Cincinnati, US 

(72) Hughes Iain Allan, Ryan Elizabeth Mary, 
White Christopher David 

(54) Kompozycje czyszczące 
(57) Kompozycja do czyszczenia protez dentystycznych, za

wiera środek bielący stanowiący nieorganiczną nadsól, środek 
wywołujący musowanie i aminoalküosilikon. Kompozycja za
pewnia ulepszone działanie przeciw nalotowi nazębnemu, dzia
łanie czyszczące i działanie przeciwdrobnoustrojowe wraz z 
doskonałymi właściwościami fizycznymi i zachowaniem pod
czas stosowania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319810 (22) 97 05 05 6(51) CUD 1/86 
CUD 3/37 

(31) 96 9605644 (32) 96 05 06 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Decoster Sandrine, Beauquey Bernard 
(54) Detergentowe kompozycje kosmetyczne do 

włosów i ich zastosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy nowych detergentowych i kondy-

cjonujących kompozycji do włosów, zawierających, w środowi
sku kosmetycznie dopuszczalnym , (A) system myjący i (B) 
system kondycjonujący, obejmujący co najmniej jeden polimer 
kationowy i mieszaninę co najmniej jednego silikonu aminowa-
nego i co najmniej jednego silikonu nierozpuszczalnego o lep
kości mniejszej lub równej 100 Pa • s (100000 centystokesów). 

W/w kompozycje mają zastosowanie do oczyszczania i 
pielęgnacji włosów. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 314099 (22)96 05 07 6(51) CUD 1/835 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Hajmowicz Halina, Synoradzki Ludwik, 

Nowicki Andrzej, Domagalski Przemysław 
(54) Środek do mycia części maszyn, zwłaszcza 

silników samolotowych 
(57) środek składa się z krezolu w ilości 40-50%., naftenianu 

sodu w ilości 20-30% wag., toluenu w ilości 5-10% wag., chlorku 
metylenu w ilości 5-10% wag., anionowego środka powierzch
niowo czynnego w ilości 5-10% wag., i niejonowego środka 
powierzchniowo czynnego w ilości 2-5% wag. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320864 (22) 95 12 13 6(51) CUD 3/39 
(31)94 9425926 (32)9412 22 (33) GB 
(86) 95 12 13 PCT/US95/16672 
(87) 96 06 27 W096/19561 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan 
(54) Kompozycje silikonowe 
(57) Kompozycja bieląca zawiera środek bielący stanowiący 

nieorganiczną nadsól, środek lipofilowy wybrany spośród środ
ków zapachowych, perfum, fizjologicznych środków chłodzą
cych, środków przeciwbakteryjnych i ich mieszanin i kopoliol 
dimetikonu, wybrany spośród alkilo- i alkoksy- kopolioli dimeti-
konu o wzorze (I), w którym X jest wybrany spośród atomu 
wodoru, grup alkilowej, alkoksylowej i acylowej o od około 1 do 
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około 16 atomach węgla, Y jest wybrany spośród grup alkilowej 
i aikoksylowej o od około 8 do około 22 atomach węgla, n 
oznacza liczbę od około 0 do około 200, m oznacza liczbę od 
około 1 do około 40, q oznacza liczbę od około 1 do około 100, 
masa cząsteczkowa reszty (C2H40-)x (C3HeO-)yX wynosi od 
około 50 do około 2000, a x i y mają taką wartość, że stosunek 
wagowy tlenek etylenu:tlenek propylenu wynosi od około 100:0 
do około 0:100. Kompozycja zapewnia ulepszoną trwałość środ
ka lipofilowego i trwałość bielenia. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320862 (22) 95 1213 6(51) CUD 3/395 
(31) 94 9425931 (32) 94 12 22 (33) GB 
(86) 95 12 13 PCT/US95/16673 
(87) 96 06 27 W096/19563 PCT Gazette nr 29/% 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan, Ryan Elizabeth Mary, 

White Christopher David 

(54) Kompozycja detergentowa zawierająca 
kopoliol dimetikonu 

(57) Kompozycja do czyszczenia protez dentystycznych 
zawiera środek bielący, stanowiący nieorganiczną nadsól, 
środek wywołujący musowanie i kopoliol dimetikonu, wybra
ny spośród alkilo- i alkoksy- kopolioli dimetikonu o wzorze (I), 
w którym X jest wybrany spośród atomu wodoru, grup alkilo
wej, aikoksylowej i acylowej o od około 1 do około 16 atomach 
węgla, Y jest wybrany spośród grup alkilowej i aikoksylowej o 
od około 8 do około 22 atomach węgla, n oznacza liczbę od 
około 0 do około 200, m oznacza liczbę od około 1 do około 
40, q oznacza liczbę od około 1 do około 100, masa cząstecz
kowa reszty (C2H40-)X (C3HeO-)yX wynosi od około 50 do 
około 2000, a x i y mają taką wartość, że stosunek wagowy 
tlenek etylenu:tlenek propylenu wynosi od około 100:0 do 
około 0:100. Kompozycja zapewnia ulepszone działanie prze
ciw nalotowi nazębnemu, ulepszone działanie czyszczące i 
przeciwbakteryjne połączone z doskonałymi właściowściami 
fizycznymi i właściwościami podczas użycia. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320867 (22)9512 05 6(51) CUD 3/395 
(31) 94 9425943 (32) 94 12 22 (33) GB 
(86) 95 12 05 PCT/US95/15765 
(87) 96 06 27 W096/19562 PCT Gazette nr 29/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Hughes Iain Allan 

(54) Kompozycje silikonowe 
(57) Kompozycja bieląca zawiera środek bielący stanowiący 

nieorganiczną nadsól, środek lipofilowy wybrany spośród środ
ków zapachowych, perfum, fizjologicznych środków chłodzą
cych, środków przeciwbakteryjnych i ich mieszanin i aminoalki-
losilikon o zawartości aminoalkilosiloksanu od około 0,1% do 
2% w przeliczeniu na powtarzający się mer. Kompozycja zapew
nia ulepszoną trwałość środka lipofilowego i bielenia. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 314142 (22)9605 07 6(51) C21C 7/064 
B22D 1/00 

(75) Falkus Jan, Kraków; Dziarmagowski Marek, 
Kraków; Karbowniczek Mirosław, Kraków; 
Starczewski Jerzy, Kraków; Wcisło Zygmunt, 
Kraków 

(54) Niskotopliwa mieszanka 
rafinacyjno-odsiarczająca 

(57) Niskotopliwa mieszanka rafinacyjno-odsiarczająca za
wiera 35-50% AI2O3,30-63% CaO, 1 -10% SÍO2 oraz 0-12% MgO, 
przy czym AI2O3 i CaO występują głównie w postaci glinianów 
wapniowych, których masa stanowi 51-95% masy mieszanki, a 
uziarnienie mieszanki waha się w granicach 0,1-50 mm, korzy
stnie 5-10 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314116 (22) 96 05 08 6(51) C25D 5/54 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych, Warszawa 
(72) Najdeker Eugeniusz, Batijewski Roman, 

Lipińska Ludwika, Marqaniuk Andrzej 

(54) Sposób bezpośredniej metalizacji 
dielektryków, zwłaszcza ścianek otworów 
obwodów drukowanych 

(57) Sposób polega na tym, że dielektryki, po obróbce wstę
pnej oraz aktywacji przez naniesienie adsorpcyjnej warstwy 
metalicznego aktywatora poddaje się elektrochemicznej metali
zacji, podczas której warstwę metaliczną osadza się z kąpieli 
galwanicznej o potencjale wydzielania jonów metalu przesunię
tym do wartości bardziej ujemnych niż - 0,5 V, korzystnie - 0,75 V, 
względem nasyconej elektrody kalomelowej. 

(11 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 320938 (22) 95 12 20 6(51) D01D 5/08 
D01F6/62 

(31) 94 9402205 (32) 94 12 23 (33) NL 
(86)9512 20 PCT/EP95/05155 
(87) 96 07 04 WO96/20299 PCT Gazette nr 30/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Hofc Hendrikus Wilhelmus Jakobus, NL; 

Kiefer Heinrich Johannes Gustav, DE; 
Feijen Henricus Hubertus Wilhelmus, NL; 
Van Duřen Lambert, NL; Van den Heuvel 
Christiaan Jurriaan Maria, NL; Van den 
Tweel Michael Henricus Jacobus, NL 

(54) Sposób wytarzania przędzy poliestrowej 
ciągłej 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania ciągłej przędzy polie
strowej do zastosowań technicznych z polimeru, w którym 
ponad 90% łańcuchów składa się z merów pochodzących od 
tereftalanu etylenu, w jednoetapowym procesie przędzenia, w 
którym włókna nierozciągane charakteryzuje stopień krystaliza
cji poniżej 16% i przędza nawijana jest z prędkością większą niż 
6000 m/min. Otrzymana w ten sposób przędza, jest zwłaszcza 
odpowiednia do stosowania jako materiał wzmacniający w wy
robach gumowych, a w szczególności jako materiał wzmacnia
jący w oponach ogumienia pneumatycznego do samochodów. 
Przędza poliestrowa może być wykorzystywana do wytwarzania 
kordów o niezwykle wysokiej stabilności wymiarów i wyjątkowej 
kombinacji wytrzymałości na 1 denier, skurczu i obciążenia 
dynamicznego zrywającego. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 320887 (22) 95 12 19 6(51) D04H 1/54 
(31) 94 362328 (32) 9412 22 (33) US 
(86) 95 12 19 PCT/US95/16619 
(87) 96 07.04 WO96/20304 PCT Gazette nr 30/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Arnold Billy Dean, Marmon Samuel 

Edward, Pike Richard Daniel, Primm 
Stephen Harding, Romano Lawrence James 
III, Sasse Philip Anthony 

(54) Sposób wytwarzania wstęgi włókniny 
(57) Proponuje się proces obejmujący etap poddawania 

świeżo wytworzonej wstęgi włókniny działaniu bardzo szybko 
przepływającego strumienia nagrzanego powietrza w poprzek 
w zasadzie na całą szerokość wstęgi w celu bardzo lekkiego 
spojenia ze sobą nawzajem włókien wstęgi. Takie spajanie 
powinno stanowić minimum konieczne dla dalszej obróbki, 
jeszcze nie oddziałujące ujemnie na własności gotowej wstęgi. 
Włókna wstęgi mogą być jednoelementowe lub dwuelemento-
we, a wstęga nie powinna w zasadzie zawierać klejów i nie 
powinna być poddawana działaniu walców zgęszczających. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 320877 (22) 95 12 21 6(51) D04H 13/00 
D04H 1/54 

(31) 94 4445771 (32) 94 12 21 (33) DE 
(86)9512 21 PCT/EP95/05083 
(87) 96 06 27 WO96/19607 PCT Gazette nr 29/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Frank Dierk, Thönnessen Franz, 

Zimmermann Andreas 
(54) Materiał kompozytowy włóknina-aerożel 

zawierający włókna dwuskładnikowe, sposób 
jego wytwarzania i jego zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, 
który zawiera co najmniej jedną warstwę włókniny i cząstki 
aerożelu, a włóknina zawiera co najmniej jeden dwuskładnikowy 
materiał włóknisty, przy czym dwuskładnikowy materiał włókni
sty ma obszary niżej i wyżej topliwe i włókna włókniny są 
połączone z cząstkami aerożelu, a także między sobą, poprzez 
niżej topliwe obszary materiału włóknistego, sposób jego wy
twarzania i jego zastosowanie. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 320852 (22) 95 12 20 6(51) D05B 15/02 
(31) 94MC 31 (32) 9412 23 (33) IT 
(86) 9512 20 PCT/IB95/01145 
(87) 96 0704 WO96/20306 PCT Gazette nr 30/96 
(75) Ciucani Mario, Fermo, IT 
(54) Udoskonalone urządzenie do zszywania 

dwóch wyrobów, zwłaszcza wyrobów 
skórzanych z krawędziami założonymi na 
zakładkę 

(57) Udoskonalone urządzenie do zszywania dwóch wyro
bów z krawędziami założonymi na zakładkę zawiera podłużną 
prowadnicę, ograniczoną z boku przez dwie pochyłe, zbieżne 
ku górze, płaskie powierzchnie, na których pierwszy wyrób (1) i 
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drugi wyrób (2) przeznaczone do zszycia są przemieszczane. 
Zakrzywione skrzydełko jest wykonane integralnie z górną czę
ścią prowadnicy i jest zagięte w dół stanowiąc nawis nad jedną 
pochyłą powierzchnią. 

Element zaginający (12), przesuwa się pionowo nad 
podłużną prowadnicą tak, że dociska krawędź pierwszego wy
robu (1) na zakrzywionym skrzydełku, w ten sposób składając 

krawędź tak, że zachodzi na zakładkę na odpowiednią 
krawędź drugiego wyrobu (2), podczas gdy igła (20) wyko
nuje szew. Element podpierający (17), wyposażony w stop
kę (18), dociska krawędź drugiego wyrobu do pochyłej po
wierzchni prowadnicy. 

