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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) — dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
—symbol Międzynarodowej Klasyfikaq'i Patentowej, 
—numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
•Warszawa, dnia 24 listopada 1997 r. Nr 24 (624) Rok XXV 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21) 321093 (22) 96 10 30 6(51) A01C 5/06 
A01B 49/06 

(31)95 9522950 (32)951109 (33) GB 
(86) 9610 30 PCT/GB96/02640 
(87) 97 05 15 W097/16955 PCT Gazette nr 21/97 
(71) KVERNELAND KLEPP A/S, Kvernaland, 

NO 
(72) Saite Torstein 
(54) Zespół brony 
(57) Zespół brony (20) jest mocowany na ramie siewnika i 

zawiera ząb (1) mający górny koniec (21) do mocowania na 
ramie siewnika i dolny koniec (22) do umieszczania w glebie. W 
dolnym końcu (22) zęba (1) jest osadzony lemiesz (23) oraz 
ostrze zęba (3), przy czym na lemieszu (23) jest zamocowana 
zasilająca rura (8), której górny koniec odbiera przedmuchiwany 
powietrzem zapas nasion, zaś dolny koniec rozprowadza nasio
na do rowków utworzonych w glebie przez lemiesz (23). 

Dolny koniec (22) zęba (1) jest zagięty i zawiera nogę 
podporową (24) zamocowaną odłącznie do lemiesza (23) i 
pionową nogę (25) do której jest zamocowane odłącznie ostrze 
zęba (3). Lemiesz (23) zawiera płytę w kształcie trójkąta oraz 
rozprowadzającą płytę (7) zamontowaną na płycie lemiesza, 
przy czym płyta (7) ma ukształtowane gniazdo (29) dla dolnego 
końca zasilającej rury (8). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 321152 (22) 96 10 30 6(51) A01C 9/02 
(31) 95 19541552 (32) 95 11 08 (33) DE 
(86) 9610 30 PCT/DE96/Ö2061 
(87) 97 0515 W097/16952 PCT Gazette nr 21/97 
(71) HASSIA PFLANZTECHNIK GMBH, 

Butzbach, DE 
(72) Link Alfred 
(54) Urządzenie do sadzenia 
(57) Taśma czerpakowa (3) urządzenia do sadzenia wypo

sażona jest w taśmę bez końca (6) z pojedynczymi czerpakami 
(7) o ruchu, kierowanym przez górny krążek zwrotny (8) i dolny 
krążek zwrotny (9). 

W obrębie dolnego krążka zwrotnego (9) urządzenie 
szczotkujące (10) ze szczotkami (12) stoi na drodze czerpa
ków (7). Wskutek tego są one podczas swego ruchu okrężnego, 
w sposób wymuszony, uwalniane od zanieczyszczeń. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 321206 (22)960109 6(51) A01J 25/00 
(31) 95MO 2 (32) 95 0110 (33) IT 
(86) 96 0109 PCT/EP96/00053 
(87)960718 W096/21348 PCT Gazette nr 32/96 
(71) FARMER ENGINEERING 

GESELLSCHAFT M.B.H., Wiedeń, AT 
(72) Muzzarelli Gabriele 
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(54) Wielostanowiskowa instalacja do koagulacji 
i/lub pasteryzacji i/lub gotowania artykułów 
spożywczych 

(57) Wynalazek dotyczy instalacji do koagulacji i/lub paste
ryzacji i/lub gotowania artykułów spożywczych, w skład której 
wchodzi pewna liczba stanowisk (A, B, C, D, E, F), każde z 
urządzeniami (15,16,17,18,19) do realizacji określonego etapu 
technologicznego oraz środki, umożliwjające kolejne prze
mieszczanie pojemnika (22), do którego doprowadza się 
początkowo przeznaczone do obróbki substancje spożywcze, 
przez odpowiednie różne stanowiska (A, B, C, D, E, F), w celu 
realizacji wymaganej obróbki. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 314377 (22) 96 05 20 6(51) A01K 59/02 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Salamon Zdzisław, Marcinkowski Jerzy 
(54) Urządzenie do odsklepiania plastrów miodu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odsklepia

nia plastrów miodu, mające zastosowanie w pasiekach, liczą
cych po kilkadziesiąt i więcej uli. 

Urządzenie zestawione jest z dwóch zespołów: zespołu 
podgrzewacza wody (A) i zespołu noża wibracyjnego (B), połą
czonych eksploatacyjnie dwoma przewodami (22, 23), w tym 
jednego poprzez pompę (20). Podgrzewacz wody (A) zbudowa
ny jest z zamontowanego na stojaku (13) zaizolowanego zbior
nika (14) wodnego, wyposażonego w zbiorniczek (16) u góry, 
w grzałkę elektryczną O7) * termostatem (18) i u dołu w pompę 
(20). Zespół noża wibracyjnego (B) składa się z ramy (1), silnika 

elektrycznego (2), zabudowanego na jego wałku (3) mimośrodu 
(4), do obudowy (5) którego przegubowo jednym końcem pod
łączony jest nóż (6), a drugi koniec noża (6) osadzony jest w 
suwaku (7), skojarzonym z tuleją (8), zamocowaną w podstawie 
(1.2) ramy (1). Zmontowany zespół (B) posadowiony jest na 
wannie (11) przy pomocy uchwytów (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21)321269 (22) 96 01 02 6(51) A01K 61/00 
C05C9/00 
C05G 5/00 

(31) 95 368046 (32) 95 0103 (33) US 
(86) 960102 PCT/US96/00180 
(87)960711 WO96/20589 PCT Gazette nr 31/96 
(71) OMS INVESTMENTS INC., Wilmington, 

US 
(72) Larson Steven Day, Kastner Richard John 
(54) Mieszanki i sposoby ich stosowania w 

kulturach wodnych 
(57) W jednym z rozwiązań sposób pobudzania rozwoju 

populacji morskich form życia w zamkniętych ekosystemach 
wodnych znamienny tym, że stosuje się mieszankę nawozów 
o regulowanej szybkości uwalniania, która przygotowuje się z 
makrocząsteczkowego materiału stanowiącego jądro prepa
ratu i materiału uwalniającego, który związany jest chemicznie 
z materiałem stanowiącym jądro preparatu lub też go po
krywa, przy czym materiał stanowiący jądro preparatu wybrany 
jest z grupy substancji stanowiących źródła fosforu, azotu, 
potasu oraz ich mieszanin, a mieszankę nawozów o regulowa
nej szybkości uwalniania przygotowuje się aby zapewnić powol
ne uwalnianie należytej ilości materiału stanowiącego jądro 
preparatu od materiału uwalniającego, po dodaniu do nich 
mieszanki pobudzającej odpowiedni rozwój glonów fitopla-
ktonowych w ekosystemie, wystarczający do utrzymania po
pulacji morskich form życia w zamkniętych ekosystemach 
wodnych przez dłuższy okres czasu. 

(28 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321278 (22) 95 12 21 6(51) A01M 1/20 
(31) 95 371239 (32) 95 0111 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16716 
(87) 96 07 18 WO96/21350 PCT Gazette nr 32/96 
(71) S.C. JOHNSONA SON, INC., Racine, US 
(72) WeflerMarkE. 
(54) Stanowisko przynęty dla owadów 
(57) Ujawniono stanowisko (10) przynęty dla owadów, prze

znaczone do podawania ciekłej przynęty docelowym owadom 
oraz sposób podawania ciekłej przynęty docelowym owadom. 
W jednym z rozwiązań stanowisko (10) przynęty dla owadów 
zawiera wydrążony korpus, posiadający podstawę (12) i pokry
wę (14) połączone ze sobą cieczoszczelnie. Podstawa ma dno, 
a pokrywa ma pomost (24), usytuowany zasadniczo równolegle 
nad dnem podstawy. Pokrywa ma wznoszący się stok (26), który 
przebiega do góry od obrzeża (22) pokrywy do wierzchołka (28) 
pokrywy oraz opadający stok (30), który przebiega do dołu od 
wierzchołka (28) pokrywy do pomostu (24). Zwrócone do we
wnątrz powierzchnie dna i pokrywy tworzą komorę, w której 
może być zamknięta ciekła przynęta dla owadów. Zabezpieczo
ne przed rozlewaniem środki dostępu umożliwiają docelowemu 
owadowi usytuowanemu na pomoście dostęp do ciekłej przy
nęty dla owadów, zawartej wewnątrz komory. Zabezpieczone 
przed rozlewaniem środki dostępu zawierają włoskowate 
środki transportu cieczy do transportowania ciekłej przynęty 
dla owadów do góry z dna podstawy do miejsca, gdzie jest ona 
udostępniana docelowemu owadowi. Sposób obejmuje etapy 
stosowania stanowiska przynęty dla owadów, wykonanego 
zgodnie z tym opisem i umieszczania tego stanowiska w miejscu 
często odwiedzanym przez docelowe owady. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 321277 (22)9512 21 6(51) A01N 25/00 
(31)95 370046 (32)95 0109 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16717 
(87) 960718 W096/21352 PCT Gazette nr 32/96 
(71) S.CJOHNSON & SON, INC., Racine, US 
(72) Uick Heidi J., US; Schroeder Peter J., GB 
(54) Ciekła przynęta dla owadów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ciekła przynęta dla doce

lowych owadów oraz sposób przyciągania lub kontrolowania 
owadów przy jej użyciu. Sorbitol rozpuszcza się w ilości wody 
wystarczającej do utworzenia wodnego nośnika. Rozpuszczony 
sorbitol jest w stężeniu wystarczająco dużym, by był skuteczny 
jako środek wchłaniający wilgoć, w celu opóźniania schnięcia 
ciekłego nośnika i w stężeniu wystarczająco małym, aby ciekły 
nośnik pozostawał w stanie ciekłym po dodaniu innych składni
ków. Ciekła przynęta zawiera ponadto przynajmniej jeden atra-
ktant dla owadów, który jest rozpuszczony, zdyspergowany, 
zawieszony lub zemulgowany w ciekłym nośniku w ilości 
skutecznej w przyciąganiu docelowych owadów. Atraktant dla 
owadów może np. zawierać w połączeniu sacharozę, fruktozę, 

d-martozę, litową sól sacharyny, chlorek Iřlu i witaminy. Ciekła 
przynęta może również zawierać skuteczną ilość aktywnego 
składnika kontroli owadów, wybranego z grupy złożonej ze 
środków owadobójczych, regulatorów wzrostu owadów, inhibi
torów powstawania chrtyny, owadzich patogenów, materiałów 
kontrolujących owady pochodzących z tych owadzich patoge
nów i ich kombinacji. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 321178 (22) 95 12 29 6(51) A01N 35/02 
(31)94 366973 (32)9412 30 (33) US 

95 479623 95 06 07 US 
(86)9512 29 PCT/US95/17053 
(87) 960711 WO96/20596 PCT Gazette nr 31/96 
(71) PROGUARDINC.,SuisunCity,US 
(72) Emerson Ralph W., Crandall Bradford G. Jr 
(54) Stosowanie aldehydów flawonoidalnych jako 

pestycydów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobów i mieszanin opartych na 

naturalnych aldehydach flawonoidalnych, obejmujących alde
hyd cynamonowy, aldehyd cynamonowy a-heksylu i aldehyd 
koniferylu, które znajdują zastosowanie jako pestycydy. Miesza
niny są skuteczne wobec grzybów patogenicznych, pajęczaków 
i owadów przy stężeniach, które nie są fitotoksyczne dla leczo
nej rośliny żywicielskiej. Mogą być leczone zarażenia różnych 
części roślin, w tym takie jak liście, nasiona, sadzonki, owoce, 
kwiaty i korzenie. Podatnymi organizmami są rdza, mączniak 
zbożowy, botrytis, filoksera, mszyce, przylżeńce, mole, nicienie 
i koniki drzewne. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 321179 (22) 95 12 29 6(51) A01N 35/02 
(31) 94 367082 (32) 9412 30 (33) US 

95 485035 95 0607 US 
(86)951229 PCT/US95/17049 
(87)96 0711 WO96/20595 PCT Gazette nr 31/96 
(71) PROGUARD,INC,SuisunCity,US 
(72) Emerson Ralph W., Crandall Bradford G., Jr 
(54) Modulacja toksycznych metabolitów w 

produktach spożywczych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobów i kompozycji służących 

do kontrolowania poziomu toksycznych metabolitów w materia
łach, a w szczgólności w roślinach przed, w czasie lub po 
zbiorze i/lub przetwarzaniu. Wynalazek znajduje zastosowanie 
do zmniejszania zagrożenia dla zdrowia związanego z użyciem 
i spożywaniem produktów, takich jak tytoń, pasze, przetworzone 
produkty zbożowe, jak syrop zbożowy, owoce cytrusowe, rośli
ny podziemne, rośliny owocowe, kwiaty, rośliny liściaste i łody
gowe i kwiaty cięte i dla poprawiania laboratoryjnych procedur 
badania zwierząt przez kontrolowanie poziomu mykotoksyn 
związanych z materiałami, które kolonizują mikroorganizmy wy
twarzające toksyny. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 321180 (22) 95 12 29 6(51) A01N 35/02 
(31)94 366974 (32)9412 30 (33) US 

95 482222 95 06 07 US 
(86) 9512 29 PCT/US95/17007 
(87) 960711 WO96/20594 PCT Gazette nr 31/96 
(71) PROGUARD, INC., Suisun City, US 
(72) Emerson Ralph W., Crandall Bradford G., Jr 
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(54) Zastosowanie aldehydów flawonoidowych 
jako insektycydów i do zwalczania 
pajęczaków 

(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby zwalczania owa
dów i pajęczaków i kompozycje oparte na aldehydach flawo
noidowych, mające zastosowanie jako pestycydy. 