(7 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 314058 (22)96 04 29 6(51) E02B 15/04 
C02F1/40 

(75) Budny Lucyna, Neuss, DE; Raszeja Wojciech 
Jan, Bydgoszcz 

(54) Urządzenie do oczyszczania skażonej wody 
(57) Urządzenie do oczyszczania skażonej wody, zwłaszcza 

cieków wodnych i rzek z substancji ropopochodnych charakte
ryzuje się tym, że taśma (1) z absorbentem (16) osadzona jest 
na wysięgniku (2) o regulowanej długości ramion (Li, Ls, La) 
przez siłowniki (3,4,5) oraz posiada zespół rolek wyciskających 
(8,9,10,11). 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 319931 (22) 97 05 12 6(51) E02D 29/12 
(61) 300781 
(75) Ligęza Karol, Kraków 
(54) Właz kanałowy 
(57) Właz kanałowy ma dwuczęściowy korpus, którego 

część zewnętrzną stanowi korpus osadczy (1), a część wewnę
trzną korpus fundamentowy, wykonane jako pierścienie żeliwne 
o przekroju poprzecznym kątowym, usytuowane względem sie
bie tak, że stopa korpusu osadczego (1) wzraz z pokrywą (8) 
tworzą górną powierzchnię włazu, a stopa korpusu fundamen
towego dolną powierzchnię włazu, ścianki pionowe zachodzą 
za siebie pod niewielkim kątem, przy czym w stopie korpusu 
osadczego (1) wykonane są otwory (9) do zalewania nieskurcz-
liwą substancją, wiążącą wnęki, formującą z zastygłej substancji 
pierścień, przenoszący obciążenia pionowe włazu. Korpus 
osadczy (1) ma na obwodzie wewnętrznym stopy występy, 
wchodzące w wycięcia w bocznej powierzchni pokrywy (8) 
włazu, względnie korpus osadczy (1) ma na obwodzie wewnę
trznym stopy wycięcia (12), wchodzące w występy (13) w bocz
nej powierzchni pokrywy (8) włazu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314154 (22) 96 05 07 6(51) E04B 1/76 
(75) Kordas Gustaw Jan, Szczecin 
(54) Sposób docieplania budynków posiadających 

zamknięte przestrzenie stropodachowe oraz 
urządzenie umożliwiające realizację tego 
sposobu 

(57) Sposób docieplania polega na wdmuchiwaniu do za
mkniętej przestrzeni stropodachowej, stosowanie do potrzeb 
izolacyjnych strumienia materiału termoizolacyjnego, którego 
grubość warstwy jest formowana za pomocą rury giętnej posia
dającej cięgno. Urządzenie umożliwiające docieplanie stropów 
w zamkniętych przestrzeniach stropodachowych składa się z 
instalacji transportu pneumatycznego matriału izolacyjnego, 
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które na końcu posiada rurę giętną (4) i cięgno (5). Jako materiał 
izolacyjny docieplający stropy w zamkniętych przestrzeniach 
stropodachowych stosuje się wełnę szklaną lub mineralną. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 314042 (22) 96 04 30 6(51) E04B 5/48 
(75) Planeta Krzysztof, Warszawa; Duda 

Ludomir, Magdalenka 
(54) Sposób wytwarzania konstrukcji 

żelbetowych, zwłaszcza stropów żebrowych 
oraz strop żebrowy 

(57) Sposób wytwarzania konstrukcji żelbetowych, zwłasz
cza stropu żebrowego polega na formowaniu żeber nośnych i 
płyty stropowej w prowizorycznej konstrukcji formach kształtu
jących masę betonową. Żebra stropu zbroi się wzdłużnie u dołu 
żebra, na którym to zbrojeniu wzdłużnym umieszcza się zbroje
nie poprzeczne w postaci tulei usytuowanych pomiędzy prętami 
zbrojenia wzdłużnego żeber stropu. Pręty siatki płyty umieszcza 
się pod wzdłużnym zbrojeniem górnym żebra tak, że zbrojenie 
belki żebra zawiesza się na zbrojeniu siatki płyty, natomiast 
pręty zbrojeniowe siatki opiera się na podkładkach dystanso
wych, a odstępy zbrojenia żeber reguluje się przy pomocy 
prętów dystansowych, które łączy się do zbrojenia podłużnego 
belki, po czym formuje się żebra i jednocześnie płytę stropu, 
Strop gęsto żebrowy o osiowym rozstawie żeber w postaci płyty 
z żebrami wystającymi w dół, charakteryzuje się tym, że żebra 
(3) zawierają zbrojenie wzdłużne (4) połączone z siatką zbroje
niową (2) płyty (1) oraz zbrojenie poprzeczne, które stanowią 
połączone ze zbrojeniem wzdłużnym oddzielne tuleje (5) umie
szczone prostopadle do zbrojenia wzdłużnego (4) i usytuowane 
w osi przewidywanych przepustów. 

Rozwiązanie przewiduje zastosowanie przy wykonywa
niu powtarzalnych obiektów budownictwa indywidualnego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320126 (22) 97 05 22 6(51) E04C 1/00 
E04C 3/02 

(75) Nych Jan, Mikołów 
(54) Budowlany siatkobetonowy element 

nośnoosłonowy 
(57) Siatkobetonowy element nośnoosłonowy (A) o przekro

ju dwuteowym składa się z środnika (1) oraz półek górnej i 
dolnej (2,3) wzmocnionych siatką stalową. Elementy są łączone 
między sobą krawędziami szerokiej półki, która posiada odpo
wiedni zamek. Można je łączyć w różnych kombinacjach wzaje
mnego zestawienia uzyskując budynki jednorodzinne i letnisko
we których przekrój poprzeczny jest w kształcie A oraz litery M 
z połączonymi wierzchołkami. 

(2 zastrzeżenia) 

FIG. 1 

A1(21) 320861 (22) 95 12 21 6(51) E04F 13/00 
(31) 94 9404484 (32) 9412 22 (33) SE 
(86)9512 21 PCT/SE95/01566 
(87) 9606 27 W096/19625 PCT Gazette nr 29/96 
(75) Sjölander Oliver, Köping, SE 
(54) Zewnętrzna okładzina tynkowana i sposób 

jej wykonania 
(57) Okładzina tynkowana zawiera warstwę płytek licowych 

(15), zamocowanych do ściany budowlanej oraz warstwę (18) 
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tynku nałożoną na płytki licowe. Płytki licowe (15) są podparte 
na ścianie budowlanej (11), w pewnej odległości od niej oraz ze 
swobodą ruchu względem ściany równoległej do płaszczyzny 
tej ściany. Korzystnie, płytki licowe (15) są podtrzymywane 
przez pręty podtrzymujące (12), które są zamocowane do ściany 
i służą jako elementy dystansowe pomiędzy ścianą (11), a 
płytkami licowymi i na których płytki licowe są zawieszane od 
góry. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314043 (22)96 0430 6(51) E04G 11/40 
(75) Planeta Krzysztof, Warszawa; Duda 

Ludomir, Magdalenka 
(54) Urządzenie do wytwarzania konstrukcji 

żelbetowych, zwłaszcza stropów żelbetowych 
(57) Urządzenie do wytwarzania konstrukcji żelbetowych, 

zwłaszcza stropu gęstożebrowego, charakteryzuje się tym, że 
jest wyposażone w wymienne płyty metalowe (2) składające się 
z modułowych segmentów w postaci dwukrotnie zgiętej pod 
kątem prostym płyty. Płyty metalowe (2) są połączone rozłącznie 
szpilkami (3) z prowizoryczną konstrukcją formy zgiętymi ramio
nami górnymi i dolnymi, z których ramię górne zamocowane jest 
do płyty pomostu (6) do formowania płyty stropu, a dolne 
ramiona skierowane ku sobie są połączone między sobą deską 
(4) do formowania spodu żebra stropu. 

Urządzenie jest przeznaczone do nadania odpowied
nich kształtów masie betonowej i przytrzymania zbrojenia w 
czasie wylewania mieszanką betonową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 320920 (22) 95 06 02 6(51) E06B 3/677 
(31) 94 363250 (32)9412 23 (33) US 
(86) 95 06 02 PCT/US95/07050 
(87) 96 07 04 WO96/20328 PCT Gazette nr 30/97 
(71) CARDINAL IG COMPANY, Minnetonka, 

US 
(72) Rueckheim Eric W. 
(54) Sposób i urządzenie do montażu szyb 

zespolonych 
(57) Sposób montażu małej liczby wykonywanych na indy

widualne zamówienie, uszczelnionych, podwójnych jesnostek 
do szklenia, w których odstępniki mogą mieć różną szerokość, 
a szyby różnych zespołów mogą mieć różne rozmiary, polega 
na tym że odstępnik (31) wyposażony w szczeliwo na swoich 
przeciwległych powierzchniach przywiera do szyby szklanej, a 
element (40) sprężysty umieszczony jest wzdłuż części odstę-
pnika (31). Druga szyba (26) szklana umieszczona jest nad 
odstępnikiem (31) w taki sposób, że przywiera częściowo do 
odstępnika (31) wyznaczając przestrzeń międzyszybową, do
okoła której przywiera odstępnik (31), lecz z elementem (40) 

sprężystym zapobiegającym stykowi z całym odstępnikiem, 
utrzymując w ten sposób szczelinę między częścią odstępnika 
i drugą szybą szklaną. Przygotowany wstępnie zespół szklany 
wprowadza się do komory wymiany gazu i usuwa z niej powie
trze, a zatem i z przestrzeni (36) międzyszybowej. Do komory, a 
zatem i do przestrzeni (36) międzyszybowej wprowadza się gaz 
o współczynniku przewodnictwa cieplnego niższym niż współ
czynnik przewodnictwa cieplnego powietrza, szyby szklane ści
ska się ze sobą jeszcze w komorze wymiany powietrza, ściska
jąc element sprężysty i powodując przywieranie drugiej szyby 
szklanej do całego odstępnika z jednoczesnym uszczelnieniem 
przestrzeni międzyszybowej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314199 (22)96 05 09 6(51) E21B 7/02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

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

(72) Kasperlik Krzysztof, Dyrda Aleksander, 
Służałek Roman, Sawicki Bogdan, Mikler 
Waldemar 

(54) Manipulator wiertniczy 
(57) Manipulator wiertniczy z dwiema wiertarkami (2) na 

końcu jest przegubowo umocowany w podstawie (1), posado
wionej na samojezdnym podwoziu. Każda prowadnica (3) wier
tarki (2) jest pośrednio osadzona na końcu rozsuwnego wy
sięgnika (4) poprzez napęd (5) wychylania poprzecznego 
prowadnicy, napęd (6) wychylania podłużnego prowadnicy, 
napęd (7) obrotu pary prowadnic, napęd (8) wychylania pozio
mego pary prowadnic oraz napęd (9) wychylania pionowego 
pary prowadnic. Podstawę (1), w której jest umocowany począ
tek wysięgnika (4), stanowi napęd wychylania wysięgnika. Na
pęd (8) wychylania poziomego pary prowadnic jest hydraulicz-
no-mechanicznie sprzężony z dolnym napędem, znajdującym 
się w podstawie (1) wysięgnika (4). Napęd (9) wychylania pio
nowego pary prowadnic jest hydrauliczno-mechanicznie sprzę
żony z górnym napędem, znajdującym się w podstawie (1) 
wysięgnika (4). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319720 (22) 97 04 28 6(51) E21C 3/04 
(31) 96 19617603 (32) 96 05 02 (33) DE 
(71) Tracto-Technik Paul Schmidt 

Spezialmaschinen, Lennestadt, DE 
(72) Hesse Alfons, Balve Gerhard, Püttmann 

Franz-Josef 
(54) Wiertarka udarowa nawrotna 
(57) W wiertarce udarowej nawrotnej, zwłaszcza do wykony

wania otworów w ziemi, z poruszanym w obie strony w obudo
wie tłokiem udarowym (8), na wchodzącej w komorę tłoka uda
rowego (7) rurze sterującej (4) prowadzona jest tuleja sterująca 
(10), której położenie osiowe wyznacza kierunek ruchu urządze
nia. Aby można było zmienić kierunek ruchu, komora nawrotna 
jest połączona z, biegnącym w rurze sterującej, przewodem 
powietrza sterującego (19), zaś komora biegu przedniego jest 
poprzez otwór połączona z wnętrzem rury sterującej (4), która 
doprowadza powietrze robocze do komory tłoka udarowego (7). 
Wskutek tego tuleja sterująca (10) jest przemieszczana w jed
nym kierunku za pomocą powietrza sterującego, zaś w drugim 
kierunku za pomocą powietrza roboczego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314195 (22)96 05 09 6(51) E21C 35/197 
(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Pierścień osadczy 
(57) Pierścień osadczy przeznaczony jest do zabezpiecza

nia noży obrotowych przed wypadnięciem z uchwytu organu 
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roboczego kombajnu górniczego. Pierścień wykonany jest z 
drutu i ukształtowany tak, że utworzone są na przemian wnęki 
(1) oraz występy (2). Wnęki (1) posiadają ślizgi (3), a występy 
(2) zawierają wybrania (4). Wnęka (1a) usytuowana jest naprze
ciw występu (2a), zawierającego szczelinę. 

(4 zastrzeżenia) 

(21) 314194 (22) 96 05 09 6(51) E21D 5/012 
(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Bryja Zbigniew, Bugajski Witold, Fabien 

Sławomir, Kokot Bogdan, Kosiorowski 
Alfred, Krajewski Stanisław, Serafin 
Władysław, Widejko Stanisław 

(54) Sposób usuwania przecieków wody w 
segmentach obudowy tubingowej szybów 

(57) Sposób usuwania przecieków wody w segmentach 
obudowy tubingowej szybów polega na tym, że po uszczelnie
niu górotworu znanym sposobem w rejonie występowania prze
cieków, powierzchnię wnęki międzyżebrowej segmentu (1), w 
którym wystąpił przeciek oczyszcza się z rdzy i innych zanieczy
szczeń, następnie nakłada się na tę powierzchnię warstwę kleju, 

po czym we wnęce tej umieszcza się wkładkę (2) żeliwną o 
zewnętrznym kształcie odpowiadającym kształtowi wnęki mię
dzyżebrowej segmentu (1) obudowy tubingowej i mocuje sieją 
śrubami (3) do żeber (5) lub kołnierzy (4) segmentu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 319718 (22)97 0428 6(51) F02C 7/05 
(31)96 19618313 (32)96 05 08 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Bättig Josef, CH; Ricanek Rudolf, DE 
(54) Turbina osiowa spalinowego turbozespołu 

ładującego 
(57) Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji prostej i 

taniej wewnętrznej ochrony przeciwodpryskowej dla turbiny 
osiowej spalinowego turbozespołu ładującego. Jednocześnie 

należy zwiększyć bezpieczeństwo działania spalinowego turbo
zespołu ładującego. Przeciwodpryskowy pierścień ochronny (8) 
jest ukształtowany w postaci integralnego, rozciągającego się w 
zasadzie promieniowo, elementu, usytuowanej od strony wlotu, 
ścianki (5) obudowy wylotu (2) gazów i połączony, bezpośred
nio albo poprzez umieszczony od strony napływu gazów osiowy 
element przedłużeńiowy (6), z obudową wlotu (1) gazów. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319809 (22) 97 05 05 6(51) F02C 7/28 
(31)96 19618314 (32)96 05 08 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Bättig Josef, Vögtli Urs 
(54) Turbina na gazy spalinowe turbosprężarki 

doładowującej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania turbi

ny na gazy spalinowe turbosprężarki doładowującej napędza
nej gazami spalinowymi, w której zapewnione będzie proste i 
niezawodne zamocowanie pierścienia dyszowego. 

W myśl wynalazku osiąga się to w ten sposób, że 
pierścień dyszowy (14) przylega swym pierścieniem zewnętrz
nym (11) do pierścienia osłonowego (8), a swym pierścieniem 
wewnętrznym (12) do obudowy (1) wlotu gazu. Pomiędzy pier
ścieniem zewnętrznym (11), a obudową (1) wlotu gazu utworzo
na jest osiowa szczelina dylatacyjna (15), natomiast pomiędzy 
pierścieniem zewnętrznym (11), a obudową (2) wylotu gazu -
promieniowa szczelina dylatacyjna (16). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316452 (22) 96 10 07 6(51) F02M 27/00 
(23) 96 05 08 MTP Motoryzacja 
(71) JAROSZ Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego Spółka z o.o., Roczyny 
(72) Majda Jan, Troska-Grudzien Joanna, Hałat 

Kazimierz, Kruczyński Stanisław Wojciech, 
Chłopek Zdzisław Janusz, Danilczyk Wiktor, 
Gwoździewicz Marian, Szczotka Krzysztof 

(54) Sposób i układ katalitycznego przygotowania 
mieszanki palnej do silnika spalinowego 

(57) Sposób i układ katalitycznego przygotowania mieszan
ki palnej do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym poprawia 
właściwości dynamiczne, ekonomiczne i ekologiczne silnika 
poprzez tworzenie mieszanek jednorodnych, ograniczenie emi
sji tlenku węgla, węglowodorów i tlenku azotu. 

Sposób polega na tym, że reguluje się układem (5) 
natężenie przepływu paliwa przez urządzenie do katalitycznego 
ujednoradniania składu frakcyjnego paliwa (4), a następnie 
rozpyla się paliwo wstępnie w centralnym układzie zasilania 
silnika (6) i poddaje ujednorodnieniu w komorze tworzenia 
mieszanki paliwowo powietrznej (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 314098 (22) 96 05 07 6(51) F03C 1/00 
(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 

(54) Wykorzystanie siły parcia płynów (cieczy i 
gazów) na różne powierzchnie także w 
warunkach statycznych 

(57) Ujawniono konstrukcję urządzenia, które umieszczone 
w płynie (cieczy lub gazie) opróżnione z płynu lub opróżniane i 
napełniane płynem jest źródłem wytwarzania optymalnie dużej 
wypadkowej czynnej siły parcia. Konstrukcja urządzenia jest 
następująca: odcinek rury o optymalnie dużej średnicy jest 
połączony z odcinkiem rury o mniejszej średnicy a ten z odcin
kiem rury o jeszcze mniejszej średnicy i.t.d. Przejścia zewnętrz
ne z większych średnic rur do mniejszych wykonane są w 
postaci kołnierzy obwodowo od zewnątrz wklęsłych co w prze
kroju widoczne jest np. jak łuk stanowiący 1/4 okręgu lub two
rząca stożka. Wskazana jest jak największa ilość rur z szeregu 
średnic aby łuk przejściowy był o jak największej krzywrźnie lub 
tworząca stożka przejściowego była pod dużym kątem do pod
stawy. Konstrukcja składa się z kilku lub więcej tak połączonych 
rur. Pierwszy odcinek rury o optymalnie największej średnicy na 
początku zamknięty jest np. czaszą półkulistąt.z.n. rozpoczynał
by się czaszą półkulistą wypukłą na zewnątrz przechodząc w 
rurę, a ta poprzez obwodowo wklęsły od zewnątrz kołnierz lub 
stożek ścięty w rurę o mniejszej średnicy i.t.d. Ostatni odcinek 
rury o najmniejszej średnicy zamknięty jest np. wklęsłą od 
zewnątrz czaszą półkulistą. Czasza półkulistą wypukła jest wy
tłaczana mniejszymi czaszami półkulistymi wypukłymi a one 
jeszcze mniejszymi i.t.p. wypukłościami na zewnątrz. Czasza 
półkulistą wklęsła jest wytłaczana mniejszymi czaszami półkuli
stymi wklęsłymi wklęsłościami na zewnątrz. Przejścia kołnierzo
we lub stożkowe z jednej średnicy w drugą również mogą być 
wytłaczane czaszami półkulistymi wklęsłymi, wklęsłościami na 
zewnątrz. Wypadkowy wektor siły skierowany jest od środka 
czaszy wypukłej przez oś środkową rur i przez środek czaszy 
wklęsłej. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 314061 (22)9604 30 6(51) F04B 1/06 
(71) Wytwórnia Części Samochodowych 

UNIMETAL Sp. z o.o., Koszalin 
(72) Skuła Józef 
(54) Silnik pneumatyczny napędzany sprężonym 

czynnikiem roboczym 
(57) Trzpień (8) tłoka napędowego (1) silnika pneumatycz

nego, stanowi jednocześnie zawór rozdzielający (3), który połą
czony jest pneumatycznie z zaworem sterującym (4). 
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Do zaworu sterującego (4) doprowadzany jest czynnik 
roboczy. Zawór sterujący (4) łączony jest przemiennie swoimi 
obszarami od strony czołowej suwaka (38) z kanałami dopro
wadzającymi i odprowadzającymi czynnik sterujący. Kanały (28, 
29, 30) doprowadzające czynnik roboczy znajdują się w części 
środkowej zaworu sterującego (4). W częściach skrajnych umie
szczone są dwa główne kanały (31,35 i 32,36) odprowadzające 
czynnik roboczy oraz dwa kanały dodatkowe (43, 44) stanowią
ce doprowadzenie czynnika utrzymującego suwak (38) w skraj
nych położeniach. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320854 (22) 95 12 18 6(51) F16B 25/10 
(31) 94 4445815 (32) 94 12 21 (33) DE 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/04995 
(87) 96 06 27 W096/19676 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SFS INDUSTRIE HOLDING AG, 

Heerbrugg, CH 
(72) Österle Helmut, AT; Palm Erich, CH 
(54) Śruba kształtująca otwór i gwint oraz sposób 

wkręcania tej śruby 
(57) Śruba (1) formująca otwór i gwint posiada odcinek 

końcowy (2) kształtujący bezwiórowo otwór i mający kształt 
ostrza oraz odcinek trzpienia (4) zaopatrzony w gwint (3) i 
odcinek uchwytowy (5). Formujący bezwiórowo otwór odcinek 
końcowy (2) jest wykonany jako zwężający się w kierunku końca 
śruby. Cała śruba jest wykonana z materiału nierdzewnego, a 
więc zwłaszcza także końcowy odcinek (2). W wy niku obracania 
śruby (1) zostaje bezwiórowo uformowany otwór w przedmiocie 
obrabianym, w którym następnie zostaje ukształtowany gwint 
przez śrubę (1). 

Sposób polega na dodatkowym wywieraniu na śrubę 
siły udarowej podczas formowania otworu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319721 (22) 97 04 28 6(51) F16B 37/02 
(31)96 19618106 (32)96 05 06 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 

München, DE 
(72) Unterreiner Christian, Hohenadler Andreas 

(54) Element z blachy z przetłoczeniem z gwintem 
(57) W połączeniach śrubowych, przy cienkich blachach z 

przetłoczeniem z gwintem, występuje problem że na skutek 
małej grubości materiału nie można osiągnąć wystarczającego 
momentu dociągającego przy skręcaniu. Zaproponowano aby 
na przedłużeniu ścianki (5) przemoczenia z gwintem (3), z jego 
krawędzi o kształcie śrubowym wystawało odsądzenie blachy (13). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314066 (22) 96 04 30 6(51) F16C 17/12 
(75) Firkowski Andrzej, Radom; Grzywaczewski 

Marek, Kielce; Krawczyk Krzysztof, Radom; 
Krawczyk Zbigniew, Radom; Maciąg Artur, 
Radom 

(54) Łożysko ślizgowe 
(57) Łożysko ślizgowe posiada sprężyste elementy robocze 

(7), korzystnie wstępnie naprężone, które współpracują z powie
rzchniami ślizgowymi innych elementów ślizgowych łożyska za 
pomocą fragmentów (9) swojej powierzchni. Elementy robocze 
mogą być podzielone w kierunku w kierunku równoległym do 
kierunku ślizgania. Fragmenty (9) są modyfikowane korzystnie 
przez utwardzanie. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314156 (22)96 05 08 6(51) F16K17/06 
(75) Wojtczak Krzysztof, Gdynia 
(54) Zawór przelewowy blokujący 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja zaworu prze

lewowego blokującego składającego się z korpusu (4), o który 
poprzez roboczą sprężynę (3) oparty jest suwak (2) z umiesz
czonym w nim przesuwnie i dociskanym sprężyną (1) grzybkiem 
(5) opartym na sterującym tfoczku (6), którego skok (S) ustala 
nakrętka (7) i śruba (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320037 (22) 97 05 15 6(51) F16L 59/02 
(71) Galara Stanisław, Głubczyce; Galara Robert, 

Głubczyce; Galara Danuta, Głubczyce 
(72) Galara Stanisław, Miśta Bogdan 
(54) Sposób formowania izolacji ze spienionego 

polistyrenu na kształtowych powierzchniach 
i forma do formowania izolacji ze 
spienionego polistyrenu na kształtowych 
powierzchniach 

(57) Sposób formowania izolacji ze spienionego polistyrenu 
na kształtowych powierzchniach, gdzie przestrzeń pomiędzy 
izolowaną powierzchnią, a wewnętrznym płaszczem formy wy
pełnia się wstępnie spienionym granulatem polistyrenu, po 
czym w tą przestrzeń wprowadza się parę wodną, polega na 
tym, że podczas jednego cyklu produkcyjnego przez otwarcie 
zaworu/rów zespołu zasilania formy, wyposażonej naprzemian 
w dysze lub szczeliny, wytwarza się w jej wnętrzu próżnię rzędu 
0,5 MPa dla osiągnięcia całkowitego jej npełnienia granulatem, 
po czym uruchamia się zawór/ory ujścia podciśnienia do atmo
sfery i dostarcza się parę przez okres 10 s lub do osiągnięcia 
nadciśnienia rzędu 0,3 MPa i po ponownym włączeniu próżni 
po odczekaniu 3 min układ poddaje się dekompresji do pozio
mu ciśnienia atmosferycznego. Forma do formowania izolacji ze 
spienionego polistyrenu na kształtowych powierzchniach o bu
dowie dzielonej, charakteryzuje się tym, że wzdłuż całej długo
ści kształtującej powierzchni (7) w ustalonej odległości od niej 
umieszczone są naprzemiennie parowe kanały (4) i próżniowc-
atmosferyczne kanały (5) przedzielone korzystnie uszczelką (6) 

prowadzące do dysz i/lub szczelin (18) w kształtującej powierz
chni (7), połączone z odpowiednimi kolektorami (8, 9). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319776 (22) 97 04 30 6(51) F16S 3/04 
(31) 96 19617653 (32) 96 05 03 (33) DE 
(71) Friatec Aktiengesellschaft Keramik-und 