Pestycydy są podawane na wiele sposobów, w tym 
proszki do opylania, płyny do spryskiwania, szmpony i mydła, 
mogą być również podawane w połączeniu ze stałym podło
żem lub dostarczane w postaci przynęty lub można nimi 
bezpośrednio impregnować substancje organiczne za
atakowane lub podatne na zaatakowanie przez docelowe
go szkodnika. 

Kontrolowane szkodniki to m.in. komary, pchły, mrówki, 
karaluchy, wszy i kleszcze. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 321274 (22) 96 0110 6(51) A01N 35/06 

(31) 95 9500394 
95 9500389 
95 9513584 
95 9513594 
95 60001099 
95 9523165 

(32; > 95 0110 
95 0110 
95 07 04 
95 07 04 
95 07 13 
95 1113 

C07C 50/32 
(33) GB 

GB 
GB 
GB 
US 
GB 

(86) 96 0110 PCT/GB96/Ö0041 
(87) 960718 W096/21354 PCT Gazette nr 32/96 
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP 

LIMITED, Londyn, GB 
(72) Khambay Bhupinder Pall Singh, Batty 

Duncan 

(54) Związki pestycydowe 
(57) Związki o wzorze I są stosowane jako pestycydy wobec 

mączlika, Lepidoptera i pewnych grzybów. We wzorze ogólnym 
(I) n reprezentuje liczbę całkowitą od 0 do 4; m reprezentuje 
liczbę całkowitą 0 lub 1 ; każdy R niezależnie reprezentuje atom 
chlorowca lub grupę nitrową, cyjanową, hydroksylową, alkilo
wą, alkenylową, chlorowcoalkilową, chlorowcoalkenylową, al-
koksylową, chlorowcoalkoksylową, chlorowcoalkenoksylową, 
aminową, alkiloaminową, dialkiloaminową, alkoksykarbonylo-
wą, karboksylową, alkanoilową, alkilotio, alkilosulfinylową, alki-
losulfonylową, karbamoilową, alkiloamidową, cykloalkilową, 
arylową lub aralkilową; każdy R1 i R2 niezależnie reprezentuje 
ewentualnie podstawioną grupę alkoskylową lub łącznie repre
zentują grupę = 0 , =S lub =N-OR9, gdzie R9 reprezentuje atom 
wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową; Fr repre
zentuje grupę hydroksylową, lub grupę -OL, gdzie L oznacza 
grupę opuszczającą, lub grupę, która in vivo jest przekształcana 
w grupę -OL1, gdzie L1 oznacza grupę opuszcającą; R7 i R8 

niezależnie reprezentują ewentualnie podstawioną grupę alko
ksylową lub łącznie reprezentują grupę = 0 , =S lub =N-OR9 

gdzie Fr jest takie, jak zdefiniowano powyżej; i gdzie każdy R 
i R5 niezależnie reprezentuje atom chlorowca lub ewentualnie 
podstawioną grupę alkilową lub alkenylową lub łącznie z po
średnim atomem węgla reprezentują ewentualnie podstawiony 
pierścień C4-8 -cykloalkilowy lub cykłoalkenylowy; oraz A repre
zentuje prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową lub alkenylową, 
która może być ewentualnie podstawiona i której acykliczny 
łańcuch węglowy wiąże się z pozycją 3 pierścienia naftalenowe
go i ugrupowaniem -CR4R R ; gdzie A nie obejmuje czwartorzę
dowego atomu węgla w łańcuchu; i gdzie całkowita ilość 
atomów węgla w najdłuższym łańcuchu węglowym od położe
nia 3 w pokazanym pierścieniu naftalenowym nie przekracza 8. 

(32 zastrzeżenia) 

11(21)321290 (22) 

(31) 95 9500389 
95 9500392 
95 9500394 
95 9500390 
95 9513573 
95 9513584 
95 9513594 
95 9513595 
95 60001099 
95 60001100 
95 60001102 
95 9523165 

960110 6(51) A01N 35/06 
C07C 50/32 

(32) 95 0110 
95 0110 
95 0110 
95 0110 
95 07 04 
950704 
950704 
95 07 04 
95 0713 
95 07 13 
95 07 13 
95 1113 

(33) GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
US 
US 
us GB 

(86) 960110 PCT/GB96/00042 
(87) 960718 W096/21355 PCT Gazette nr 32/96 
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP 

LIMITED, Londyn, GB 
(72) Khambay Bhupinder Pall Singh, Batty 

Duncan, Cameron Stuart, Beddie David 
Gordon 

(54) Związki pestycydowe 
(57) Ujawniono m.in. związki szkodnikobójcze o wzorze 

ogólnym (I) i ich sole, przy czym n oznacza liczbę całkowitą 
od 0 do 4, m oznacza liczbę całkowitą 0 lub 1, każdy R 
niezależnie oznacza atom chlorowca lub grupę nitrową, cyja
nową, hydroksylową, alkilową, alkenylową, chlorowcoalkilową, 
chlorowcoalkenylową, alkoksylową, chlorowcoalkoksylową, 
chlorowcoalkenoksylową, aminową, alkiloaminową, dialkilo
aminową, alkoksykarbonylową, karboksylową, alkanoilową, 
alkilotio, alkilosulfinylową, alkilosulfonylową, karbamoilową. 
alkiloamidową, cykloalkilową, arylową lub aralkilową, każdy R 
i R2 niezależnie oznacza ewentualnie podstawioną grupę alko
ksylową lub łącznie oznaczają grupę = 0 , =S lub =N-OR9, 
gdzie R oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawioną 
grupę alkilową, R3 oznacza grupę hydroksylową lub grupę -OL, 
gdzie L oznacza grupę opuszczającą lub grupę, która in vivo 
jest przekształcana w grupę -OL , gdzie L1 oznacza grupę 
opuszczającą, R6 oznacza ewentualnie podstawioną grupę al
kilową, alkenylową, alklnylową, cykloalkilową, cykloalkenylową, 
arylową, alkoksylową, alkenyloksylową, alkinyloksylową, cyklo-
alkiloksylową, cykloalkenyloksylową lub aryloksylową, R i R9 

niezależnie oznaczają ewentualnie podstawioną grupę alkoksy
lową lub łącznie oznaczają grupę = 0 , =S lub =N-OR9, gdzie 
R9 jest takie, jak zdefiniowano powyżej i gdzie każdy R i R5 

niezależnie oznacza atom chlorowca lub ewentualnie podsta
wioną grupę, alkilową lub alkenylową lub łącznie z pośrednim 
atomem węgla oznaczają ewentualnie podstawiony pierścień 
cykloalkilowy lub cykłoalkenylowy i A oznacza prostą lub rozga
łęzioną grupę alkilową lub alkenylową, która może być ewentu
alnie podstawiona i której acykliczny łańcuch węglowy wiąże 
się z pozycją 3 pierścienia naftalenowego i ugrupowaniem 
-CR^R8 , pod warunkiem, że gdy R1 z Fr oraz R7 z R8 ozna
czają grupy = 0 , m i n = 0, R4 i R5 oznaczają metyl i Re oznacza 
etenyl, to R3 nie jest hydroksylem lub etanoiloksylem. 

(50 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321244 (22) 96 01 05 6(51) A01N 43/54 
(31) 95 145 (32) 95 0119 (33) CH 
(86) 960105 PCT/EP96/Ö0032 
(87) 96 07 25 WO96/22022 PCT Gazette nr 34/% 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) Glock Jutta, CH; Kerber Elmar, DE 
(54) Kompozycja chwastobójcza 
(57) Selektywna chwastobójczo kompozycja zawiera, obok 

zwykłych obojętnych dodatków formulacyjnych, substancję 
aktywną zawierającą mieszaninę a) skutecznej chwastobójczo 
ilości środka chwastobójczego o wzorze 1 oraz b) skutecznej 
antagonistycznie w stosunku do środka chwastobójczego ilości 
związku o wzorach 2a, 2bi, 2b2,2c, 2e, 2f lub 2g. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321266 (22)960105 6(51) A01N 43/80 
A01N 37/40 

(31)95 370070 (32)95 0109 (33) US 
(86) 96 0105 PCT/GB96/00014 
(87) 96 0718 W096/21357 PCT Gazette nr 32/96 

(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Shribbs John Martin, Lee David Louis 
(54) Środki chwastobójcze zawierające pochodne 

4-benzoiloizoksazolu lub 2-cyjano-l,3-dionu 
i odtrutki na nie 

(57) Kompozycja chwastobójcza zawiera związki 4-benzoi
loizoksazolu lub 2-cyjano-1,3-dionu i związki odtruwające w 
celu zmniejszenia uszkodzeń rozmaitych plonów, zwłaszcza 
kukurydzy, spowodowanych wpływami fitotoksycznymi 
chwastobójczych 4-benzoiloizoksazoli lub 2-cyjano-1,3-dio-
nów używanych z osobna lub w połączeniu z dodatkowymi 
składnikami aktywnymi szkodnikobójczo. Opisane są również 
metody zmniejszania uszkodzeń roślin plonujących, zwłaszcza 
plonów kukurydzy, spowodowanych przez chwastobójcze 4-
benzoiloizoksazole lub 2-cyjano-1,3-diony. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 321262 (22) 96 0111 6(51) A01N 43/836 
(31) 95 179 (32)95 0123 (33) CH 
(86) 96 0111 PCT/EP96/00096 
(87) 960801 WO96/22690 PCT Gazette nr 35/96 
(71) NOVARTISAG,Bazyleja,CH 
(72) Ruess Wilhelm, CH; Knauf-Beiter Gertrude, 

DE; Kiing Ruth Beatrice, CH; Kessmann 
Helmut, DE 

(54) Produkty do ochrony upraw 
(57) Ujawniono mieszaniny czynnych składników, wykazu

jące synergicznie podwyższone działanie w ochronie roślin, w 
których składnik 1 oznacza związek, wykazujący działanie uod
porniające rośliny, o wzorze 1, w którym Z oznacza CN, COOH 
lub jego sól, CO-OC1-C4 aikil lub CO-SC1-C4 alkil, a składnik 2 
oznacza związek o działaniu bakteriobójczym wybrany z grupy 
obejmującej propiconazole, difenoconazole, penconazole, fen-
propimorph, fenpropidin, cyprodinil, metalaxyl, R-matalaxyl i 
pyroquilon. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 314326 (22) 96 05 17 6(51) A23B 4/00 
(71) STASTNIK POLSKA Sp. z 0.0., 

Niepołomice 
(72) Zibusch Walter 
(54) Sposób wytwarzania baleronu w 

przyprawach z karczków wieprzowych 
(57) Sposób polega na tym, że odkostnione karczki wieprzo

we obtacza się częścią karczku od strony słoniny w mieszance 
ziół o określonych proporcjach, po czym składa naprzemianle-
gle tak, że części karczków z przylegającą warstwą mieszanki 
ziołowej tworzą zewnętrzną warstwę baleronu, zaś pozbawione 
mieszanki ziołowej przylegają do siebie i tworzą jego wnętrze. 
Tak przygotowany baleron poddaje się procesom obróbki m.in. 
termicznej i pakowania próżniowego. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 320962 (22) 95 12 04 6(51) A23D 9/00 
(31) 94 94203727 (32) 94 12 22 (33) EP 
(86) 95 12 04 PCT/EP95/Ö4820 
(87) 96 06 27 W096/19115 PCT Gazette nr 29/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Huizinga Hindrik, NL; Sassen Cornelis 

Laurentius, NL; Vennass Leo Frans, NL; 
Schur Paul, CA 

(54) Mieszany tłuszcz margarynowy i plastyczny 
środek do smarowania pieczywa typu emulsji 
W/O zawierający mieszany tłuszcz 

(57) Przedstawiono mieszany tłuszcz margarynowy zawiera
jący 86-95% ciekłego oleju oraz 5-14% twardej osnowy będącej 
frakcją stearynową zinterestryfikowanej mieszaniny 25-65% nie
utwardzonej stearyny tłuszczu laurynowego i 75-35% nieutwar
dzonej stearyny tłuszczu Cie+. 