Kunststoffwerke, Mannheim, DE 
(72) Pieplow Karl-Heinz, Schweige« Adolf, 

Scharr Roland 
(54) Złącze z dwoma profilami prętowymi 
(57) Złącze zawiera dwa prętowe profile (2,3), które w danym 

przypadku posiadają przynajmniej jedno, usytuowane przeważ
nie w obszarze naroża, wybranie (6, 7), jak również element 
łączący (5), który jest zazębiony z wybraniami (6, 7). Złącze to 
musi być tak ukształtowane, aby zagwarantowana była prosta 
manipulacja i aby zostało osiągnięte wyraźne oddzielenie róż
nych klas operacji montażowych. 
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Zaproponowano, by wybrania (6, 7) zostały ukształto
wane w formie rury z przekrojem poprzecznym, posiadającym 
oś symetrii. Element łączący (5) posiada współosiowy wzglę
dem osi symetrii, umieszczony w wybraniu (6) korpus (4, 4'), 
którego powierzchnia zewnętrzna przynajmniej częściowo przy
lega do powierzchni wewnętrznej, odpowiadającego mu wybra
nia (6, 7). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319740 (22)97 04 29 6(51) F23J 13/08 
(31)96 19617574 (32)96 05 02 (33) DE 
(75) Grasl Andreas, Heiligeneich, AT 
(54) Kształtownik ramy przewietrznika, 

zwłaszcza do instalacji odprowadzania dymu 
i ciepła 

(57) W kształtowniku ramy przewietrznika do instalacji od
prowadzania dymu i ciepła klapa przewietrznika jest przechylna 
wokół zawiasu (5) przy nasadzanym obrzeżu (2), które stanowi 
część nasadzanej ramy (1). Kształtownik (7) ramy przewietrznika 
jest wykonany w celu przyjmowania górnej poprzecznicy (39). 
Kształtownik ramy przewietrznika ma dzięki temu mniejszą ma
sę, ale jest sztywny na zginanie przez to, że zawiera pierwszą 
profilową część (13), wykonaną przez wytłaczanie z aluminium, 
która ma zewnętrzny pierwszy odcinek (8) o przekroju skrzyn
kowym z dołączonym jednoczęściowo od wewnątrz drugim 
odcinkiem (9) o przekroju w przybliżeniu w kształcie litery C. 
Dzięki temu ten drugi odcinek nadaje się do przyjęcia górnej 
poprzecznicy (39). 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 314141 (22)96 05 07 6(51) F24D 5/00 
(75) Zachoszcz Piotr, Wrocław 
(54) Układ ogrzewania budynku mieszkalnego 
(57) Układ, przeznaczony zwłaszcza dla wolnostojącego do

mu jednorodzinnego, wyposażony w znany wodny grzewczy 
kocioł (4), opalany dowolnym paliwem, ma izolowany termicznie 
wodno-powietrzny wymiennik ciepła (1), którego obszar wodny 
połączony jest poprzez pompę (3) z kotłem (4). Obszar powie
trzny wymiennika ciepła (1) połączony jest z tłoczną stroną 
dmuchawy (8), pobierającej powietrze z ogrzewanego pomie
szczenia, zaé z drugiej strony z systemem rur (9) rozprowadza
jących ogrzane powietrze. 

Wymiennik (1) utworzony jest z górnego i dolnego 
zbiornika, które są połączone przepływowymi szczelinami, roz
stawionymi w jego przestrzeni powietrznej w dobranych odstę
pach. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 320826 (22) 95 12 18 6(51) G01F1/08 
(31) 94 94203692 (32) 94 12 20 (33) EP 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/05063 
(87) 9606 27 W096/19714 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.R.L., 

Milano, IT 
(72) Von Bertrab Olaf 

(54) Jednostrumieniowy cieczomierz o ulepszonej 
czułości i regulacji 

(57) Wynalazek przedstawia jednostrumieniowy wodomierz 
(10) posiadający komorę pomiarową (12) połączoną z injekto-
rem (20) oraz z ejektorem (22) i zaopatrzoną w turbinę (24) 
posiadającą liczne łopatki (28), przy czym dwie kolejne łopatki 
tworzą kąt (ß), komora posiada dwie ścianki czołowe wzajemnie 
przeciwległe względem siebie i prostopadłe do osi tej komory. 



Nr 23 (623) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 43 

Jedna ścianka czołowa jest utworzona przez płytkę zaopatrzoną 
w parzystą liczbę żeber n większą od czterech, wystających w 
komorze (12) i równo rozmieszczonych w dwóch zestawach. 
Dwa kolejne żebra tego samego zestawu są rozstawione pod 
kątem (a). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314193 (22)9605 09 6(51) G01J 3/51 
(71) Braczkowski Roman, Łódź 
(72) Braczkowski Roman, Mank Antoni 
(54) Układ oświetleniowy 
(57) Układ oświetleniowy, przeznaczony szczególnie do ko-

lorymetrów, jest wyposażony w jedną lub dwie halogenowe 
żarówki (1,2), emituje dwie wiązki światła, przy czym na drodze 
jednej wiązki jest umieszczony zespół filtrów (3), który przepu
szcza promieniowanie w zakresie 300-385 nm, zaś na drodze 
drugiej wiązki jest umieszczony zespół filtrów (4), który przepu
szcza promieniowanie wzakresie 375-700 nm, oraz przesłona (5). 

Sposób korekcji układu oświetleniowego polega na 
tym, że w miejsce próbki oświetlanej przez układ zostaje umie
szczona głowica pomiarowa z czujnikami o charakterystykach 
widmowych składowych trójchromatycznych, po czym dokonu
je się, przez zmianę napięcia źródeł zasilających układ, regulacji 
temperatury barwowej padającego promieniowania na 6500 K. 
Następnie po wymianie głowicy na głowicę pomiarową wyposa
żoną w czujniki o znormalizowanych charakterystykach UV do
konuje się pomiaru ilości promieniowania ultrafioletowego, po 
czym przesłoną (5), umieszczoną na drodze jednej wiązki świat
ła, ustala się zaprogramowany stosunek promieniowania ultra
fioletowego i promieniowania widzialnego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314071 (22) 96 04 30 6(51) G05B 19/04 
(71) Spółdzielnia Inwalidów POLMET, Kościan 
(72) Grzesiak Jerzy, Szukalski Zbigniew 
(54) Elektroniczne urządzenie sterujące 
(57) Elektroniczne urządzenie sterujące pełniące funkcję 

elektronicznego programatora czasów załączania i wyłączania 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażone jest w 
układ elektroniczny składający się z płytki zasilacza i elementów 
wykonawczych (PZEW) połączonej z zespołem gniazd zewnę
trznych (ZGZ), części sterującej (C) zawierającej mikroprocesor 
(MP), zewnętrzną pamięć z wpisywanym wewnątrz programem 
(PS) oraz rejestr adresowy (RA) współpracujące z mikroproceso
rem (MP) i połączone z blokiem stabilizacji i rozdziału napięć 
(BSN) oraz płytki wyświetlacza (PW). Urządzenie wyposażone 
jest również w sygnalizator dźwiękowy (SD) połączony z ukła
dem sterowania (USEZ) oraz zespoły wskaźników diodowych 
(ZWD) i przycisków programujących (ZPP) połączone z mikro
procesorem (MP). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 314159 (22) 96 05 08 6(51) G07B 11/03 
(71) ELTE Spółka z o.o., Kraków 
(72) Nosal Paweł, Szczepka Andrzej 
(54) Urządzenie do nanoszenia znaku graficznego 

na dokument o charakterze masowym, 
zwłaszcza kasownik biletów komunikacji 
miejskiej 

(57) Stempel drukujący stanowi ceramiczna płytka (3) z ukła
dem cienkowarstwowych elementów grzejnych (4), z których 
każdy zasilany równolegle przez układ sterujący tworzy przery
wane linie obrazu wszystkich możliwych oznaczeń graficznych. 
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Płytka (3) zabudowana jest za szczeliną prowadzącą (2) tak, że 
jej elementy grzejne (4) znajdują się na zewnątrz strefy ograni
czonej płaszczyzną (I-I), prowadzoną przez skrajne, przeciwleg
łe krawędzie grubości szczeliny prowadzącej (2). W ściankach 
szczeliny prowadzącej (2) zabudowany jest optoelektroniczny 
czujnik wejścia (8), połączony z elektronicznym układem stero
wania. Elementy grzejne (4) na płytce (3) tworzą wierszowy 
układ kilku siedmioelementowych znaków cyfrowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319989 (22) 97 05 15 6(51) G09F11/02 
(71) Tuszewski Krzysztof, Wrocław 
(72) Łuczyński Jerzy 
(54) Zespół napędowy dla pionowych urządzeń 

obrotowych, zwłaszcza dla gablot 
reklamowych 

(57) Zespół napędowy dla pionowych urządzeń obroto
wych, zwłaszcza dla gablot reklamowych, utworzony z pionowego 
trzpienia (1) trwale utwierdzonego dolną częścią w postumencie 
(3) oraz koła zębatego (7), osadzonego obrotowo na trzpieniu 
(1) i połączonego z napędem. 

Zespół charakteryzuje się tym, że koło zębate (7) jest 
osadzone na trzpieniu (1) za pośrednictwem łożyska (8), a na 
kole zębatym (7) oparta jest tuleja (10) dociśnięta do koła 
zębatego (7) sprężyną (12) osadzoną na trzpieniu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 319777 (22) 97 04 30 6(51) GUB 17/04 
(31) 96 96201215 (32)9605 02 (33) EP 

96 19626759 96 07 03 DE 
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., BA 

Eindhoven, NL 
(72) Scholz Thomas, Noordhoek Harald, 

Gielkens Marc 

(54) Mechanizm ładujący do ładowania i 
wyładowywania dysku danych do i z 
urządzenia technologii informacyjnej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm ładujący do 
ładowania i wyładowywania dysku danych (2) do i z urządzenia 
technologii informacyjnej, przy czym pierwsza prowadnica (12) 
i druga prowadnica (16), z których każda ma rowek (13,18), są 
przeznaczone dla krawędzi dysku (2a), druga prowadnica po
siada napędzane obrotowe koło przenoszące, które wsuwa 
obrotowo dysk danych (2) do urządzenia i obrotowo wysuwa z 
niego dysk dla celów ładowania i wyładowywania. Mechanizm 
ładujący charakteryzuje się tym, że pierwsza prowadnica (12) i 
druga prowadnica (16) są podparte ruchomo, rowek (13) pier
wszej prowadnicy i rowek (18) drugiej prowadnicy mają powie
rzchnię docisku (59, 60,67,68), która jest nachylona względem 
płaszczyzny ładowania, rowek (13) pierwszej i rowek (18) dru
giej prowadnicy mają powierzchnię wewnętrzną (65) w zasadzie 
prostopadłą do płaszczyzny ładowania. Odpowiednia wewnę
trzna wysokość rowka (58) jest tak dobrana, że jest mniejsza od 
grubości (71) dysku danych (2), tak że podczas procesu łado
wania zewnętrzna krawędź (2d) dysku danych (2) nie styka się 
z wewnętrznymi powierzchniami (65) rowków (13,18). 

(16 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 314192 (22)9605 09 6(51) H01J 49/26 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Hałas Stanisław, Cytawa Jan 
(54) Cyfrowy miernik m/q spektrometru mas 
(57) Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy miernik stosunku 

masy m do ładunku q jonów analizowanych za pomocą spektro
metru mas ze stałym polem magnetycznym. Cyfrowy miernik 
m/q mierzący napięcie przyspieszające jony za pomocą wolto
mierza cyfrowego z podwójnym całkowaniem charakteryzuje 
się tym, że w woltomierzu zamienione są miejscami wejście 
napięcia mierzonego z wejściem napięć odniesienia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314097 (22) 96 05 07 6(51) H01P 5/18 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Kuliński Józef 
(54) Falowodowy sprzęgacz pętlowy 
(57) Falowodowy sprzęgacz pętlowy charakteryzuje się tym, 

że w falowodzie podkrytyczny m (4) przestrzeń (13) przylegająca 
do szerszej ścianki (6), w której znajduje się szczelina (5) i do 
węższej ścianki (14) falowodu podkrytycznego (4) jest wypełnio
na metalem. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319683 (22)97 04 25 6(51) HOIR 9/22 
(31) 96 9605576 (32) 96 05 03 (33) FR 
(71) ARNOULD Fabrique d'Appareillage 

Electrique, Saint-Marcellin, FR 
(72) Poiraud Bernard, Bret Patrice, Gonon 

Jean-Louis 
(54) Element przyłączowy do sieci transmisyjnej 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest element przyłączowy, za

wierający z jednej strony, dla współpracy ze sprzężonym z nim 
elementem przyłączowym, elementy stykowe (14), z drugiej zaś 
strony w korpusie z materiału izolacyjnego samoobnażające 

zaciski łączeniowe (15), które - każdy oddzielnie - są połączone 
z elementami stykowymi (14) i zawierają każdy co najmniej 
jeden element łączeniowy (20), mający wydłużoną szczelinę (21) 
koliście, ze skojarzonym z dwoma elementami łączeniowymi (20) 
bębenkiem (22), osadzonym obrotowo dokoła odpowiedniej 
osi, w celu wepchnięcia do takiej szczeliny (21) przyłączanego 
przewodu elektrycznego. 

W przypadku przynajmniej jednego z zastosowanych 
bębenków (22) obydwa elementy łączeniowe (20), skojarzone z 
tym bębenkiem (22), są odizolowane od siebie i każdy z nich 
jest odpowiednio połączony z dwoma różnymi elementami sty
kowymi (14), tak, rż ten bębenek (22) odpowiada sam dwom 
różnym zaciskom łączeniowym (15). 

(12 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319682 (22)97 04 25 6(51) H01R 13/59 
H02G 15/00 

(31) 96 19617201 (32)96 04 29 (33) DE 
(71) Hydrostar Verwaltungs-und Beteiligungs 

GmbH & Co.KG, Schwerte, DE 
(72) Frank Reiner 
(54) M ufowe złącze wtykowe 
(57) Wynalazek dotyczy mufowego złącza wtykowego (15), 

wielożyłowego giętkiego kabla (16), w którym mufa (17) i wty
czka (21) są korzystnie wykonane w kształcie przelotowego 
cylindra, obejmującego cylindryczne wkładki (29,30) z materia
łu izolacyjnego, mające szereg kołków stykowych i tulei, umie
szczonych na co najmniej jednym podziałowym okręgu, które 
są względem kołków stykowych umieszczone z przesunięciem 
o 90° w co najmniej dwóch występach w postaci wycinków koła, 
przy czym sprzężenie występów mufy (17) i wtyczki (21) jest 
wymuszane przez układ (50) osiowego rowka i promieniowego 
kołka. Na każdym z co najmniej dwóch dalszych podziałowych 
okręgów jest usytuowany co najmniej jeden dalszy układ kołków 
stykowych i tulei we wtyczkowej wkładce (29) dla kilku giętkich 
kabli (16), z których jeden ma wtyczkową wkładkę z układem 
kołków stykowych i tulei na zmniejszonej liczbie podziałowych 
okręgów, a drugi giętki kabel (16) ma wtyczkową wkładkę (29) 
z układem kołków stykowych i tulei na zwiększonej liczbie 
podziałowych okręgów, przy czym układ (50) osiowego rowka i 
promieniowego kołka, niezależnie od liczby okręgów podziało
wych wtyczkowych wkładek (29), które swymi wymiarami powie
rzchni styku są wzajemnie dopasowane, stanowi blokadę w 
stosunku do układu promieniowego kołka i osiowego rowka 
mufy i wtyczki, które są dopasowane jedynie do wkładki o 
zmniejszonej liczbie podziałowych okręgów. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319846 (22) 97 05 07 6(51) H02B 1/00 
H02B 1/24 

H01H 83/00 
(31)96 813 (32)96 05 07 (33) AT 
(71) Feiten & Guilleaume Austria AG, Schrems, 

AT 
(72) Schuh Gerhard 
(54) Przyrząd rozdzielczy do montażu w szafce 

rozdzielczej oraz wyłącznik ochronny, 
zawierający przyrząd rozdzielczy 

(57) Przyrząd rozdzielczy do monatżu w szafce rozdzielczej 
jest zaopatrzony w przewody (2) do wytwarzania połączeń ele
ktrycznych z zaciskami przyłączowymi (3) umieszczonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie, drugiego przyrządu rozdzielczego 
(4), przy czym przewody (2) są osadzone ruchomo wzlędem 
przyrządu rozdzielczego (1) wzdłuż zadanej na wstępie drogi. 

Wyłącznik ochronny, zawierający przyrząd rozdzielczy 
(1), charakteryzuje się tym, że przyrząd rozdzielczy (1) stanowi 
moduł ochronny, zawierający zamek wyłącznika, przekładnik 
prądowy sumujący i podłączenie przekładnika prądowego su
mującego do uruchamiania zamka wyłącznika, przy czym są
siedni przyrząd rozdzielczy stanowi samoczynny wyłącznik 
instalacyjny, zaś zamek wyłącznika modułu ochronnego jest 
zaopatrzony w palec zwalniający do uruchamiania zamka są
siedniego samoczynnego wyłącznika instalacyjnego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319847 (22) 97 05 07 6(51) H02B 1/26 
H02H 7/22 

(31)96 812 (32)96 05 07 (33) AT 
(71) Feiten & Guilleaume Austria AG, Schrems, 

AT 
(72) Suchentrunk Karl 
(54) Człon odłączający dla ochronnego 

urządzenia przepięciowego oraz układ 
elementów ochronnego urządzenia 
przepięciowego w szafce rozdzielczej, 
zawierający człon odłączający 

(57) Człon odłączający dla ochronnych urządzeń przepię
ciowych do montażu w szafkach rozdzielczych, zawiera pier
wsze (1) i drugie (2) elementy odprowadzające oraz pierwszy (E1) 
i korzystnie co najmniej jeden, drugi (E2) element odłączający, 
przy czym co najmniej wszystkie pierwsze elementy odłączają
ce (E1 ) są umieszczone we wspólnej obudowie, zaś zewnętrz
ne zaciski przyłączowe odpowiednio górnego i dolnego rzędu 
zacisków tej obudowy są połączone ze sobą elektrycznie. 
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W układzie elementów ochronnego urządzenia przepię
ciowego w szafce rozdzielczej, zawierającym człon odłączający, 
zaopatrzony w pierwsze (1) i drugie (2) elementy odprowadza
jące oraz pierwszy (E1) i korzystnie co najmniej jeden, drugi (E2) 
element odłączający, przy czym pomiędzy każdym z przewo
dów fazowych i przewodem zerowym (N) względnie pomiędzy 
każdym przewodem fazowym i przewodem ochronnym oraz 
korzystnie także pomiędzy przewodem zerowym (N) i przewo
dem ochronnym umieszczone są dwa, odłączone od siebie, 
przepięciowe elementy odprowadzające, wszystkie pierwsze 
elementy odprowadzające (1) i wszystkie drugie elementy od
prowadzające (2) są połączone w grupy, w których leżą one 
bezpośrednio obok siebie, zaś człon odłączający jest umiesz
czony pomiędzy grupami pierwszych i drugich elementów 
odprowadzających (1,2). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 320858 (22) 95 10 27 6(51) H02G 3/08 
HOIR 13/52 

(31) 94 9421707 (32) 94 10 27 (33) GB 
(86) 95 10 27 PCT/GB95/02529 
(87) 96 05 09 W096/13886 PCT Gazette nr 21/96 
(71) N.V.RAYCHEMS.A,Kessel-Lo,BE 
(72) Alaerts Roger, Buekers Valere, Delvaux 

Roger, Vanonckelen Marc 
(54) Urządzenie do izolacji wydłużonych 

elementów 
(57) Urządzenie do izolacji wydłużonych elementów, składa 

się z materiału uszczelniającego (9), zawierającego powierzch
nię do umieszczenia na niej wydłużonego elementu (8), z członu 
przemieszczającego (11) do poprzecznego wepchnięcia wydłu
żonego elementu (8) do materiału uszczelniającego (9) oraz z 
członu naciskowego (12), do wywarcia siły na powierzchnię 
materiału uszczelniającego (9), po wepchnięciu wydłużonego 
elementu (8) do materiału uszczelniającego (9). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 319719 (22) 97 04 28 6(51) H02K 9/08 
H02K3/24 

(31) 96 19617540 (32) 96 05 02 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Hirsch Christoph, Hutter Wilfried, von 

Wolfersdorf Jens 
(54) Maszyna elektryczna chłodzona gazem 
(57) W maszynie elektrycznej chłodzonej gazem pręty prze

wodzące w uzwojeniu czołowym są chłodzone bezpośrednio 
przez część strumienia gazu chłodzącego, prowadzonego 
przez kanały chłodzące (8, 9), położone wewnątrz izolacji głów
nej prętów uzowjeniowych. Każdy z prętów ma co najmniej 
jedną, umieszczoną na jednym z jego szerokich boków, parę 
kanałów chłodzących. Kanały chłodzące biegną oddzielenie aż 
do aktywnej części blaszanego korpusu stojana i dopiero tam 
są połączone ze sobą. Pierwsze kanały chłodzące (8) są połą
czone z komorą (32), oddzieloną przegrodą (33) od obszaru (30) 
uzwojenia czołowego, za pomocą rur izolacyjnych lub węży 
izolacyjnych. Drugie kanały chłodzące (9) są na uchach (5) 
połączone z obszarem (30) uzowjenta czołowego. 

Wynalazek umożliwia bezpośrednie, a zatem optymal
ne chłodzenie prętów uzwojeniowych w uzwojeniu czołowym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314157 (22) 96 05 08 6(51) H04M 3/42 
H04M3/22 

(71) MIKROTEL Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Podolecki Hubert 
(54) Zintegrowany układ wyposażenia 

abonenckiego cyfrowej centrali telefonicznej 
(57) Zintegrowany układ wyposażenia abonenckiego cyfro

wej centrali telefonicznej charakteryzuje się tym, że przewód 
(LA) łącza abonenckiego połączony jest z końcówką rezystora 
(R1), z przewodem (WLA) wejścia analogowego bloku przetwor
nika analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego (AC) i z wej
ściem (SLA) układu detektora stanu łącza abonenckiego (SL). 
Przewód (LB) łącza abonenckiego połączony jest z końcówką 
rezystora (R2), z przewodem (WLB) wejścia analogowego bloku 
przetwornika (AC) i z wejściem (SLB) układu detektora stanu 
łącza (SL). Linia (WYA) wyjścia analogowego układu przetwor
nika (AC) dołączona jest do linii wejścia układu wzmacniacza (W), 
a druga linia (WYB) wejścia analogowego, jako pomocnicza 
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masa sygnałowa lub inna linia pomocnicza wymienionego ukła
du przetwornika (AC), dołączona jest do drugiej linii wejścia 
wzmacniacza (W), na które dołączona jest również linia zasila
jąca łącze abonenckie (ZL2). Wyjście (WYW) wzmacniacza (W) 
połączone jest z końcówką rezystora (R1) oraz z wejściem 
(WLC) przetwornika (AC), którego wejście (WLD) jest dołączone 
do końcówki rezystora (R2) oraz do linii zasilającej łącze abo
nenckie (ZL1). Wyjście odzwierciedlające stan łącza abonenc
kiego (WYSL1) układu detektora stanu łącza (SL) jest dołączone 
do wejścia (SC) obwodu przełączającego tryb pracy przetwor
nika (AC), którego wyjście cyfrowe (WYPCM) oraz wejście cy
frowe (WEPCM) są przyłączone do pola komutacyjnego cyfro
wej centrali abonenckiej. Wyjście odzwierciedlające stan łącza 
abonenckiego (WYSL2) układu detektora stanu łącza (SL) jest 
dołączone do wejścia układu sterującego pracą centrali cyfro
wej (USPC). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314111 (22) 96 05 06 6(51) H04M 11/10 
(75) Goławski Paweł, Warszawa 
(54) Układ domofonu 
(57) Układ przeznaczony jest szczególnie dla obsługi przez 

osoby niodowidzące lub niewidome. 

Układ kodujący (UK) dołączony jest do klawiatury do
mofonu (KL). Wyjścia układu kodującego sterują układem ge
neracji mowy (UG), który dołączony jest do wejścia wzmacnia
cza akustycznego (WA). Informacje generowane słyszalne są 
przez głośnik (GŁ). Układ generacji mowy (UG) zawiera pamięć 
komunikatów (PK). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314112 (22) 96 05 06 6(51) H04M 11/10 
(75) Goławski Paweł, Warszawa 
(54) Układ domofonu 
(57) Układ przeznaczony jest szczególnie dla obsługi bu

dynków wielomieszkaniowych. 
Układ sterujący (US) dołączony jest do klawiatury 

domofonu (KL). Wyjścia układu sterującego połączone są z 
układem wyświetlacza alfanumerycznego (WA). Informacje 
generowane przez układ sterujący (US) wyświetlane są w 
formie graficznej na wyświetlaczu (WA). Układ sterujący (US) 
zawiera pamięć komunikatów (PA), której zawartość może być 
zmieniana. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 320857 (22) 95 10 31 6(51) H04M15/00 
H04M3/42 
H04M3/54 

(31) 94 9403793 (32) 941104 (33) SE 
(86)951031 PCT/SE95/01286 
(87) 96 05 17 WO96/14706 PCT Gazette nr 22/96 
(71) GRATISTELEFON SVENSKA AB, 

Sztokholm, SE 
(72) Ander Carl 
(54) Sposób i urządzenie telekomunikacyjne 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób przekazywania i 

naliczania rachunku za rozmowę telefoniczną, przy czym telefon (1 ) 
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pierwszego abonenta jest połączony z telefonem (2) drugiego 
abonenta poprzez standardową sieć telefoniczną. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że pierwszy abonent 
wybiera przedrostek, po którym następuje numer abonenta 
prowadzący do trzeciego abonenta oraz numer abonenta pro
wadzący do drugiego abonenta, przy czym przedrostek powo
duje, że sieć telefoniczna łączy rozmowę poprzez sieć 
telefoniczną z jednostką komputerową związaną z trzecim abo
nentem i podłączoną do sieci telefonicznej i powoduje także, że 
jednostka komputerowa przekazuje dalej rozmowę do drugiego 
abonenta poprzez jednostkę komputerową, aby połączyć pier
wszego abonenta z drugim abonentem oraz tym, że wykrycie 
przedrostka w sieci telefonicznej powoduje, że sieć dolicza 
rachunek za rozmowę pomiędzy pierwszym abonentem i dru
gim abonentem do abonamentu trzeciego abonenta. 