Przedstawiono też plastyczny środek do smarowania 
pieczywa oraz sposób wytwarzania twardej osnowy bez stoso
wania chemicznej modyfikacji lub rozpuszczalnika lub frakcjo
nowania Lanza. Jako produkt uboczny tego procesu otrzymuje 
się frakcję oleinową odpowiednią do stosowania w tłuszczach 
do gotowania lub pieczenia, albo środkach do smarowania 
pieczywa typu emulsji W/O. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321040 (22)9510 27 6(51) A23G 3/30 
(31)94 365650 (32)9412 29 (33) US 
(86) 9510 27 PCT/US95/13890 
(87) 96 0711 WO96/20609 PCT Gazette nr 31/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Mansukhani Gul, Kiefer Jesse J., D'Ottavio 

Nick 
(54) Nieprzylepiająca się guma do żucia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nieprzylepiająca się kom

pozycja podłoża gumy do żucia, nie zawierająca tłuszczów, 
wosków ani elastomerowych żywic rozpuszczalnikowych oraz 
kompozycja gumy do żucia wykonana z wykorzystaniem tego 
podłoża gumy. Gotowa guma do żucia jest łatwa do usunięcia 
z wielu substancji. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 321186 (22)961106 6(51) A23K1/00 
C12N15/82 
C12N9/16 
C12N9/24 

(31) 95 95203018 (32) 95 11 07 (33) EP 
95 6723 951114 US 

(86) 96 11 06 PCT/EP96/04881 
(87) 97 05 15 W097/16981 PCT Gazette nr 21/97 
(71) GIST-BROCADES B.V., Delft, NL 
(72) Beudeker Robert Francisais 
(54) Trwałe kompozycje, zawierające 

transgeniczny materiał roślinny 
(57) Wynalazek ujawnia termomechanicznie przetworzone 

kompozycje, zawierające jako składnik aktywny polipeptyd. 
Kompozycje te są możliwe do otrzymania przez poddanie su
rowców, obejmujących transgeniczny materiał roślinny, w któ
rym polipeptyd został biosyntetyzowany na skutek ekspresji w 
nim transgenu, procesowi termomechanicznemu, takiemu jak 
granulowanie, wytłaczanie lub pęcznienie. Kompozycje według 

niniejszego wynalazku są korzystnie stosowane jako pasza dla 
zwierząt lub jako premiks dla nich. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321238 (22)96 02 22 6(51) A23L 1/305 
A61K 31/195 

(31) 95 392694 (32) 95 02 23 (33) US 
95 9512100 95 0614 GB 

(86) 9602 22 PCT/EP96/00739 
(87) 960829 W096/25861 PCT Gazette nr 39/% 
(72) NOVARTIS NUTRITION AG, Berno, CH 
(72) Schneider Heinz, CH; Thurman Ronald G., 

US 
(54) Kompozycje aminokwasów oraz ich 

zastosowanie w żywieniu klinicznym 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy zastosowania przynaj

mniej jednego aminokwasu wybranego z grupy zawierającej 
glicynę, alaninę oraz serynę oraz ich fizjologicznie dopusz
czalne sole do wytwarzania leku lub preparatu odżywczego 
mającego na celu obniżenie poziomów czynnika martwicy no
wotworu (TNF) u pacjentów, u których wymienione poziomy są 
podniesione powyżej tych, za które odpowiedzialna może być 
fizjologiczna homeostaza lub lokalny stan zapalny. Takie obni
żenie poziomów TNF osiągnąć można za pomocą zahamowa
nia lub obniżenia: (i) wytwarzania czynnika martwicy nowotworu 
(TNF) w komórkach typu makrofagów; (ii) uwalniania TNF z 
komórek typu makrofagów; oraz/lub (iii) wiązania TNF przez 
receptory TNF. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 314347 (22) % 05 17 6(51) A41H 9/00 
(71) Gębarowski Mirosław, Łódź; 

Hofrman-Mrożewska Katarzyna, Łódź; 
Hoffman Roman, Łódź; Lewandowski Józef, 
Łódź 

(72) Golański Józef, Hoffman Roman, 
Lewandowski Józef 

(54) Krajarka krawiecka 
(57) Krajarka krawiecka jest wyposażona w korpus (1 ), połą

czony ze stopą (2) kolumną (3) ostrza szablowego. Z dolną 
częścią korpusu (1 ) jest złączony silnik napędowy (5), zaś z jego 
górną częścią- rękojeść (6). Na wale (7) silnika (5) jest osadzone 
koło (8) przekładni cięgnowej, której drugie koło (9) jest osadzo
ne na wale (10) z kołem zamachowym (11), ułożyskowanym w 
korpusie (1) krajarki. Z kołem zamachowym (11), przegubem 
płaskim (12), jest mimośrodowo połączone ostrze szablowe (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 314374 (22) 96 05 20 6(51) A44C 7/00 
(75) Fijałkowski Antoni, Gdańsk 
(54) Kolczyk pierścieniowy 
(57) Kolczyk w kształcie okręgu, składający się ze znanego 

sprężystego kołowego pierścienia, mającego na części jego 
obwodu zamknięcie w kształcie sprężystego zaczepu oraz za
opatrzonego na części lub na całości obwodu w ozdobny wzór 
wklęsło-wypukły charakterystyczny tym, że stanowi go cienko
ścienna, stanowiąca korpus, rurka metalowa (1), wygięta w 
niepełnoobwodowy okrąg, mająca na jednym z końców osadzo
ny sprężysty łukowy pręt zamykający (2), wygięty w kształt, 
zamykający pozostały fragment obwodu okręgu, mający śred
nicę mniejszą o nie więcej jak 25% od średnicy wewnętrznej 
rurki (1) i mający długość, liczoną po obwodzie, większą o nie 
mniej jak 25% od długości brakującego fragmentu okręgu, 
opisanego przez metalową rurkę (1). Na powierzchni rurki (1) są 
osadzone trwale, nierozłącznie, przez owinięcie elementy oz
dobne w postaci warkoczyka (3) i/lub spirali, i/lub fali zygzako
wej, i/lub schodków, i/lub kuli, i/lub obrotowej bryły regularnej 
(8), i/lub kuli ryflowanej (9), i/lub spirali poprzecznej, i/lub grupy 
kul, i/lub pierścienia z drutu okrągłoprzekrojowego (12), i/lub 
bryły obrotowej nieregularnej, stykające się ze sobą lub nie 
stykające się ze sobą. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 314375 (22)96 05 20 6(51) A44C 27/00 
(75) Fijałkowski Antoni, Gdańsk 
(54) Sposób otrzymywania 

głębokokontrastowanych pierścieni lub 
sygnetów i pierścień lub sygnet 
głębokokontrastowany 

(57) Głębokokontrastowany pierścień lub sygnet, mający li
czne wgłębne recesy o kształcie geometrycznym, figuralnym lub 
alfanumerycznym charakteryzuje się tym, że jego kołowo-syme-
tryczna powierzchnia jest pokryta licznymi ostrokrawędziowymi 
wgłębieniami (k) o głębokości (h) równej połowie grubości 
całkowitej (g) pierścienia lub sygnetu głębokokontrastowanego, 
przy czym dna tak wykonanych wgłębień (k) są pokryte warstwą 
substancji kontrastującej z barwą swoistą metalu pierścienia. 

Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób otrzymy
wania głębokokontrastowanych pierścieni lub sygnetów. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 314376 (22)96 05 20 6(51) A44C 27/00 
(75) Fijałkowski Antoni, Gdańsk 
(54) Sposób otrzymywania pseudomarkazytowej 

biżuterii, zwłaszcza pierścionków i 
pseudomarkazytowa biżuteria, zwłaszcza 
pierścionki 

(57) Pseudomarkazytowa biżuteria, zwłaszcza pierścionek 
charakteryzuje się tym, że całość lub część ekspozycyjnej po
wierzchni zewnętrznej (1) jest ukształtowana w masie metalu w 
postać licznych wypukłych akcesów (2) o kształcie, zwłaszcza 
kołowo-cylindrycznym lub o kształcie graniastym i o podstawie 
wielokątnej, mających różną wielkość co do średnicy lub prze
kątnej (d) i wysokości (h), odzwierciedlających wiernie wygląd 
naturalnych lub sztucznych kamieni, na przykład markazytów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich ostronarożnego szlifu ju
bilerskiego oraz realizujących dającą się wyartykułować treść 
plastyczną w metalu szlachetnym, zwłaszcza złocie, srebrze lub 
ich stopach i wiernie imitującą wizerunek pierścionka lub innego 
markazytowego przedmiotu jubilerskiego, wykonanego meto
dami rzemiosła artystycznego. 

Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób otrzymy
wania pseudomarkazytowej biżuterii. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321207 (22)96 0104 6(51) A45D 40/24 
(31) 95 369406 (32) 95 0105 (33) US 
(86) 960104 PCT/US96/00299 
(87) 960711 WO96/20622 PCT Gazette nr 31/96 
(71) MARY KAY INC., Dallas, US 
(72) Giese Timothy L., Everson Keith S., Maddy 

Timothy 
(54) Kompaktowy pojemnik kosmetyczny z 

wyjmowalnymi miseczkami na akcesoria do 
makijażu 

(57) Pojemnik kompaktowy do przytrzymywania licznych 
wyjmowalnych artykułów, takich jak miseczki na akcesoria do 
makijażu, posiada część dolną (18), zawierającą platformę (22) 
ze środkami do wyjmowalnego przytrzymywania artykułów, 
ścianę dolną (50), mającą otwory (52), z których każdy jest 
ustawiony w jednej linii z odpowiednim artykułem i wyrzutnik 
(56) artykułu, umieszczony pomiędzy platformą, a ścianą dolną. 
Wyrzutnik (56) posiada człon łączący, który kontaktuje się z 
guzikami (58) i środkami ustalającymi, korzystnie członami lo-
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kującymi, takimi jak wystające w górę czopy (64) do ustawiania 
w jednej linii odpowiednich guzików z leżącym pod spodem 
otworem ściany dolnej i wyjmowalnym artykułem. Gdy poprzez 
otwór jest przyłożony nacisk na guzik (58), wówczas guzik ten 
przesuwa się i wyrzuca artykuł z jego środków przytrzymują
cych. Kompakt posiada środki ustalające, takie jak gniazdo, 
które może stanowić kanał w postaci odwróconego U, współpra
cujące z członami lokującymi (64) dla przytrzymywania ich i tym 
samym przytrzymywania wy rzutnika w ustawionym w linii poło
żeniu roboczym. Wyrzutnik może stanowić uszczelkę, mającą 
liczne guziki, człon łączący, kontaktujący się z guzikami oraz 
jeden lub więcej środków lokujących, które wystają z członu 
łączącego. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 320940 (22) 95 12 22 6(51) A45D 40/26 
(31) 94 4446521 (32) 94 12 24 (33) DE 
(86)9512 22 PCT/US95/16917 
(87) 96 07 04 W096/19928 PCT Gazette nr 30/96 
(71) ESTEE LAUDER INC., New York, US 
(72) Dumler Norbert, Lang Friedrich 
(54) Szczoteczka do tuszu do rzęs 
(57) Ujawniono szczoteczkę do tuszu do rzęs, posiadającą 

rdzeń, wygięty w pętlę lub do postaci oczkowej. Skręcony rdzeń 
druciany jest wygięty o około 180° w celu utworzenia podłużnej, 
owalnej, prostokątnej lub ósemkowej konfiguracji, posiadającej 
wewnętrzny zbiorniczek (7), dostosowany do pobierania tuszu 
w celu przenoszenia go na rzęsy. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 321258 (22) 96 03 08 6(51) A47B 17/02 
(31) 95 19511176 (32) 95 03 29 (33) DE 
(86) 96 03 08 PCT/EP96/00991 
(87) 96 10 03 WO96/29910 PCT Gazette nr 44/96 
(71) KI CASALA MÖBELWERKE GMBH, 

Lauenau, DE 
(72) Schaich Wolfgang 
(54) Urządzenie do regulacji wysokości i/lub kąta 

nachylenia płyty stołu 
(57) Urządzenie obejmuje rurę zewnętrzną (14), zamocowa

ną wychylnie jednym ze swoich końców na podstawie stołu (6), 
kilka umieszczonych jeden za drugim otworów i posiada umie
szczony na stałe, wystający do wnętrza rury zewnętrznej (14), 
znajdujący się naprzeciwko otworów kołek prowadzący. 