Według bardzo korzystnego przykładu wykonania jed
nostka komputerowa jest skonstruowana w taki sposób, aby 
przesyłać informację przy łączeniu rozmowy pomiędzy pier
wszym i drugim abonentem w pewnych odstępach czasowych. 
Wynalazek dotyczy również urządzenia. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 320827 (22) 95 11 22 6(51) H04N 5/74 
H04N9/31 

G02B 26/08 
(31) 94 9434972 (32) 94 1219 (33) KR 
(86) 95 11 22 PCT/KR95/00153 
(87) 96 06 27 W096/19896 PCT Gazette nr 29/96 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seul, KR 
(72) MinYong-Ki 
(54) Układ luster wzbudzanych cienkobłonowych 

kształtowanych w niskiej temperaturze 
(57) Układ (200) M x N luster wzbudzanych cienkobłono

wych (201) zawiera matrycę aktywną (210), posiadającą podło
że, układ M x N końcówek łączących (214) i układ M x N 
tranzystorów oraz układ M x N ukształtowań wzbudzających 
(250). Każde z ukształtowań wzbudzających (250) jest ukształ
towaniem bimorficznym i zawiera część wzbudzającą (180) i 
część odbijającą światło (190). Część wzbudzająca (180) zawie
ra część przednią drugiej elektrody cienkobłonowej (245), dolny 
element elektroprzemieszczalny (285), elektrodę pośrednią 
(295), górny element elektroprzemieszczalny (275) oraz część 
przednią pierwszej elektrody cienkobłonowej (235). Część prze
dnia drugiej elektrody cienkobłonowej (245) jest elektrycznie 
połączona z każdą z końcówek łączących (214) i każdym z 

tranzystorów, a pozostała część pierwszej elektrody cienkobło
nowej (235) jest umieszczona na górze pozostałej części drugiej 
elektrody cienkobłonowej (245), w celu utworzenia części odbi
jającej światło (190), umożliwiając pierwszej i drugiej elektrodzie 
cienkobłonowej działanie jako elektroda sygnałowa. Elektroda 
pośrednia (295) umieszczona pomiędzy górnymi i dolnymi ele
mentami elektroprzemieszczalnymi (275, 285) działa jako 
wspólna elektroda napięcia wstępnego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 314028 (22)96 04 27 6(51) H05C 3/00 
(75) Szarycz Marian, Wrocław; Adamski Andrzej, 

Wrocław; Jopek Zdzisław, Wrocław; Parosa 
Ryszard, Wrocław; Reszke Edward, 
Wrocław; Mękalski Tadeusz, Wrocław 

(54) Układ do badania liczebności populacji 
gryzoni 

(57) Układ oparty jest na czujniku (Cz) promieniowania pod
czerwonego o wyjściu dwustanowym, nastawnym czasie aktyw
ności i regulowanym kącie czułości poziomej w granicach 90-
150 stopni, który jest usytuowany na drodze inwazji gryzoni na 
wysokości nie przekraczającej 150 cm od podłoża. Wyjście 
czujnika (Cz) połączone jest poprzez dopasowujący człon (P) z 
wejściem układu (W) indykacji wyniku, którym może być licznik 
impulsów lub zegar analogowy. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 314113 (22) 96 05 06 6(51) H05H 13/10 
(71) Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
(72) Schwabe Jerzy, Balmas Andrzej 
(54) Sposób zwiększenia promienia krzywizny 

trajektorii akcelerowanej wiązki cząstek w 
cyklotronach izochronicznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększenia pro
mienia krzywizny trajektorii akcelerowanej wiązki cząstek w 
cyklotronach izochronicznych, w celu uzyskania wysokoefe
ktywnej ekstrakcji. 

Sposób polega na konstrukcji pasywnego kanału (5) 
magnetycznego do konwencjonalnego deflektora elektrostaty
cznego systemu ekstrakcji izochronicznego cyklotronu. Dzięki 
temu uzyskuje się zwiększenie ekstrakcji akcelerowanej wiązki 
cząstek o ok. 50 procent, a co za tym idzie obniżenie aktywacji 
elementów cyklotronu. Daje to w efekcie poprawę warunków 
pracy personelu obsługującego. 

(3 zastrzeżenia) 



IL WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 104677 (22) % 05 09 6(51) A45B 19/02 
(75) Gruca Henryk, T^chy 
(54) Parasol 
(57) Parasol przeciwdeszczowy nadmuchiwany złożony jest 

z uchwytu (1), wykonanego z folii mającej kształt odcinka 
pionowej rurki otwartej od dołu i czaszy ochronnej. Od góry 
uchwyt zakończony jest poziomymi ramionami (4), przymoco
wanymi do spodniej powierzchni ochronnej czaszy (2) w 
kształcie kapelusza, utworzonej z arkuszy folii zgrzanych na 
gorąco i wypełnionych powietrzem. Ochronna czasza (2) jest 
zaopatrzona w boczny wlot powietrza, zamknięty zatyczką (3). 
Wlot powietrza w dolnej części uchwytu (1) jest zamykany za 
pomocą sznurka (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104636 (22) 96 04 30 6(51) A45B 23/00 
A45B 25/00 

(75) Kubala Roman, Ustroń 
(54) Ostoja drążka parasola, zwłaszcza plażowego 
(57) Ostoja ma korpus, składający się z górnej części (1 ) o 

postaci zbliżonej do walca oraz dolnej części (2) mającej postać 
stożkową. Górna część o gładkim końcu zakończona jest na 
zewnętrznej powierzchni pierścieniowym kołnierzem (3), a mię
dzy pierścieniowym kołnierzem (3) i pierścieniem (6) korpus ma 
dwa segmenty pierścieniowe (4). Z korpusu i segmentów pier
ścieniowych (4) wychodzą dwa krótkie pręty (5), rozmieszczone 
na obwodzie co 180°, a z korpusu między segmentem pierście
niowym (4) a pierścieniem (6) wychodzi krótka rurka (7) we
wnątrz gwintowana, umieszczona prostopadle w stosunku do 
płaszczyzny przechodzącej przez osie podłużne krótkich prę
tów (5), przy czym górna część (1) korpusu od ostatniego 
obwodowego zgrubienia (8) przechodzi w część dolną (2), 
mającą postać stożkową, która od końca zaopatrzona jest w 
zewnętrzny gwint (9) o długości jednego skoku i obwodowej 

średnicy zbliżonej do średnicy zewnętrznej pierścieniowego 
kołnierza (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104647 (22)96 05 07 6(51) A45C11/24 
A45C 15/00 

(75) Polubiec Ryszard, Warszawa 
(54) Etui, zwłaszcza na dokumenty osobiste 
(57) Etui, zwłaszcza na dokumenty osobiste, wykonane ze 

skóry lub materiału skóropodobnego, charakteryzuje się tym, że 
ma na wewnętrznej stronie pośrodku okładki (1) zamocowany 
segregatorowy zamek (2), do którego wpinane są różnorodne 
wkładki tematyczne, a z lewej strony okładki (1 a) jest wykonana 
na całej wysokości kieszeń (3) z klapką (4), na kieszeni (3) są 
poziome kieszenie (5) zachodzące jedna na drugą, a poniżej 
jest kieszeń (6) z przezroczystym okienkiem (7), zaś na prawej 
stronie okładki (1 b) jest wykonana na całej wysokości kieszeń 
(8), zamknięta zamkiem suwakowym (9) i osłonięta klapką (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 104679 (22) 96 05 09 6(51) A47C 3/12 
(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 

Plastycznych, Gdańsk 
(72) Sznajder Roman, Narewska Agnieszka 
(54) Mebel siedziskowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel siedzisko

wy, zaopatrzony w nogi, łączyny, siedzisko, podłokietniki oraz 
oparcie, który charakteryzuje się tym, że wygięte w kształt łuku 
skierowanego grzbietem do wnętrza mebla łączyny (1) zamoco
wane są nierozłącznie do przednich nóg (2) w kształcie wrzecio
na i między równolegle usytuowanymi względem siebie elemen
tami (3) stanowiącymi tylną nogę, zaś do ponadsiedziskowych 
części nóg (2) zamocowane są na stałe podłokietniki (4), prze
chodzące w tylnej części mebla w oparcie (5), które zamocowa
ne jest do ponadsiedziskowych części elementów (3) tylnej 
nogi. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106521 (22) 97 05 12 6(51) A47C15/00 
(75) Tokarczyk Tomasz, Warszawa 
(54) Puf 
(57) Puf składa się z powłoki zewnętrznej (1) i siedziska (2). 

Powłokę zewnętrzną (1) stanowi worek wykonany z tkaniny, 
skóry lub innego miękkiego materiału, natomiast siedzisko (2) 
jest utworzone ze znajdującego się wewnątrz powłoki zewnętrz
nej (1) wypełnienia w postaci granulatu, korzystnie z lekkiego 
tworzywa piankowego. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104652 (22) 96 05 07 6(51) A47G 25/02 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Zawiesie na wieszaki ubraniowe 
(57) Zawiesie na wieszaki ubraniowe, przeznaczone szcze

gólnie jako dodatkowe wyposażenie samochodów osobowych, 
stanowią dwa odcinki rurowe (1, 2), z których jeden odcinek (2) 
jest umieszczony suwliwie w drugim odcinku (1) przy czym z 
jednym z końców każdego z odcinków rurowych (1,2) jesttrwale 
złączony uchwyt hakowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104627 (22)96 0430 6(51) A61B 5/02 
(75) Chaciński Ryszard, Warszawa; 

Szczerbowicz-Wieczór Włodzimierz, 
Warszawa 

(54) Urządzenie stacjonarne do mierzenia 
ciśnienia krwi 

(57) Urządzenie stacjonarne do mierzenia ciśnienia krwi 
składa się z ciśnieniomierza (1), połączonego wężykiem z 
rękawem pomiarowym, umieszczonym w obudowie (2), korzy
stnie sztywnej. Ciśnieniomierz (1) i obudowa (2) rękawa pomia
rowego są połączone nieruchomo z pulpitem (3), który jest 
przymocowany do konstrukcji (5) nośnej, zaopatrzonej w ban-
kietkę (4) i wspornik (6) z wybraniem łukowym. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104632 (22) 96 04 29 6(51) A61H 7/00 
(75) Bocoń Janusz, Sanok; Budziak Henryk, 

Sanok; Potocka-Budziak Ewa, Sanok 
(54) Warstwowy element do masażu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest warstwowy ele

ment do masażu, składający się z warstwy wierzchniej (1), 
złączonej trwale z warstwą spodnią (4). Na warstwie wierzchniej 
(1) znajdują się zęby wklęsłe (2) i zęby wypukłe (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104665 (22)9605 08 6(51) A63B 1/00 
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT, 

Bielsko-Biała 
(72) Borgieł Leszek, Duc Czesław 
(54) Składany drążek gimnastyczny 
(57) Składany drążek gimnastyczny stanowią, drążki boczne 

(1) połączone trwale ze sprężystą obejmą (4) o zarysie niepeł
nego koła z wywiniętą na zewnątrz wargą, a podpórki połączone 
są trwale z elementem osadczym, składającym się z półkolistej 
obejmy przedłużonej jednostronnie od strony wewnętrznej 
ścianką i osadzonej uczylnie w podpórce na trzpieniu nakrywki, 
której proste części ramienia dociskane sprężyną tworzą kąt 
rozwarty, natomiast pozostała jego część ukształtowana jest 
promieniowo ze zwróconą krzywizną do wewnątrz elementu 
osadczego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106592 (22)97 05 23 6(51) A63H 3/02 
(71) Firma Handlowo-Usługowa JOTA Sp.z o.o., 

Lublin 
(72) Demianiuk Teresa Marta 
(54) Zabawka pluszowa 
(57) Zabawka, zszyta z dwóch części pluszowej tkaniny (1, 

2) z naszytymi dodatkowymi elementami (4,5) posiada wnętrze 
wypełnione nasionami roślin w ilości od 40 do 85% objętości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104661 (22)96 05 09 6(51) A63J 17/00 
(75) Gmiński Waldemar, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie elektroiluminacyjne dyskotekowe 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie elektroilumi

nacyjne dyskotekowe wyposażone w mikrofon (3) odbierający 
dźwięki połączony z płytą układu elektronicznego (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 104656 (22) 96 05 07 6(51) B01F 13/08 
(75) Polechoński Władysław, Katowice; Szubert 

Marian, Dąbrowa Górnicza; Powichrowski 
Janusz, Dąbrowa Górnicza 

(54) Urządzenie z elektromagnetyczną rotacją 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że rura (5) z mate

riału niemagnetycznego tworząca strefę aktywną urządzenia, to 
jest strefę wirujących cząstek ferromagnetycznych, jest umie
szczona wewnątrz cylindrycznego induktora wirującego pola 
elektromagnetycznego w postaci stojana trójfazowego silnika 
asynchronicznego, który jest wyposażony w trzy pary biegunów 
(3) z cewkami (4) oraz jarzmo (2) i obudowę (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106570 (22) 97 05 20 6(51) B07B 1/18 
(75) Czekała Zygmunt, Pruszków 
(54) Zespół napędowy sita obrotowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół napędowy 

sřta obrotowego, który wyróżnia się tym, że wewnątrz rynny (3) 
jest umieszczony ślimak (4), napędzany kołem napędowym (5), 
przy czym rynna (3) jest wykonana z materiału perforowanego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104645 (22)9605 07 6(51) B31B 1/00 
(75) Koleśnikow Marek, Warszawa 
(54) Linia adresowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd biurowy 

do wyznaczania miejsca na papierze listowym, gdzie należy 
napisać adres, aby po włożeniu do koperty z zafoliowanym 
okienkiem znalazł się on dokładnie w okienku koperty. 

Rozwiązanie polega na wycięciu okienka (1) w linii 
adresowej, która ma wymiary zbliżone do wymiarów normalnej 
koperty. Wycięcie w linii adresowej musi się znajdować w tym 
samym miejscu co standardowe wycięcie w kopercie. 

Linia adresowa zapewnia możliwość dokładnego i ła
twego ustalenia miejsca wpisania adresu oraz takiego zgięcia 
listu, aby dokładnie pasował do koperty. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104666 (22) 96 05 08 6(51) B60D 5/00 
(75) Pawlaczek Wiesław, Bielawa 
(54) Złącze elastyczne, zwłaszcza do pojazdów 

przegubowych 
(57) Złącze elastyczne, zwłaszcza do pojazdów przegubo

wych wykonane z lekkiej i giętkiej tkaniny ma kształt niepełnego 
pierścienia połączonego z sobą na pojeździe przy pomocy 
oczek plandekowych. Zebra (1) poprzeczne rozmieszczone w 
postaci harmonijki połączone z sobą wzdłużnie, tworzą sklepie
nia dolne (2) oraz sklepienia górne (3). Sklepienia górne (3) 
wykonane są w postaci zaciśniętego na żebrach (1) profilu 
wykańczającego (8). Złącze posiada dwa żebra mocujące (4), 
w których w dodatkowej osłonie (5) stanowiącej część żebra 
mocującego (4) osadzone jest cięgno Bowdena służące do 
przymocowania złącza do połączonego przegubowo pojazdu. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104651 (22)9605 07 6(51) B60R 9/058 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Dachowy bagażnik samochodowy 
(57) Dachowy bagażnik samochodowy, przeznaczony 

szczególnie dla samochodów dostawczych, posiada wspo
rniki boczne (1), utworzone z odcinków rury o przekroju kwa
dratowym, w kształcie litery U, na końcach których są przymo
cowane znane uchwyty bagażnikowe (2). Na równoległych 
ramionach wsporników (1 ) jest szereg przelotowych otworów na 
śruby (3) mocujące poziomą belkę (4), z którą jest złączona 
obejma (5) na belkę nośną (6), oraz także mocujące drugą 
poziomą belkę (7), w której przelotowy otwór jest wkręcona 
śruba (8) o końcu stanowiącym element oporowy (9). 

U1(21) 104635 (22)96 04 30 6(51) B60R 19/42 
(75) Lekki Jerzy, Bielsko-Biała 
(54) Osłona nadwozia 
(57) Osłona nadwozia stanowi zabezpieczenie bocznych 

dolnych części nadwozia, zwłaszcza samochodu osobowego 
Fiat Cinquecento, przed uszkodzeniem lakieru oraz korzystnie 
zmienia stylistykę samochodu. 

Osłona osadzona jest na zewnętrznych wytłoczeniach 
bocznej powierzchni dolnej części nadwozia, pomiędzy zderza
kiem przednim i tylnym, z obu stron nadwozia. Składa się z 
elementu (1) podstawowego, mającego koliste zakończenia 
oraz z elementu (4) uzupełniającego, osadzonego na drzwiach 
samochodu. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104637 (22)96 0430 6(51) B63B 5/24 
(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski 

Tadeusz, Koźmin Wielkopolski 
(54) Kajak rekreacyjny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji kajaka z 

tworzywa sztucznego, którego kadłub (1) ma szczelną cienko
ścienną budowę skorupową. Wewnętrzna przestrzeń kadłuba 
(1) jest wypełniona pianką z tworzywa sztucznego. W dnie 
kadłuba (1) znajdują się podłużne występy o zmiennej wysoko
ści. W środkowej części górnej powierzchni kadłuba (1) wypro
filowana jest siedziskowa wnęka (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104678 (22) % 05 09 6(51) B65D 85/60 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL 

S.A, Kraków 
(72) Szwedowska Ewa 
(54) Opakowanie 
(57) Opakowanie, zwłaszcza dla wyrobów cukierniczych, 

wykonane ze złożonych wykrojów kartonowych, składa się z 
otwartego pudełka (1), na które nałożona jest przykrywka (2), na 
którą z kolei nałożona jest ramka (3), przy czym przykrywka (2) 
i ramka (3) dopasowane są wymiarami do pudełka (1). Pudełko 
(1) ma pogrubione boki (4), utworzone poprzez zgięcie i zwinię
cie kartonu do środka, natomiast przykrywka (2) posiada na 
swej górnej powierzchni cztery wycięcia (6) w kształcie półksię
życów, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie w pobliżu 
środków krawędzi oraz dwa uchwyty (7) w kształcie półpierście-
ni, powstałe w wyniku nacięcia i odgięcia kartonu w górę roz
mieszczone po przekątnej, ponadto wewnętrzne ścianki boków 
ramki (3) posiadają zawinięcia dystansowe (8) z wypustami 
bazującymi (9), które wchodzą w wycięcia (6) przykrywki (2). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104662 (22)96 05 07 6(51) B65G 19/18 
(75) Hofman Bogdan, Ostrów Wlkp 
(54) Łącznik 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik - odkuwka, 

który stosuje się jako ogniwo łańcuchowe do przenośników 
łańcuchowych. Łącznik posiada naddatek materiału z przodu 
łącznika (2) w postaci tzw. noska (1), który opierając się o tylną 
część wewnętrzną następnego łącznika eliminuje możliwość 
załamywania się łączników w miejscu ich łączenia. Czoło "no
ska" (1) ma swój początek 5 mm powyżej osi poziomej i 2 mm 
poza promień zewnętrzny stanowiący początek łącznika. Idąc 
ku górze "nosek" (1) wychylony jest do przodu pod kątem 
minimum 10 stopni, a jego końcówka w górnej części równa jest 
górnej krawędzi łącznika. "Nosek" (1) od czoła ma powierzchnię 
płaską o szerokości odpowiadającej grubości łącznika w osi 
otworu. Wewnętrzna tylna część łącznika (3) posiada wybranie 
5 mm powyżej osi poziomej i ma taki sam kąt jak kąt noska (1) 
z przodu. Wybranie (3) i czoło "noska" (1) są pod tym samym 
kątem i w tej samej odległości od osi pionowych otworów (2), 
(4), (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106532 (22) 97 05 13 6(51) B65G 67/34 
(75) Kobierecki Zbigniew, Oleśnica; Koczerski 

Ireneusz, Oleśnica 
(54) Urządzenie do ręcznego sterowania 

rozładunkiem wagonów samowyładowczych 
(57) Urządzenie do ręcznego sterowania rozładunkiem wa

gonów samowyładowawczych, a zwłaszcza do przewozu węgla 
i koksu, w którym wykorzystuje się już istniejące elementy stand
ardowo stosowanego rozładunku przy wykorzystaniu napędu 
pneumatycznego, charakteryzuje się tym, że w strefie luku mię-
dzykomorowego, na belce rozporowej (1) ostojnic wagonu (2) 
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usytuowana jest rama (4), w której, powyżej mocowanego na 
wale (14) kola zębatego (16), zamocowana jest obrotowo śruba 
pociągowa (6) z nakrętką o przekroju kwadratowym (8), zewnę
trznie wyposażona w prostopadle do osi śruby (6) rozmieszczo
ne sworznie (9), na której suwliwie umieszczona jest rura o 
profilu kwadratu (10), od strony koła zębatego (16) wyposażona 
w listwę zębatą (12) i z dwustronnymi wyjęciami (11 ) na sworznie 

(9), przy czym zewnętrznie na jednym końcu przedmiotowa rura 
(10) zaopatrzona jest w obrotowy zaczep (25), sterowany z wałka 
(27) lub (27'), mocowanych obrotowo w słupkach pionowych (5, 
5') ramy (4) oraz dociskana od góry rolką (28), mocowaną 
obrotowo do poprzeczki (29) ramy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104643 (22) 96 05 06 6(51) E04B 2/70 
(75) Karwowski Zbigniew, Warszawa; Mojsa 

Waldemar, Warszawa 
(54) Ściana zewnętrzna domu o drewnianej 

konstrukcji szkieletowej, składająca się z 
elementów prefabrykowanych 

(57) Ściana zewnętrzna domu o drewnianej konstrukcji 
szkieletowej składa się z elementów prefabrykowanych w posta
ci płytowych elementów ściennych o wewnętrznym szkielecie 
konstrukcyjnym z listew drewnianych (1, 2, 3, 4), wypełnionym 
izolacją termiczną (5), obustronnie poszytym wodoodpornymi 
płytami wiórowymi (6) oraz elementów szkieletu zewnętrznego 
w postaci specjalnie wyprofilowanych belek podwalinowych, 
belek oczepowych i słupów pośrednich, służących do ustawie
nia elementów płytowych i wykonania konstrukcyjnych połą
czeń pomiędzy nimi. 

(10 zastrzeżeń) 

U1(21) 104633 (22) 96 04 30 6(51) E04F13/08 
(75) Toczydłowski Marek, Poznań 
(54) Kształtownik fugowy 
(57) Kształtownik gwarantuje poprawne przyleganie do po

wierzchni płytek glazury i dokładnie przysłania nierówności fugi. 
Kształtownik składa się z dwóch taśm (1), przypominających 
kształtami kątowniki, połączone powierzchniami zewnętrznymi 

półek pierwszych (2). Powierzchnie półek drugich (3) leżą w 
jednej płaszczyźnie, natomiast przekrój poprzeczny kształtow
nika jest zbliżony formą do litery wielkiej "T\ Linia połączenia 
półek pierwszych (2) z półkami drugimi (3) przypomina szew. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104630 (22) 96 04 29 6(51) E05B 15/04 
(75) Wandas Jerzy, Koźmice Wielkie 
(54) Mechanizm sprężynujący klamki drzwiowej 
(57) Wytłoczona z blachy tarcza (2) ma ogranicznik (1) 

wykonany przez zagięcie w kształt odwróconej litery L prosto
kątnego paska blachy, który w wykroju wstępnym tarczy (2) 
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wnika jednostronnie z kierunku średnicy w otwór na czop (5) 
uchwytu. Sprężynę skrętną stanowi płaska sprężyna spiralna 
(3), o szerokości mniejszej od długości prostopadłego do płasz
czyzny tarczy (2) ramienia roboczego ogranicznika (1), na któ
rym uchwycona jest ona zaczepem zewnętrznym. Na końcu 
czopa (5) wykonany jest czołowy rowek, w który wsunięte są 

zaczep wewnętrzny sprężyny spiralnej (3) oraz dwa wpusty 
płytki zderzakowej (4) uchwyconej przez sprężynujący pierścień 
osadczy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(2Í) 104631 (22) 96 04 29 6(51) FOIN 3/10 
(75) Zabrzeski Jerzy, Wrocław; Głuszek Józef, 

Wrocław; Tylus Włodzimierz, Wrocław; 
Pawelczyk Adam, Wrocław; Halawa Janusz, 
Wrocław 

(54) Urządzenie do ciągłego oczyszczania spalin 
silnikowych 

(57) Urządzenie do ciągłego oczyszczania spalin w metalo
wej obudowie, o jednakowych wymiarach i podwójnych ścian
kach (1, 2) między którymi upakowany jest izolator (3), zawiera 
sektor filtracyjny i sektor katalityczny. W sektorze filtracyjnym 
umieszczony jest filtr sadzy (4) z pokrytych warstwą katalityczną 
żaroodpornych włóknin i wymienna grzałka elektryczna (5). 
Grzałka jest szczelnie umocowana w otworze (6) obudowy i 
zasilana poprzez automatyczny sterownik (7) z układu elektry
cznego pojazdu, z wykorzystaniem różnicy mocy między jazdą 
na światłach drogowych i światiach mijania lub miejskich. Umie
szczony w sektorze katalitycznym katalizator (8) ma uporządko
waną strukturę kanałów. Gazy spalinowe są doprowadzane do 
urządzenia króćcem (9) i odprowadzane króćcem (10). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104629 (22)9604 29 6(51) F03B 1/00 
(75) Kwiatkowski Zbigniew, Katowice 
(54) Turbinowa siłownia wodna 
(57) Turbinowa siłownia wodna jest urządzeniem służącym 

do zmiany energii kinetycznej płynącej wody na energię mecha
niczną. Turbina charakteryzuje się tym, że jest zmontowana na 
pływakach (1) nie związanych trwale z podłożem i dzięki temu, 
może być szybko przemieszczana w dowolnie wybrane miejsce 

oraz jest łatwa i wygodna w instalowaniu czy naprawie. Turbina 
ma płetwy (2) w tylnej części spełniające rolę dyfuzora, podpory 
(8) zabezpieczające turbinę przed zniszczeniem w przypadku 
nagłego obniżenia się poziomu wody oraz siatkę (10), monto
waną w przedniej części, zabezpieczającą turbinę przed wle
czonymi przez nurt korzeniami, pniami ftp. Cechą wyróżniającą 
samą turbinę są jej łopaty, które mają budowę falistą z nacięcia
mi (prześwitami) w ich tylnej części. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 104664 (22)96 05 08 6(51) F16B 17/00 
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT, 