Urządzenie obejmuje następnie drążek (16), obrotowo 
i przesuwnie prowadzony w rurze zewnętrznej i jednym końcem 
zamocowany przegubowo (18) na płycie stołu (8), który w dolnej 
części posiada kamień zatrzasku aż do wzębiania się w otwory 
rury zewnętrznej, utrzymywany w wychylonym położeniu zatrza
sku za pomocą sprężyny. 

Na stronie leżącej naprzeciwko kamienia zatrzasku drą
żek posiada przesunięty na bok względem przekątnej, biegnący 
w kierunku wzdłużnym, pierwszy rowek prowadzący, służący do 
uchwycenia kołka prowadzącego rury zewnętrznej (14), od któ
rego odchodzi drugi rowek prowadzący, który jest umieszczony 
na przeciwległej stronie, leżącej na przekątnej względem kamie
nia zatrzasku i wykonany równolegle do pierwszego rowka 
prowadzącego. Pierwszy rowek prowadzący jest połączony za 
pomocą skośnego odcinka łączącego z dolnym zakończeniem 
drugiego rowka prowadzącego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 314314 (22) 96 05 15 6(51) A47C 1/121 
B60N 2/04 

(75) Szymański Maciej, Poznań 
(54) Fotel składany 
(57) Fotel składany, mający siedzisko zamocowane na obro

towej ramie, stanowiącej element stelaża do zamocowania ramy 
wychylnego oparcia z obrotowym podłokietnikiem, charakte
ryzuje się tym, że rama (3) siedziska (1), zamocowana do płyty 
(8) stelaża na sworzniu (7), ma ramię (6) połączone sworzniem 
(9) z ramieniem (10) podstawowym wspornika (5) ramy oparcia 
(3) i podłokietnika (4), przy czym wspornik (5) w swej strefie 
skrajnej, połączony jest sworzniem (11) z łącznikiem (12) zamo
cowanym z drugiej strony na sworzniu (13) osadzonym w płycie 
(8), zaś sworznie (7, 9,11,13) usytuowane są względem siebie 
na odległość osi sworzni (7, 13) i jest korzystnie większa od 
odległości osi. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 321256 (22) 96 01 08 6(51) A47H 13/01 
(31) 95 9500151 (32) 95 0109 (33) FR 

95 9512489 9510 24 FR 
(86) 96 0108 PCT/FR96/00024 
(87) 96 0718 W096/21381 PCT Gazette nr 32/96 
(71) ATELIERS 28, SOCIÉTÉ ANONYME, 

Tremblay-Les-Villages, FR 
(72) Le Manchec Vincent 
(54) Urządzenie do zawieszania zasłony okiennej 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do zawieszania zasłony 

okiennej w postaci taśmy z tworzywa sztucznego, której dwa 
końce są przymocowane do górnego brzegu zasłony i której 
część środkowa (3) dostosowuje się do kształtu karnisza do 
zasłon, przy czym taśma ta stanowi podkład, na którym opiera 
się ozdobne ramiączko. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321247 (22) 96 01 09 6(51) A47K 5/12 
(31) 95 370035 (32)95 0109 (33) US 
(86) 96 0109 PCT/CA96/00004 
(87) 960718 W096/21387 PCT Gazette nr 32/96 
(71) SPRINTVEST CORPORATION N.V., 

Piscadera Bay, AN; Banks Stewart, 
Brantford, CA 

(72) Banks Stewart 
(54) Składalny dozownik mydła 
(57) Ujawniony został dozownik ze składalną butelką (10) 

oraz zestawem zaworowym dla szyjki butelki. Zestaw zaworowy 

(18) zawiera pierwszy wydrążony odcinek zaworowy uszczel
niony w szyjce butelki oraz wydłużony wydrążony drugi odcinek 
zaworowy, posiadający otwory w bocznej ściance. Drugi odci
nek zaworowy jest suwany teleskopowo w pierwszym odcinku 
pomiędzy pozycją zamkniętą, w której otwory są umieszczone 
wewnątrz kanału pierwszego odcinka zaworowego w celu za
mknięcia butelki, a pozycją otwartą, w której otwory znajdują się 
w przepływowej łączności z wnętrzem butelki (10). Pierwszy i 
drugi odcinek zaworowy mają takie wymiary, aby przyjmowały 
wydłużoną sondę stanowiącą część mechanizmu pompującego 
dozownika. Butelka z tworzywa sztucznego (10) jest wyposażo
na w linie zagięcia (12, 13) umieszczone z przodu z tyłu i na 
bokach tak, aby butelka składała się, gdy ciecz zostaje wypo
mpowana z butelki w celu zapobiegnięcia dostania się powie
trza do ciekłej zawartości. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 320127 (22) 97 05 22 6(51) A47L13/00 
(31) 96 19620633 (32) 96 05 22 (33) DE 
(71) VERMOP Salmon GmbH, Wertheim, DE 
(72) Salmon Dirk 
(54) Narzędzie do czyszczenia, zwłaszcza 

przecierania na wilgotno i na mokro, 
element czyszczący, zespół czyszczący, 
sposób wyciskania elementu czyszczącego 
zespołu czyszczącego i sposób wytwarzania 
elementu czyszczącego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół czyszczący, za po
mocą którego, zwłaszcza przy zastosowaniu zwykłego wiadra 
do sprzątania, umożliwia się proste i skuteczne oczyszczanie, 
zwłaszcza obszarów podłogi, przy czym zapewnia się proste i 
niezawodne wyciskanie elementu czyszczącego (2), umiesz
czonego na narzędziu do czyszczenia, w szczególności bez 
konieczności zetknięcia się użytkownika z zabrudzoną wodą, 
zamocowanego na płytce przecierającej narzędzia do czyszcze
nia częściowo odchylnie względem niej. Płytka przecierająca 
ma przynajmniej w jednym obszarze połączeniowym powierz
chnię dociskową (23), działającą tak, że element czyszczący (2) 
w stanie odchylenia od płytki przecierającej ściskany jest mię-
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dzy powierzchnią dociskową (23), a przynajmniej jedną powie
rzchnią kompensacyjną. 

(42 zastrzeżenia) 

A1(21) 314379 (22) 96 05 22 6(51) A61B 17/36 
(75) Brojek Wiesław, Białystok 
(54) Urządzenie i sposób, zwłaszcza do leczenia 

żylaków odbytu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób, zwła

szcza do leczenia żylaków odbytu metodą Barrona przy zabie
gach proktologicznych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że do znanego urzą
dzenia kriochirurgicznego, do jego złącza wylotowego (6) pod
łączony jest za pomocą przewodów ssak (10), zasilany 
sprężonym czynnikiem chłodniczym, do którego podłączane są 
ligatory (11). 

Sposób leczenia żylaków odbytu polega na tym, że 
do złącza wyjściowego (6) urządzenia kriochirurgicznego 
podłączany jest ssak (10), zasilany sprężonym czynnikiem 
chłodniczym, a nstępnie, naciskając pedał (9) powodujemy 
wytworzenie podciśnienia, które zasysa żylak do kubka ligatora 
(11). Zwolnienie, a następnie ponowne naciśnięcie pedału (9), 
powoduje zwiększenie podciśnienia. Naciskając dźwignię zrzu
tową, zakładamy podwiązkę jak najbliżej podstawy żylaka. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314273 (22)96 0514 6(51) A61C1/12 
(71) Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i 

Dentystycznych Spółka Akcyjna MEFAM 
S.A., Milanówek 

(72) Szepke Krzysztof, Tomaszewski Krzysztof 
(54) Kątnica do mikrosilnika z reduktorem 

prędkości 
(57) Kątnica do mikrosilnika z reduktorem prędkości ma 

przekładnię ślimakową (11), osadzoną w części chwytowej ko
lanka (2) za punktem (3), będącym miejscem przecięcia się osi 
wzdłużnych głowicy (4) i uchwytu (5). Zespół ślimacznicy (11), 
złożony ze ślimacznicy (7), wałka (15), korpusu (16) i panwi (17), 
stanowi wraz z zespołem łącznika (18), znajdującym się w gło
wicy (4), jedną całość. Punkt styku (6) zębów ślimacznicy (7) i 
ślimaka (8) znajduje się poniżej osi wzdłużnej ślimaka (8). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314209 (22)96 0513 6(51) A61C 17/032 
(75) Drechna Bogdan, Piotrków Trybunalski 
(54) Przyrząd do codziennej pielęgnacji zębów 
(57) Urządzenie przeznaczone jest do poboru wody z baterii 

umywalkowej i kierowaniu jej bezpośrednio do ust użytkownika. 
Woda wypływająca pod ciśnieniem przez odpowiednią końców
kę (6), którą zakończony jest elastyczny wężyk (5), przymoco
wany do korpusu (3), zawierającego zaczepy (4), dopasowane 
do zaczepów na perlatorze, montowanym na stałe do baterii i 
kierowana w przestrzenie międzyzębowe, powoduje ich oczysz
czanie. Ma to na celu zwiększenie higieny jamy ustnej oraz 
zapobieganie chorobom stomatologicznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 314324 (22) 96 05 17 6(51) A61C 19/00 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Przyrząd do paralelometru 
(57) Przyrząd do paralelometru wchodzi w zakres protetyki 

stomatologicznej. 
Przyrząd stanowi przezroczystą, symetryczną i wypukłe 

ukształtowaną figurę (1) o płaskiej podstawie (2), korzystnie 
półkulę, zawierającą we wnętrzu ciecz (3), w której znajduje się 
lżejsza od niej, niewielka ilość substancji (4), wyraźnie odcina
jąca się od cieczy (3). Półkula (1) posiada na powierzchni 
naniesiony układ współrzędnych, a na krawędzi wyżłobienia 
ustalające. Przyrząd służy do precyzyjnego i szybkiego oriento
wania przestrzennego blatu stolika paralelometru. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 320998 (22) 95 12 22 6(51) A61F13/15 
(31) 94 9404522 (32)9412 30 (33) SE 
(86) 9512 22 PCT/SE95/01577 
(87) 960711 WO96/20669 PCT Gazette nr 31/96 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Hansson Roy, Johansson Kerstin 
(54) Wyrób chłonny 
(57) Wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego, takiego jak pod

paska higieniczna, pielucha, wkład dla osób nie panujących 
nad wydalaniem lub podobne, zawierającego wkład chłonny 
(3), umieszczony pomiędzy pierwszą, przepuszczalną dla pły
nów warstwą pokryciową (1), a drugą, nieprzepuszczalną dla 
płynów warstwą pokryciową (2), przy czym w skład wkładu 
chłonnego (3) wchodzi warstwa chłonna (6) z pierwszą powie
rzchnią i przeciwległą do niej drugą powierzchnią, jak również 
pierwsza warstwa materiału, umieszczona w styczności z pier
wszą powierzchnią warstwy chłonnej (6) oraz druga warstwa 
materiału, umieszczona w styczności z drugą powierzchnią 
warstwy chłonnej. 

We wspomnianej warstwie chłonnej (6) znajduje się co 
najmniej jeden wskaźnik zginania w formie przelotowej szczeli
ny (14) lub wydłużonego otworu oraz jedna powierzchnia war
stwy chłonnej (6) jest połączona z warstwą materiału w 
styczności z tą powierzchnią, wewnątrz obszaru bezpośrednio 
otaczającego wspomniany wskaźnik zginania, z obu jego stron, 
natomiast przeciwległa powierzchnia warstwy chłonnej we 
wspomnianym obszarze nie jest połączona z warstwą materiału, 
stykającą się z tą powierzchnią. W ten sposób działanie sił 
ściskających na wyrób, skierowanych głównie prostopale do 
wskaźnika zginania, wymusza zginanie części wyrobu, leżących 
po obu stronach wskaźnika zginania, w kierunku na zewnątrz 
od niepołączonej strony warstwy chłonnej (6). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321020 (22) 95 12 27 6(51) A61F 13/15 
(31) 94 9404582 (32)9412 30 (33) SE 
(86) 95 12 27 PCT/SE95/01587 
(87) 960711 WO96/20670 PCT Gazette nr 31/96 
(71) SCAMÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE 
(72) Guidotti Ted, Buschka Anette, Gustafsson 

Anders, Widlund Urban 
(54) Wyroby chłonne o lepszych właściwościach 
(57) Wyrób chłonny z przepuszczalnym dla płynów zewnę

trznym arkuszem (1), umieszczonym na pierwszej powierzchni 
wyrobu, nieprzepuszczalnym dla płynów zewnętrznym arku
szem (2), umieszczonym na drugiej powierzchni wyrobu oraz 
wkładem chłonnym (3), umieszczonym pomiędzy dwoma arku
szami osłonowymi, zawierającym obszar (24), odbierający płyny 
ustrojowe, w którym znajduje się co najmniej jedna komora lub 
obszar o mniejszej gęstości niż gęstość części wkładu chłonne
go (3), znajdującej się w pobliżu obszaru odbierającego (24) i 
rozciągającej się w zasadzie w tej samej płaszczyźnie. Wyrób 
ten cechuje się głównie tym, że obszar odbierający (24) leży w 
warstwie magazynującej (19) we wkładzie chłonnym (3) oraz 
tym, że części (20) warstwy magazynującej, sąsiadujące z ob
szarem odbierającym (24), zawierającą materiał, który po zmo
czeniu zwiększa objętość w kierunku w przybliżeniu 
prostopadłym do pierwszej powierzchni wyrobu, w wyniku cze
go rośnie również wielkość obszaru odbierającego (24) we 
wspomnianym kierunku, jako skutek zmoczenia wyrobu. 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321061 (22) 95 12 28 6(51) A61F13/15 
(31)94 9404579 (32)9412 30 (33) SE 
(86) 95 12 28 PCT/SE95/01594 
(87) 96 0711 WO96/20673 PCT Gazette nr 31/96 
(71) SCA MÖLNLYCKE AB, Goteborg, SE 
(72) Lindquist Bengt, Areskoug Stefan, Strćlin 

Anders 
(54) Materiał osłonowy, zwłaszcza dla wyrobu 

chłonnego, sposób i urządzenie do 
wytwarzania materiału osłonowego, 
zwłaszcza dla wyrobu chłonnego 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 
perforowania materiału (12) przeznaczonego na zewnętrzną 
warstwę osłonową wyrobu chłonnego. Materiał (12) podczas 
przesuwania do przodu, nacina się w chwycie, utworzonym 
pomiędzy wystającymi powierzchniami (24) matrycy w kształcie 
walca (14) obwodowo usytuowanymi ostrzami noży tnącego 
walca (16), przy czym nacięcia są ułożone względem siebie z 
odstępem. Materiał (12) jest następnie deformowany poprzecz
nie do swojej płaszczyzny w segmentach, graniczących z każ
dym nacięciem. Przedmiot zgłoszenia odnosi się także do 
perforowanej zewnętrznej warstwy osłonowej wyrobu chłonne
go, która zawiera sąsiadujące ze sobą wgłębienia w kształcie 
rowków. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 321023 (22) 95 12 22 6(51) A61F13/26 
(31) 94 366536 (32)941230 (33) US 
(86) 9512 22 PCT/US95/16817 
(87) 96 07 11 WO96/20684 PCT Gazette nr 31/96 
(71) McNEIL-PPC, INC., Skillman, US 
(72) Iskra Michael J., Wislinski Martin 
(54) Aplikator dla tamponów, posiadający 

zawinięty uchwyt 
(57) Ujawniony jest sposób kształtowania ulepszonego 

uchwytu dla palców na końcu uchwytowym (16) kartonowej 
rurki (12) tamponowej. Ten koniec uchwytowy (16) posiada 
zawiniętą na zewnątrz krawędzi (18), wytwarzaną poprzez do
starczanie wilgoci do końca uchwytowego (16) rurki (12) karto
nowej, posiadającej średnicę mniejszą niż około 25 mm, 
podgrzewanie narzędzia kształtującego od około 100°F do oko
ło 350° F, obracanie rurki (12) kartonowej względem narzędzia 
kształtującego z prędkością około 50 do 1000 obr./min. oraz 
stykanie końca uchwytowego (16) rurki (12) kartonowej z narzę

dziem kształtującym przez około 0,2 do około 5 sekund. W ten 
sposób narzędzie kształtujące zawija koniec uchwytowy (16) 
rurki (12) kartonowej na zewnątrz, w celu utworzenia powierzch
ni promieniowej. Ujawniony jest także wynikowy aplikator dla 
tamponów. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 321066 (22)9512 05 6(51) A61F13/26 
(31) 94 365657 (32) 9412 29 (33) US 
(86)951205 PCT/US95/15772 
(87) 96 07 11 WO96/20683 PCT Gazette nr 31/96 
(71) McNEIL-PPC, INC., Skillman, US 
(72) Steiger Fred H., Stevens Philip J., Holtman 

Dennis C. 
(54) Opcyjne aplikatory do tamponów palcowych 
(57) Aplikator do tamponów (31) jest zawarty w opakowaniu 

o wielkości w przybliżeniu takiej, jaka jest stosowana przy kon
wencjonalnych tamponach palcowych (31), bez zmniejszania 
liczby takich tamponów (31) w opakowaniu. Aplikator stanowi 
alternatywny środek do wkładania palcowych lub innych tam
ponów (31) i może być używany jako przyrząd do szkolenia 
nowych użytkowniczek. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321060 (22) 95 12 21 6(51) A61F13/62 
(31) 94 366080 (32) 9412 28 (33) US 
(86)95 12 21 PCT/US95/16701 
(87) 96 07 04 W096/19959 PCT Gazette nr 30/96 
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(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 
Neenah, US 

(72) Zehner Georgia Lynn, Van Gompel Paul 
Theodore, Roessler Thomas Harold, Huang 
Young Hsiang 

(54) Patka mocująca 
(57) Opisana jest patka mocująca (44), zawierająca podłoże 

(48) urządzenia mocującego, mające mocowaną fabrycznie 
część (50), mocowaną przez użytkownika część (52), końcówkę 
(60) części mocowanej przez użytkownika, końcówkę (51) czę
ści mocowanej fabrycznie, dwa przeciwne brzegi, powierzchnię 
chwytną (68) i powierzchnię dociskową. Środki mocujące są 
przymocowane do powierzchni chwytnej (68) podłoża (48) urzą
dzenia mocującego przynajmniej wzdłuż części mocowanej 
przez użytkownika (52), zaś uchwyt (72) jest przymocowany do 
powierzchni dociskowej (67) w mocowanej fabrycznie części 
(52). podłoża (48) urządzenia mocującego. Uchwyt (72) ma 
część dalszą (74), która jest w zasadzie swobodna i podstawę 
(76), która jest roboczo przymocowana do powierzchni docisko
wej (67) podłoża (48) urządzenia mocującego. Uchwyt (72) jest 
tak skonfigurowany, że łączy się z podłożem (48) urządzenia 
mocującego w miejscu, które jest odsunięte od mocowanej 
fabrycznie części (50) i znajduje się między mocowaną fabrycz
nie częścią (50) a końcówką (60) mocowanej przez użytkownika 
części podłoża (48) urządzenia mocującego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321069 (22) 95 12 21 6(51) A61F13/62 
(31) 94 366090 (32)941228 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16720 
(87) 96 07 04 WO96/19960 PCT Gazette nr 30/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE 

INC., Neenah, US 
(72) Ruscher Edward Hermann, Huang Yung 

Hsiang, Leak ATodd, Roslansky Apiromraj 
Srisopark, Van Gompel Paul Theodore, 
Zehner Georgia Lynn 

(54) Patka zapięcia 
(57) Ujawniono patkę mechanicznego zapięcia (10), utwo

rzoną z podłoża, dostosowanego do połączenia z jednorazo
wym wyrobem chłonnym i pierwszą częścią mechanicznego 
zapięcia (16). Patka zapięcia (10) ma sztywność Gurley'a mniej
szą niż około 1000 mg w obszarze zapięcia patki, który obejmuje 
pierwszą część mechanicznego zapięcia (16). Przedstawiono 
również jednorazowe wyroby, posiadające takie patki mecha
nicznego zapięcia (10). 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 321047 (22) 95 12 22 6(51) A61J 3/10 
(31) 94 4446467 (32) 94 12 23 (33) DE 
(86) 951222 PCT/EP95/05119 
(87) 960704 W096/19964 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Rosenberg Jöerg, Maier Werner, 

Breitenbach Jörg 
(54) Sposób wytwarzania soczewkowatych 

tabletek przez kalandrowanie wytopu 
(57) Przedmiot zgłoszenia dotyczy sposobu wytwarzania so

czewkowatych tabletek przez kalandrowanie wytopu, z zastoso
waniem cylindrów formierskich wyposażonych we wgłębienia w 
kształcie odcinków elipsoidy. 

Proponowany sposób umożliwia wytwarzanie tabletek 
ułatwiających usunięcie zadzioru i w których jakiekolwiek 
przemieszczenie pomiędzy górną i dolną połową tabletki jest 
tego rodzaju, że starcia wymaga jedynie niewielka pozosta
łość tabletki. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 321265 (22) 96 11 22 6(51) A61K 7/13 
(31) 95 9514469 (32) 95 12 01 (33) FR 
(86) 96 11 22 PCT/FR96/01857 
(87) 970612 WO97/20545 PCT Gazette nr 25/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Samain Henri 
(54) Kompozycja do rozjaśniającego farbowania 

włókien keratynowych, zawierająca 
specyficzny barwnik bezpośredni 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do rozjaśniającego far
bowania włókien keratynowych, w szczególności ludzkich włó
kien keratynowych takich jak włosy, typu, zawierającego, w 
środowisku odpowiednim do farbowania, co najmniej jeden 
barwnik bezpośredni zmieszany w momencie użycia, przy pH 
alkalicznym, z czynnikiem utleniającym i charakteryzującej się 
tym, że posiada pH alkaliczne oraz tym, że zawiera, jako barwnik 
bezpośredni, co najmniej jeden barwnik, zawierający ewentual
nie zdolny do delokalizacji czwartorzędowy atom azotu i wiąza
nie -X=N-, w którym X oznacza atom azotu lub rodnik -CH-. 