Bielsko-Biała 
(72) Duc Czesław, Szczygieł Mieczysław, 

Waldowski Wojciech 
(54) Łącznik 
(57) Łącznik składa się z odcinka kształtownika (1) o prze

kroju kwadratowym z osadzonymi na obu końcach identyczny
mi kształtowymi nakładkami (2), mającymi na jednym skośnie 
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usytuowanym boku (3) w przelotowym otworze (4) osadzony 
obrotowo element zakleszczający (5) w kształcie litery C, o 
dłuższym ramieniu zakończonym częścią gwintowaną (6) z na
krętką (7), a w drugiej kształtowej nakładce (2) również w prze
lotowym otworze (4) osadzony obrotowo element zaklesz
czający (8) w kształcie litery C, którego dłuższe ramię jest 
zakończone częścią gwintowaną (6) z nakrętką (7), zaś krótsze 
ramię (9) ma przedłużkę (10) osadzoną pod kątem prostym do 
krótszego ramienia (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106577 (22)97 05 20 6(51) F16J 15/00 
(75) Ryżak Andrzej, Oława 
(54) Zespół uszczelnienia, zwłaszcza pralki 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ma uszczelkę (3) o 

przekroju zamkniętym, wewnątrz pustą, która kształtem jest 
zbliżona do półokręgu. Uszczelka (3) płaską stroną jest osadzo
na w gnieździe (4) pokrywy (1),astronąłukowąstykasięzgórną 
częścią obrzeża korpusu (2). Gniazdo (4) tworzy próg (5) i 
wewnętrzną powierzchnię pokrywy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104622 (22) 96 04 29 6(51) F17C 13/04 
(75) Kunowski Sławomir, Radom 
(54) Obudowa zaworu 
(57) Obudowa składa się z obejmy przedniej i tylnej (1), 

wykonanych w postaci korytka, połączonych wspólną zawiasą 
(2), z zamontowanym zamkiem (3). Na dłuższych bokach obejm 
(1) wykonane są wycięcia (5), odpowiadające kształtem wypro
filowaniu korpusu zaworu w miejscu na założenie kłucza przy 
nakręcaniu zaworu (4) na rurę (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106568 (22)97 05 20 6(51) F24C 3/00 
(71) Zakłady Metalowe MĘSKO S.A., 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Kuliński Jerzy, Lasko Andrzej, Gałązka 

Zdzisław, Kałużyński Radosław, Miernik 
Andrzej 

(54) Kuchenka gazowa 
(57) Kuchenka ma płytę gazową zabudowaną na prostokąt

nym cokole, którego boki mają w przekroju poprzecznym kształt 
litery 'C". Cokół jest zaopatrzony w narożach dolnej części we 
wsporniki ze stopkami, w górnej części w otwory pod części 
złączne, łączące płytę gazową z cokołem, zaś w tylnej części w 
otwór, poprzez który jest wyprowadzone przyłącze gazowe. 
Przyłącze gazowe jest zbudowane ze złączki (12) w kształcie 
tulejki, zamkniętej z jednej strony na rurze (13) płyty gazowej 
poprzez pierścień zaciskowy (14) i nakrętkę (15) nakręconą na 
część gwintowaną (16) złączki (12), która z drugiej strony jest 
zaopatrzona w gwint rurowy stożkowy (17). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106569 (22) 97 05 20 6(51) F24C 3/00 
(71) Zakłady Metalowe MĘSKO S.A., 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Kuliński Jerzy, Lasko Andrzej, Gałązka 

Zdzisław, Kałużyński Radosław, Miernik 
Andrzej 

(54) Kuchenka gazowo-elektryczna 
(57) Kuchenka ma płytę kuchenną gazowo - elektryczną (1 ), 

zabudowaną na prostokątnym cokole (2), którego boki mają w 
przekroju poprzecznym kształt litery "C". Cokół (2) jest zaopa
trzony w narożach dolnej części (3) we wsporniki (4) ze stopkami 
(5), w górnej części (10) w otwory (11) pod części złączne, 
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łączące płytę kuchenną (1) z cokołem (2), zaś w tylnej części w 
otwór, poprzez który jest wyprowadzone przyłącze gazowe i 
przyłącze elektryczne. Przyłącze gazowe jest zbudowane ze 
złączki w kształcie tulejki, zamkniętej z jednej strony na rurze 
płyty kuchennej (1) poprzez pierścień zaciskowy i nakrętkę 
nakręconą na część gwintowaną złączki, która z drugiej strony 
jest zaopatrzona w gwint rurowy stożkowy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104653 (22) 96 05 07 6(51) F24C 3/08 
(71) AMICA WRONKI SA, Wronki 
(72) Gorzkowski Tadeusz, Biedziak Zbigniew 
(54) Kuchenka gazowa nastawiana dwupalnikowa 
(57) Kuchenka jest zaopatrzona w demontowalną obwodo

wą ramę (3) korzystnie o przekroju ceowym, a płyta podpalniko-
wa (1), armatura oraz zamykająca ją obudowa dolna tworzą 
gazową płytę grzejną w której oś pionowa zaworów gazowych 
(4) jest równoległa do osi pionowej palników gazowych (5), a 
szerokość jej dłuższego boku jest co najmniej 5 razy większa od 
jej wysokości. Elementy sterujące zaworów gazowych (4) umie
szczone są nad płaskim wytłoczeniem (7) wystającym ponad 
powierzchnię górną płyty podpalnikowej (1). Obudowa dolna 
osadzona jest we wnętrzu obwodowej ramy (3), a o górną 
powierzchnię obwodowej ramy (3) opiera się obrzeże (8) płyty 
podpalnikowej (1). Króciec stanowiący zakończenie rury dopro
wadzającej gaz do armatury jest osadzony w przestrzeni obwo
dowej ramy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104654 (22) 96 05 07 6(51) F24C 3/08 
(71) AMICA WRONKI SA, Wronki 
(72) Gorzkowski Tadeusz, Wawrzyniak Ireneusz 
(54) Kuchenka gazowa nastawiana 

czteropalnikowa 
(57) Kuchenka jest zaopatrzona w demontowalną obwodo

wą ramę (3) korzystnie o przekroju ceowym a płyta podpalniko-
wa (1), armatura oraz zamykająca ją obudowa dolna tworzą 
gazową płytę grzejną, w której oś pionowa zaworów (4) jest 
równoległa do osi pionowej palników gazowych (5), a szerokość 
jej krótszego boku jest co najmniej 5 razy większa od jej wyso
kości. Elementy sterujące zaworów gazowych (4) umieszczone 

są nad płaskim wytłoczeniem (6) wystającym ponad powierzch
nię górną płyty podpalnikowej (1). Obudowa dolna osadzona 
jest we wnętrzu obwodowej ramy (3), a o górną powierzchnię 
obwodowej ramy (3) opiera się obrzeże (7) płyty podpalnikowej 
(1). Króciec stanowiący zakończenie rury doprowadzającej gaz 
do armatury jest osadzony w przestrzeni obwodowej ramy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105168 (22) 94 12 05 6(51) F28D 1/04 
(75) Brylowski Edward, Gdańsk 
(54) Grzejnik 
(57) Grzejnik ma zamknięty, ramowy, prostokątny kolektor 

(1), do którego wewnętrznych ścianek dwóch przeciwległych 
ramion dołączonych jest szereg rurowych elementów grzejnych (2) 
w kształcie prostych odcinków, równoległych do siebie i do 
drugiej pary ramion kolektora, które leżą w płaszczyźnie kole
ktora. Charakteryzuje się on tym, że do przednich ścianek 
kolektora (1) dołączone są końce przynajmniej dwóch dodatko
wych rurowych grzejnych elementów-wieszaków (3), które wy
stają przed płaszczyznę kolektora (1) i przebiegają w płasz
czyznach poziomych, w różnej odległości od płaszczyzny 
kolektora. 

(7 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 104623 (22) % 04 29 6(51) G07C 1/30 
(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier Alicja, 

Warszawa 
(54) Zasobnik kontrolny na bilety parkingowe 
(57) Zasobnik kontrolny na bilety parkingowe, przeźroczysty, 

o dowolnym kształcie, podzielony jest wewnątrz na dowolną 
ilość kaset, przy czym jest on umieszczony przesuwnie na 

'górnej powierzchni prostopadłościennej skrzynki (1) wyposa
żonej w zamek (2) i osadzonej na wsporniku (3), przy czym 
kasety (4) zasobnika mają wrzutowe otwory (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104626 (22)96 04 30 6(51) G09F1/06 
(75) Dreszer Marian, Tarnów 
(54) Karnet okolicznościowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji karne

tu okolicznościowego, przeznaczonego do prezentacji w pozycji 

stojącej, Karnet wyposażony jest w usztywnioną podstawę (1) i 
przymocowaną do niej na powierzchni (2) górną część (3). 
Górna część (3) wykonana jest z wydłużonego arkusza sztyw
nego materiału, zgiętego wzdłuż linii (4), tworzącego w widoku 
z boku zarys ostrosłupa ze schodkami (5) w czołowej części (6). 
Powyżej schodków (5) znajduje się ekspozycyjna powierzchnia 
(7), zaopatrzona w okolicznościowe motywy graficzne. Oko
licznościowe motywy znajdują się także na schodkach (5). W 
podstawie (1) wykonany jest wypust (8) dla oparcia tylnej 
ścianki (9). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 104644 (22)96 05 06 6(51) H02B 1/26 
H02B 1/50 

(75) Budzyński Roman, Września 
(54) Obudowa w postaci szafy do aparatury 

elektrycznej 
(57) Obudowa polega na tym, że jej sztywną konstrukcję 

szkieletową stanowią dwa przednie słupki (1) o przekroju niesy
metrycznego ceownika oraz dwa tylne słupki (2) o przekroju 
niepełnego kwadratu, które są zespolone trwale z ramą górną (3) 

i z ramą dolną (4), przy czym te słupki (1, 2) mają na swoich 
krańcowych bokach prostopadłe odgięcia na zewnątrz, tworzą
ce wnęki dla pokryw bocznych i pokrywy tylnej, jak również 
tworzące listwy przylgowe dla drzwi, a ponadto na wierzchu 
ramy górnej (3) z otworem przepustowym jest zamocowana 
pokrywa górna (12), natomiast do dolnej ramy (4) wewnątrz 
szafy jest mocowana przesuwnie dwudzielna podłoga (13) z 
zawiniętymi krawędziami wewnętrznymi z przytwierdzonymi do 
nich wkładkami gąbczastymi (15), uszczelniającymi dwustron
nie wiązki kablowe, wyprowadzone z płyty montażowej (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104641 (22) 96 05 06 6(51) H02B 1/40 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

ZPAS, Przygórze 
(72) Mical Bogusław 
(54) Szafa elektroenergetyczna dwuobudowowa, 

wisząca 
(57) Szafa elektroenergetyczna dwuobudowowa, wisząca 

składa się z obudowy wewnętrznej (12), obudowy zewnętrznej 
(2) z drzwiami (3) i wyposażona jest w belki nośne. 

Szafa charakteryzuje się tym, że obudowa wewnętrzna 
(12), zbudowana z osłon bocznych I (8), płyty górnej I (10) i płyty 
dolnej I, posiada rozłącznie zamontowaną ścianę tylną (7) z 
belkami nośnymi I, a obudowa zewnętrzna (2), zamocowana na 
obudowie wewnętrznej (12) na zawiasach (1), zbudowana jest 
z płyty górnej II (11), płyty dolnej II, osłon bocznych II (9) i 
wyposażona jest w zamek boczny i drzwi (3). Płyta górna I (10) 
i płyta dolna I obudowy wewnętrznej (12) oraz osłony boczne I 
(8) wykonane są z wyprofilowanej odpowiednio blachy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104642 (22)96 05 06 6(51) H02B 1/40 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

ZPAS, Przygórze 
(72) Micał Bogusław 

(54) Dwuobudowowa szafa elektroenergetyczna 
wisząca, uszczelniona 

(57) Dwuobudowowa szafa elektroenergetyczna wisząca, 
uszczelniona zawiera obudowę wewnętrzną (6) i obudowę zew
nętrzną (2), wyposażoną w drzwi (3) i belki nośne. Szafa chara
kteryzuje się tym, że obudowa wewnętrzna (6) wykonana jest 
jako monolityczna skrzynka, która ukształtowaną ma obwodowo 
powierzchnię oporową, na której wewnętrznej części znajduje 
się wystająca krawędź wywinięta, tworząca gniazdo. Na ścianie 
tylnej (9) rozłącznie przytwierdzone są belki nośne I i uchwyty 
kablowe. Zamocowana od strony powierzchni oporowej we 
wnęce na zawiasach (1) obudowa zewnętrzna (2) wykonana jest 
w kształcie ramki, zbudowanej z trwale połączonych ze sobą 
osłony górnej, osłony dolnej i dwóch osłon bocznych. Od strony 
elewacyjnej, na obudowie zewnętrznej (2) zamocowane są na 
zawiasach (1) drzwi (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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