Zgłoszenie dotyczy także zastosowania wspomnianej 
kompozycji oraz urządzeń do farbowania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321282 (22)960105 6(51) A61K 7/18 
(31) 95 9500746 (32) 95 0114 (33) GB 
(86) 96 0105 PCT/US96/00526 
(87) 96 0718 WO96/21420 PCT Gazette nr 32/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Layer Teresa May 
(54) Kompozycje doustne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do czyszcze

nia zębów, zawierająca: a) od około 5% do około 50% wago
wych wodorowęglanu wapnia, b) rozpuszczalne źródło jonów 
fluorkowych w ilości wystarczającej do zapewnienia od około 10 
ppm do około 3500 ppm jonów fluorkowych, c) co najmniej 
około 1,5% wagowych pirofosforanu tetrasodowego, którego 
pewna część lub całość występuje w postaci nierozpuszczo-
nych cząstek bezwodnego pirofosforanu tetrasodowego i d) od 
około 50% do około 94% materiału nośnika środka do czyszcze
nia zębów, przy czym kompozycja zawiera ponadto od około 1 
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do około 100 ppm rozpuszczonych jonów pirofosforanowych, a 
także sposób jej wytwarzania. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321018 (22) 95 12 14 6(51) A61K 9/16 
(31) 94 94309417 (32) 941216 (33) EP 
(86) 95 12 14 PCT/GB95/02925 
(87) 96 06 20 W096/18388 PCT Gazette nr 28/96 
(71) ANDARIS LIMITED, Nottingham, GB 
(72) Sutton Andrew Derek, Johnson Richard 

Alan 
(54) Usieciowane mikrocząstki i ich zastosowanie 

jako nośników terapeutycznych 
' (57) Sterylny proszek zawierający gładkie, kuliste mikroczą
stki o średnicy 0,1 -50/im, otrzymany drogą suszenia rozpyłowe-
go i sieciowania rozpuszczalnego w wodzie materiału z grupami 
funkcyjnymi, charakteryzuje się tym, że mikrocząstki są hydro-
filowe, można je roztwarzać w wodzie z wytworzeniem mono-
dyspersyjnej zawiesiny i zachowują one grupy funkcyjne do 
derywatyzacji. 

Cząstki wiąże się z lekami lub innymi cząsteczkami 
funkcyjnymi i stosuje jako nośniki w terapii. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 321188 (22) 95 1218 6(51) A61K 9/70 
A61K 31/565 

(31) 95 19500662 (32) 95 0112 (33) DE 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/05005 
(87) 96 07 18 W096/21433 PCT Gazette nr 32/96 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GMBH, Neuwied, DE 
(72) Meconi Reinhold, Seibertz Frank 
(54) Plaster zawierający estradiol 
(57) Plaster z substancją czynną do kontrolowanego uwal

niania estradiolu lub jego farmaceutycznie dopuszczalnych po
chodnych, samych lub w połączeniu z gestagenami, mający 
warstwę tylną, połączony z nią zbiornik substancji czynnej, 
wytworzony z użyciem klejów przylepcowych oraz odrywalną 
warstwę ochronną, charakteryzuje się tym, że klej przylepcowy 
zawiera etylocelulozę, estry nieuwodornionej i/lub uwodornio
nej kalafonii i kwas laurynowy. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 321094 (22) 95 12 08 6(51) A61K 9y72 
A61K 38/29 

(31)94 9404449 (32)941222 (33) SE 
95 9502576 95 0712 SE 

(86)9512 08 PCT/SE95/01475 
(87) 96 06 27 WO96/19206 PCT Gazette nr 29/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bäckström Kjell, Wallmark Björn 
(54) Terapeutyczny preparat do inhalacji 

zawierający hormon przytarczyc, PTH 
(57) Wynalazek dotyczy preparatów do podawania i sposo

bów podawania do płuc hormonu przytarczyc, zasadniczo o 
działaniu biologicznym hormonu przytarczyc pełnej długości 
ssakom w celu leczenia osteoporozy. Przedmiotem wynalazku 
jest w szczególności preparat terapeutyczny zawierający ludzki 
hormon przytarczyc pełnej długości albo jego homoJogi, w 
postaci suchego proszku nadającego się do inhalacji, przy 

czym co najmniej 50% suchego proszku stanowią (a) cząstki o 
średnicy do 10> albo (b) aglomeraty takich cząstek. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 320963 (22) 95 12 22 6(51) A61K 31/11 
(31) 94 9415884 (32) 94 12 29 (33) FR 
(86) 9512 22 PCT/FR95/01715 
(87) 96 0711 WO96/20701 PCT Gazette nr 31/96 
(71) CENTRE INTERNATIONAL DE 

RECHERCHES DERMATOLOGIQUES 
GALDERMA (CI.R.D. GALDERMA), 
Valbonne, FR 

(72) Quash Georges Anthony, Doutheau Alain 
(54) Kompozycja, modulująca apoptozę, która 

obejmuje czynnik, wpływający na 
wewnątrzkomórkowy poziom metionalu lub 
malonodialdehydu 

(57) Wynalazek dotyczy związku wybranego spośród metio
nalu, malonodialdehydu i każdego czynnika, który wpływa na 
wewnątrzkomórkowy poziom metionalu lub malonodialdehydu, 
do zastosowania jako środka leczniczego. 

Ten środek leczniczy przeznaczony jest, zwłaszcza 
do modulacji zjawiska programowanej śmierci komórek 
(apoptozy). 

Wynalazek dotyczy także kompozycji kosmetycznej lub 
farmaceutycznej, która moduluje apoptozę, charakteryzującej 
się tym, że obejmuje ona jako czynnik aktywny, związek wybra
ny spośród metionalu, malonodialdehydu i każdego czynnika, 
który wpływa na wewnątrzkomórkowy poziom metionalu lub 
malonodialdehydu, w połączeniu z podłożem farmaceutycznie 
lub kosmetycznie dopuszczalnym. 

Wreszcie, wynalazek dotyczy sposobu zapobiegania 
i/lub zwalczania starzenia się skóry wywołanego światłem lub 
upływem czasu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 320134 (22) 97 05 22 6(51) A61K 31/47 
(31)96 19620509 (32)96 05 22 (33) DE 

96 19632042 
96 19639303 

96 08 08 
96 09 25 

DE 
DE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Heitsch Holger, Wagner Adalbert, Wirth 
Klaus, Hropot Max, Bickel Martin 

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

(57) Ujawniono zastosowanie niepeptydowych antagoni
stów bradykininy w leczeniu przewlekłych fibrogennych 
chorób wątroby (marskość wątroby, zwłóknienie wątroby) i 
ostrych schorzeń wątroby oraz w zapobieganiu powikłaniom, 
a zwłaszcza w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia wrotnego, 
chorób dekompensacyjnych, takich jak wodobrzusze, obrzę
ków, zespołu wątrobowo-nerkowego, chorób żołądka i okręż-
nicy na tle nadciśnienia i powiększenia śledziony, jak również 
krwawień z układu żołądkowo-jelitowego na tle nadciśnienia 
wrotnego, krążenia obocznego i przekrwienia oraz kardiopatii 
jako skutku przewlekłego hiperdynamicznego krążenia i 
jego następstw. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321259 (22) 95 12 28 6(51) A61K 31/70 
A61K 31/495 

(31) 95 19500784 (32) 95 0113 (33) DE 
(86) 95 12 28 PCT/EP95/05147 
(87) 96 07 18 W096/21453 PCT Gazette nr 32/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Bonse Gerhard, DE; Hamm Martin, DE; 

Müller Hanns-Peter, DE; Naik Arundev 
Haribhai, TZ; Scheer Martin, DE; 
Stegemann Michael, DE; Vetter Oliver, DE 

(54) Roztwory enrofloksacyny do iniekcji lub 
wlewów 

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe roztwory do iniekcji 
lub wlewów o następującym składzie: a) 0,1 do 20% wagowych 
enrofloksacyny, w przeliczeniu na całkowitą masę roztworu, w 
postaci jej soli z kwasami polihydroksykarboksylowymi lub 
aminokwasami lub z mieszaninami tych kwasów; b) kwasy 
polihydroksykarboksylowe, aminokwasy lub ich mieszaniny w 
nadmiarze od 0,1 do 5 molowym, w przeliczeniu na enrofloksa-
cynę; c) ewentualnie 0,1 do 30% wagowych dodatków prepara-
tywnych, w przeliczeniu na całkowitą masę roztworu; d) woda 
do 100% wagowych. 

Ujawniono również sposób wytwarzania tych roz
tworów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321273 (22) 96 01 04 6(51) A61K 31/135 
(31) 95 371341 (32) 95 0111 (33) US 
(86) 96 0104 PCT/US96/00091 
(87) 96 0718 WO96/21430 PCT Gazette nr 32/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Heiligenstein John H., Tollefson Gary D. 
(54) Leczenie zaburzeń z deficytem 

uwagi/nadpobudliwością ruchową 
(57) W leczeniu zaburzeń z deficytem uwagi/nadpobudliwo

ścią ruchową stosuje się tomoksetynę, jako inhibitor wychwytu 
noradrenaliny. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 314367 (22) 96 05 21 6(51) A61K 35/12 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Lipkowski Andrzej W., Baranowska 

Bożenna, Kwiatkowska-Patzer Barbara, 
Rybak Hanna, Marczak Ewa, 
Makulec-Niewiarowska Irmina, 
Kazimierczak Jerzy, Grabska Zofia 

(54) Preparat do stosowania w terapii 
stwardnienia rozsianego i sposób jego 
wytwarzania 

(57) Ujawniono preparat do stosowania w terapii stward
nienia rozsianego, którego podstawowym składnikiem jest 
enzymatyczny hydrolizat białek rdzenia kręgowego zwierząt 
rzeźnych, stanowiący od 1 do 100% wagowych preparatu oraz 
sposób jego otrzymywania, polegający na tym, że surowy, 
rozdrobniony rdzeń kręgowy zwierząt hodowlanych, korzystnie 
wołowy lub/i wieprzowy lub/i koński lub/i barani albo odpad 
rdzenia kręgowego po ekstrakcji lipidów, poddaje się hydrolizie 
enzymatycznej enzymami występującymi w przewodzie pokar

mowym ssaków, zwłaszcza pepsyną lub try psy ną lub chymo-
trypsyną lub ich mieszaninami, korzystnie pankreatyna. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 321275 (22)96 0116 6(51) A61K 39/385 
(31) 95 372208 (32) 95 0113 (33) US 
(86) 96 0116 PCT/US96/00871 
(87) 96 07 18 W096/21464 PCT Gazette nr 32/96 
(71) EMISPHERE TECHNOLOGIES INC., 

Hawthorne, US 
(72) Santiago Noemi B., Haas Susan, Leone-Bay 

Andrea, Milstein Sam J., Barantsevitch 
Evgeni 

(54) Kompozycje do podawania antygenów 
(57) W jednym z rozwiązań kompozycja zawiera: (a) anty

gen; i (b) przynajmniej jeden nośnik obejmujący przedstawicie
la wybranego z grupy składającej się z: (i) acylowanego 
aminokwasu; (ii) poliaminokwasu zawierającego przynajmniej 
jeden acylowany aminokwas; (iii) sulfonowanego aminokwasu; 
(iv) poliaminokwasu zawierającego przynajmniej jeden sulfono
wany aminokwas; lub (v) dowolnej ich kombinacji. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321246 (22) 96 0112 6(51) A61K 41/00 
(31) 95 371707 (32) 95 0113 (33) US 
(86)96 0112 PCT/CA96/00019 
(87) 96 07 18 W096/21466 PCT Gazette nr 32/96 
(71) QUADRA LOGIC TECHNOLOGIES 

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

(72) Obochi Modestus Onuora Kay, Levy Julia 
(54) Sposób zapobiegania odrzucaniu przeszczepu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania od

rzucania aloprzeszczepów zawierających tkankę dawcy zawie
rającą komórki z występującym w nich antygenem (APC), który 
to sposób obejmuje: a) stykanie tkanki dawcy z fotosensybiliza-
torem w celu otrzymania modyfikowanej tkanki dawcy; b) na
świetlanie tkanki dawcy światłem o długości fali absorbowanej 
przez fotosensybilizator w ciągu czasu wystarczającego do usu
nięcia APC z tkanki dawcy i c) przeszczepianie tkanki dawcy 
pozbawionej APC do tkanki biorcy. W wyniku poddania tkanki 
dawcy leczeniu fotodynamicznemu znacznie przedłuża się 
średni czas przeżycia aloprzeszczepów, a zwłaszcza aloprzesz
czepów skóry. Fotosensy bilizator może być także częścią koniu-
gatu zawierającego specyficzne ugrupowanie docelowe. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319964 (22)97 0514 6(51) A61K 45/06 

(31) 96 96051952 (32) 96 05 20 (33) UA 
(71) Private firm Doctor Director Semenov 

Sergey Aleksandrovich, Kharkov, UA 
(72) Karamyschev Vasyly Dmytryevych 
(54) Preparat homeopatyczny stosowany w 

leczeniu uzależnienia alkoholowego 
(57) Preparat homeopatyczny zawierający alkohol etylowy i 

kwas, stosowany w leczeniu uzależnienia alkoholowego, ewen
tualnie łącznie z innymi preparatami, znamienny tym, że 100 g 
preparatu zawiera 1 g mieszaniny składającej się z równych 
części trzech roztworów w 45% alkoholu etylowym, to jest 
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określonego roztworu kwasu octowego, określonego roztworu 
siarczanu sodowego i określonego roztworu chlorowodor
ku metoklopramidu, 1 g 70% alkoholu etylowego i 98 g 
granulek cukrowych. Ujawniono także sposób wytwarzania 
tego preparatu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320964 (22) 95 12 21 6(51) A61K 47/48 
(31) 94 9426192 (32)9412 23 (33) GB 

95 9516810 95 0816 GB 
(86)951221 PCT/GB95/02991 
(87) 96 07 04 WO96/20011 PCT Gazette nr 30/% 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Taylorson Christopher John, GB; Eggelte 

Hendrikus Johannes, NL; Tarragona-Fiol 
Antonio, ES; Rabin Brian Robert, GB; 
Boyle Francis Thomas, GB; Hennam John 
Frederick, GB; Blakey David Charles, GB; 
Marsham Peter Robert, GB; Heaton David 
William, GB; Davies David Huv, GB; Slater 
Anthony Michael, GB; Hennequin Laurent 
Francois Andre, FR 

(54) Związki chemiczne 
(57) Ujawniono ulepszone układy do leczenia prolekami 

kierowanego enzymu, zwłaszcza leczenia prolekiem enzymu 
kierowanego przeciwciałem (ADEPT), w którym zastosowany 
enzym jest zmutowaną postacią enzymu gospodarza, który to 
naturalny enzym gospodarza taki jak rybonukleoza rozpozna
je swój naturalny substrat dzięki wszystkim oddziaływaniom 
par jonów zaś to oddziaływanie jest odwrócone ("odwrócona 
polamość") podczas tworzenia zmutowanego enzymu i kom
plementarnego proleku. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 314392 (22)9605 23 6(51) A61L 2/08 
(71) Korobowicz Agata Barbara, Warszawa; 

Ziółkowska Anna Karolina, Warszawa; 
Ziółkowski Jan Marek, Warszawa 

(72) Korobowicz Witold, Ziółkowski J.Andrzej 
(54) Moduł odkażający do odkażacza 

komorowego oraz odkażacz komorowy 
(57) Moduł odkażający (1) do odkażacza komorowego ma 

co najmniej jedno lampowe źródło UV (3) i układ odbłyśników 
(4) kierujących promieniowanie UV w dwóch przeciwnych kie
runkach oraz konstrukcję nośną składającą się z ramy (2) i siatki 
(5), zabezpieczającą jednocześnie lampowe źródło UV (3) przed 
bezpośrednim kontaktem z odkażanym przedmiotem (10). 

Komorowy odkażacz do przestrzennego odkażania 
powierzchni przedmiotów, zwłaszcza zastawy stołowej ma, 
w zamkniętej komorze (7) wyłożonej od wewnątrz płytami (8) 
z materiału o dużym współczynniku odbicia promieniowania 
UV, co najmniej jeden moduł odkażający (1) jak również 
ewentualnie układ grzejno-wentylacyjny, bezcieniowe stelaże 
służące do rozmieszczenia odkażanych przedmiotów (10) w 
obszarze odkażania oraz dodatkowe lampowe źródła UV (3') 
rozmieszczone na ścianach wewnętrznych komory, równo
ległych do modułu odkażającego (1), przy czym wszystkie 
źródła UV (3, 3') zasilane są z układu zasilająco-sterującego, 
z systemem zabezpieczającym obsługę przed ekspozycją na 
promieniowanie UV. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321021 (22) 95 12 21 6(51) A61L15/22 
A61L 15/62 

(31) 94 367652 (32) 94 12 30 (33) US 
(86)951221 PCT/US95/16698 
(87) 960711 WO96/20738 PCT Gazette nr 31/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Larson Jennifer Cappel, Soerens Dave Allen 

(54) Folia kurcząca się w wodzie 
(57) Opisano folię kurczącą się w wodzie sporządzoną z 

kompozycji zawierającej polimer elastomerowy i polimer rozpra
szał ny w wodzie. Opisano również artykuł higroskopijny jed
norazowego użytku, przeznaczony do pochłaniania wydzielin 
ciała i zawierający folię. Folia jest użyteczna przy nadawaniu 
wzmożonych właściwości kurczenia się w wodzie artykułowi 
higroskopijnemu jednorazowego użytku. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 314251 (22) 96 05 15 6(51) A61M 5/20 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZORZA, Warszawa 
(72) Makowski Janusz, Olesiński Jerzy, Matusik 

Ryszard, Zawistowski Bogdan, Dzięgielewski 
Kazimierz 

(54) Aplikator do wykonywania dawkowanych 
iniekcji insuliną 

(57) Aplikator do wykonywania iniekcji insuliną chara
kteryzuje się tym, że posiada sprężynującą tuleję (1) z 
symetrycznymi wewnętrznymi wypustami, wprowadzonymi do 
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prowadzących rowków śruby (3), której powierzchnia czołowa 
(4) wsparta jest na tłoku (5) pojemnika (6), usytuowanego w 
przezroczystej tuiei (7), posiadającej na końcu (10) gwint (11) 
do osadzenia igły infekcyjnej, połączonej gwintem (8) z zabez
pieczającą tuleją (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314334 (22) 96 05 14 6(51) A63B 21/068 
(75) Szczęsny Henryk, Wrocław 
(54) Urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych, 

rehabilitacyjnych i siłowych 
(57) Urządzenie do ćwiczeń zbudowane z podstawy (1), 

konstrukcji nośnej (2), ramy głównej (3), wahadła (4), z wyposa
żeniem do ćwiczeń charakteryzuje się tym, że obciążeniem jest 
własny ciężar ćwiczącego dozowany przez zabudowane na 
podstawie (1) ramię przesuwowe z wózkiem wyposażonym w 
ułożyskowane na osi kółka i rozstawionymi symetrycznie na 
ramieniu przesuwowym otworami zabezpieczonymi automaty
cznym zatrzaskiem. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 319928 (22)97 0512 6(51) B01D 3/14 
(31) 96 649147 (32) 96 05 14 (33) US 
(71) The BOC Group, Inc., New Providence, US 
(72) Naumovitz Joseph P., Brooks Charles M. 
(54) Sposób i urządzenie do rozdzielania 

powietrza 
(57) Ujawniono sposób i urządzenie (1) do rozdzielania po

wietrza, w którym strumień pary, zawierający tlen, jest usuwany 
z pojedynczej kolumny generatora azotowego, a następnie 
dzielony na dwa podrzędne strumienie (48, 50), które są skra
plane, a następnie łączone i poddawane operacji odpędzania 

wewnątrz kolumny odpędowej (14) w celu utworzenia ciekłego 
tlenu (28) o wysokiej czystości, przy spodach kolumny (14). 
Jeden z dwóch podrzędnych strumieni (48) jest skraplany w 
reboilerze (52), umieszczonym w dolnym obszarze (54) kolum
ny odpędowej (14), natomiast drugi z dwóch podrzędnych 
strumieni (50) jest skraplany wewnątrz czołowego kondensatora 
(22), stosowanego w połączeniu z kolumną odpędową (14) dla 
azotu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314200 (22)960510 6(51) B01D 35/06 
(75) Gigołło Leszek, Młynary; Januszkiewicz 

Zbigniew, Elbląg; Pniak Andrzej, Elbląg 
(54) Filtr wody ciepłowniczej 
(57) Filtr charakteryzuje się tym, że do pionowego wkładu 

siatkowego (13) ma przymocowany rozłącznie od strony dolnej 
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wkład magnetyczny (16), a pionową częeć ścianki (11) łamanej 
przegrody, pomiędzy komorami wlotową (8) i wylotową (9), ma 
usytuowaną na wprost króćca wlotowego (6) i dodatkowo prze
dłużoną co najmniej do dna (12) wkładu siatkowego (13). 
Sworzeń prowadzący (24), dociskającego wkład siatkowy (13) 
wspornika szkieletowego (22), ma osadzony w otworze podsta
wy (26) eliptycznej pokrywy (4). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320054 (22) 97 05 19 6(51) B01D 53/56 
(31) 96 9606293 (32) 96 05 21 (33) FR 
(71) GAZ DE FRANCE, Paryż, FR 
(72) Ferlin Thierry, Joigneault Jean-Charles 
(54) Sposób zmniejszania ilości tlenków azotu, 

zawartych w spalinach, pochodzących ze 
spalania pierwotnego, przeprowadzanego w 
piecu, przez ponowne spalanie tych spalin, 
oraz instalacja do stosowania tego sposobu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zmniejszania ilości tlen
ków azotu, zawartych w spalinach, pochodzących ze spalania 
pierwotnego, przeprowadzanego w piecu, przez ponowne 
spalanie. Dotyczy on również instalacji do stosowania tego 
sposobu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że do strefy ponownego 
spalania wymienionego pieca, wtryskuje się paliwo wtórne w 
postaci co najmniej dwóch skojarzonych strumieni odpowie
dnio o stosunkowo wysokim i stosunkowo niskim ciśnieniu. 

Instalacja zawiera piec, mający strefę (A) spalania pier
wotnego, zasilaną paliwem głównym, za którą znajduje się strefa 
(B) ponownego spalania, zasilana paliwem wtórnym i charakte
ryzuje się tym, że strefa (B) ponownego spalania jest zaopatrzo
na w co najmniej dwa wloty (2, 2') paliwa wtórnego o różnych 
ciśnieniach. Korzystnie obydwa wloty (2, 2') są współosiowe. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w dziedzinie oczysz
czania spalin, pochodzących ze spalania pierwotnego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319811 (22) 97 05 05 6f51) B01F 3/04 
B01D 53/18 

(31) 96 647495 (32) 96 05 14 (33) US 
(71) Air Products and Chemicals, Inc., Allentown, 

US 
(72) Sunder Swaminathan, Pillarella Mark 

Robert, Riska Frank Jude 

(54) Strukturyzowany element wypełnienia 
kolumny, kolumna wymiany ciepła i/lub 
masy, sposób kriogenicznego rozdzielania 
powietrza oraz sposób wymiany masy i ciepła 
przy zastosowaniu strukturyzowanego 
elementu wypełnienia kolumny 

(57) Strukturyzowany element (1) wypełnienia kolumny po
siada pofalowania (2), które tworzą występujące na przemian 
szczyty (3) i doliny (4) fali, usytuowane w poprzek elementu, 
mające oś wzdłużną. Element (1) posiada co najmniej jeden pas 
pierwszego żłobkowania i jeden pas drugiego żłobkowania (5, 
6), biegnących pod kątem pomiędzy 0 a 160° w stosunku do osi 
wzdłużnej pofalowan (2), przy czym pierwsze żłobkowanie (5) 
jest pod kątem większym niż zero stopni w stosunku do drugie
go żłobkowania (6). 

Element (1) korzystnie posiada wiele przebiegających 
przez niego otworów (9). Powyższe strukturyzowane wypełnie
nie nadaje się do stosowania w procesach, wymagających 
urządzenia kontaktowego dla przeprowadzenia wymiany masy 
i/lub ciepła. 

Powyższe strukturyzowane wypełnienie kolumny jest 
szczególnie odpowiednie dla procesu kriogenicznego roz
dzielania powietrza, obejmującego kontaktowanie pary i 
cieczy przeciwprądowo w co najmniej jednej kolumnie desty
lacyjnej, zawierającej co najmniej jedną strefę przenoszenia 
masy, w której kontakt ciecz-para jest realizowany przez co 
najmniej jeden strukturyzowany element (1) wypełnienia ko
lumny. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 321255 (22) 95 12 21 6(51) B01J 8/24 
(31) 95 9500226 (32) 95 01 06 (33) GB 
(86)951221 PCT/GB95/03007 
(87) 96 07 11 WO96/20780 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BP CHEMICALS LIMITED, London, GB 
(72) Newton David 
(54) Dysza dwupłynowa 
(57) Sposób wprowadzania cieczy bezpośrednio w złoże 

fluidalne zawiera zastosowanie dyszy dwu płyn owej, w której 
gaz jest wykorzystywany do rozpylania cieczy. 

Kształt dyszy (1) umożliwia lepsze dyspergowanie 
cieczy w złożu. Dysza (1) może być odpowiednio wykorzysty
wana w procesie ciągłym do polimeryzacji olefin i reaktorze 
ze złożem fluidalnym. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321210 (22) 96 01 04 6(51) B01J 8/26 
(31) 95 368587 (32)95 0105 (33) US 
(86) 96 0104 PCT/FI96/00011 
(87) 96 07 11 WO96/20781 PCT Gazette nr 31/96 
(71) FOSTER WHEELER ENERGIA OY, 

Helsinki, FI 
(72) Hyppänen Timo 
(54) Zespół złoża fluidalnego z kompensacją 

przepływu 
(57) Zespół złoża fluidalnego, taki jak ochładzacz popiołowy 

zawiera pierwszą (21 ) i drugą (23) komorę ze złożem fluidalnym, 
przy czym każda z nich ma część denną i ścianki boczne. 

Gaz fluidyzacyjny jest wprowadzany do części dennych 
dla fluidyzacji cząsteczek jednorodnych w komorach. Kompen
sator (30) przepływu (taki jak przegroda mająca wiele połączo
nych z nią otworów) oddziela komory i zapewnia zasadniczo 
jednolity przepływ jednorodnych cząsteczek z pierwszej (21) 
komory do drugiej (23) komory tak, że nie tworzą się martwe 
miejsca lub rogi w komorach w sąsiedztwie kompensatora prze
pływu. 

Elementy wymiany ciepła występują zazwyczaj w prze
grodzie (32) dla krążenia płynu wymiany ciepła przez przegrodę 
(32). Także wymienniki ciepła są w jednej lub obydwu komorach 
i służą do chłodzenia jednorodnych cząsteczek. 

Jednorodne cząsteczki mieszają się w drugiej (23) ko
morze i po ochłodzeniu mogą być powtórnie przywrócone do 
obiegu do gazogeneraiora komory spalania dla dostarczenia 
popiołu do pierwszej (21) komory. Komora oddzielająca jest 
podłączona między reaktorem i pierwszą komorą. Gaz fluidyza
cyjny może być powtórnie przywrócony z komór do reaktora. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 321062 (22) 95 12 16 6(51) B01J 25/00 
(31)94 4446907 (32)9412 27 (33) DE 
(86) 95 12 16 PCT/EP95/04986 
(87) 960704 WO96/20043 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Vicari Maximilian, Flick Klemens, Melder 

Johann-Peter, Schnurr Werner, 
Wulff-Döring Joachim 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora 
uwodorniania 

(57) Sposób wytwarzania katalizatora uwodorniania na ba
zie stopu złożonego z aluminium i metalu przejściowego, przy 
czym ze stopu i środka pomocniczego wytwarza się ugniecioną 
masę, którą formuje się na kształtki, kształtki poddaje się praże
niu i prażone kształtki traktuje się wodorotlenkiem metalu alka
licznego, charakteryzuje się tym, że jako środek pomocniczy 
stosuje się (a) polialkohol winylowy oraz wodę albo (b) kwas 
stearynowy. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób częściowego 
uwodorniania alifatycznych a, a>-dinitryli do alifatycznych a, 
íi>-aminonřlryli, jak również zastosowanie wytworzonych według 
wynalazku katalizatorów do uwodorniania i hydrogenolizy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319896 (22)9705 09 6(51) B01J 31/24 
C07C 45/50 

(31) 96 19619527 (32) 96 05 15 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut, DE; Lappe Peter, US; 

Müller Thomas, DE 
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(54) Układ katalizatora na bazie kompleksowych 
związków rodu z Ugandami difosfinowymi i 
jego zastosowanie do wytwarzania aldehydów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy układ katalizatora 
na bazie nierozpuszczalnych w wodzie kompleksowych 
związków rodu z Ugandami difosfinowymi. Ligandy difosfi-
nowe stanowią karboksylany, sulfoniany lub fosfoniany 
ammoniowe z anionem difosfinowym jedno- lub więcej war
tościowym i odpowiadającą mu liczbą kationów ammonio-
wych jako przeciwjonów. 

Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie 
tego nowego układu katalizatora do wytwarzania aldehydów 
przez reakcję nienasyconych olefinowych związków z wodorem 
i tlenkiem węgla. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 321095 (22) 95 10 25 6(51) B01J 38/04 
(31) 94 371274 (32)9412 23 (33) US 
(86)9510 25 PCT/US95/14548 
(87) 96 07 04 WO96/20044 PCT Gazette nr 30/96 
(71) GOAL LINE ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGIES, Los Angeles, US 
(72) Guth Eugene D., Campbell Larry E. 
(54) Sposób regeneracji katalizatora/absorbentu 
(57) W sposobie zużyty katalizator/absorbent regenerowany 

jest w celu przywrócenia mu początkowej aktywności lub też 
zasadniczego jej zwiększenia. Efekt ten uzyskuje się poprzez 
przepuszczenie przez zużyty katalizator /absorbent gazu rege
neracyjnego. 

Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji zużytego ab-
sorbentu stosowanego do usuwania tlenków azotu i zużytego 
katalizatora/absorbentu zawierającego węglany lub kwaśne wę
glany metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych i zawie
rającego zaabsorbowane tlenki azotu. 

Sposób polega na kontakcie zużytego katalizatora/ab
sorbentu ze strumieniem gazu nośnego zawierającym skutecz
ną ilość środka redukującego w celu usunięcia tlenków azotu. 
Tlenek węgla, wodór lub ich mieszaniny są właściwymi środka
mi redukującymi. Głównym składnikiem strumienia gazowego 
jest obojętny gaz nośny, azot, lub para wodna. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 314274 (22) 96 05 14 6(51) B03C 3/34 
(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A, 

Pszczyna 
(72) Sama Marian, Ryguła Czesław 
(54) Komora rozdziału gazu w elektrofiltrze, 

zwłaszcza w postaci dyfuzora ukośnego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji prędkości 

przepływu strugi gazu po zabudowaniu elektrofiltra, co dotych
czas stanowiło problem, zwłaszcza w przypadku dyfuzorów, w 
których teoretyczny dobór elementów kierujących był obarczo
ny znacznym błędem. 

Komora rozdziału gazu w elektrofiltrze, zwłaszcza w 
postaci dyfuzora ukośnego, charakteryzuje się tym, że zawiera 
co najmniej jedno sito o regulowanym stopniu otwarcia w po
staci rzędu poziomych profili (7) z półek (8,9), tworzących literę 
L, połączonych z obu stron z dwiema pionowymi płytami (10, 
11). Sito, usytuowane do powierzchni przepływu gazu pod 
kątem pochylenia dodatnim +a lub ujemnym -a, wynoszącym 
w zależności od geometrii dyfuzora od 20° - 60°, tworzy pola 
podziału o różnym stopniu otwarcia. 

Utworzone pola podziału sita, co najmniej jedno, skła
dają się z trzech części: górnego pola, środkowego pola i 
dolnego pola. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 321137 (22) 95 12 13 6(51) B05B 9/04 
(31) 95 370159 (32) 95 0109 (33) US 

95 370377 95 0109 US 
(86) 95 12 13 PCT/US95/16141 
(87) 96 07 18 W096/21519 PCT Gazette nr 32/96 
(71) CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT 

FETZER CO., Westlake, US 
(72) Conatser Roger 
(54) Działający bez powietrza rozpylacz farby, 

tłumik wlotowy i sprężyna zaworu wlotowego 
(57) Działający bez powietrza rozpylacz farby zawiera zespół 

wlotowego zaworu kontrolnego (62) o konfiguracji dwus pręży-
nowej, który umożliwia zwiększony skok wlotowego zaworu 
kontrolnego (62), przez co zwiększa się natężenie przepływu 
płynu poprzez zawór bez zmniejszania czasu reakcji zaworu lub 
pogarszania zalewania systemu. Ponadto tłumik przyczynia się 
do zmniejszenia kawitacji i spadku ciśnienia w rozpylaczu farby 
i zawiera zasadniczo trójnikowy element rurowy (36), w którym 
jedno ramię (46) tego trójnika (36) jest zamknięte kołpakiem i 
zawiera zamkniętą ilość powietrza (52) w celu tłumienia siły 
przyspieszenia/opóźnienia i wyskoków przyspieszenia, przeka
zywanych z pompy (20) do płynu, pompowanego przez ten 
element rurowy (36). 

(28 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321133 (22) 95 10 27 6(51) B08B 9/02 
C23G5/02 

C23G 5/032 
(31) 94 332967 (32)941101 (33) US 
(86) 95 10 27 PCT/US95/13880 
(87) 96 05 09 W096/13342 PCT Gazette nr 21/96 
(71) THE CLOROX COMPANY, Oakland, US 
(72) Humphrey Vickie L., Thompson Suzanne 

M., Cable Elizabeth A 
(54) Ulepszony sposób usuwania stałego tłuszczu 

z rur spustowych 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji środka udrażniającego 

do usuwania stałego tiuszczu z rur odpływowych, które zawie
rają pewną objętość wody, która to kompozycja zawiera co 
najmniej około 2% co najmniej jednego środka powierzchniowo 
czynnego oraz ewentualnie jednego lub więcej kosurfaktantów, 
przy czym stosunek środka powierzchniowo czynnego do ko-
surfaktanta wynosi co najmniej 1:2, a resztę stanowi woda, a 
stosunek ilości kompozycji do zatrzymanej wody w rurze odpły
wowej wynosi od około 1:10 do 1:50. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320104 (22)97 05 21 6(51) B09B 3/00 
(31) 96 651765 (32) 96 05 22 (33) US 
(71) JER VIS B.WEBB INTERNATIONAL 

COMPANY, Farmington Hills, US 
(72) Smyre Theodore P. 
(54) System składowania i odzyskiwania 

materiału 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do masowego składo

wania, posiadającego system odzyskiwania, do zapewniania 
ciągłego kontrolowanego doprowadzania spoistych materiałów 
trudnych do manipulowania nimi, przy czym materiały te chara
kteryzują się tendencją do zbijania się, by tworzyć zasadniczo 
samonośne ściany, które są zasadniczo odporne na powstawa
nie lawin. System ten zawiera urządzenie odzyskujące (34), 
które porusza się po górnej powierzchni stosu materiału (A), 
zbierając bezstopniowo zmienianą głębokość materiału i prze
nosząc ten materiał na zewnątrz do przenośnika zbiorczego (26, 
28), usytuowanego na obwodzie podstawy stosu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 321243 (22) 96 0110 6(51) B09C 1/02 
(31) 95 19500299 (32) 95 0110 (33) DE 

95 19520392 95 0608 DE 
(86) 96 0110 PCT/EP96/00087 
(87) 96 0718 W096/21525 PCT Gazette nr 32/96 
(75) Wübbe Roland, Marl, DE; Klejdzinski Karl, 

Dorsten, DE; NienaB Dieter, Uetersen, DE; 
Gorke Klaus, Dorsten, DE 

(54) Urządzenie i sposób mycia 
zanieczyszczonego gruntu lub temu 
podobnych oraz czyszczenia, omywanych 
fluidami, części urządzeń lub temu 
podobnych 

(57) W urządzeniu do mycia zanieczyszczonego gruntu lub 
temu podobnych oraz czyszczenia, omywanych fluidami, części 
urządzeń lub temu podobnych, ze zbiornikiem (1) do mycia z 
perforowanym dnem z dyszami do wprowadzania wody myjącej 
i gazu fluidyzującego, jak powietrze oraz otworami do odsysania 
wody myjącej, gruntowne oczyszczanie gruntu na miejscu osią
ga się gdy dno składa się z co najmniej jednej płyty (10), która 
jest zaopatrzona w rozmieszczone równomiernie na całej jej 
powierzchni, zwężające się ku górze dysze (11, 12, 13) i która 
jest połączona, nieprzepuszczalnie dla płynu, zarówno z poło
żonym nad nią zbiornikiem (1) do mycia, jak też z położonym 
pod nią zbiornikiem dopływowo-odpływowym (14). Dysze (11, 
12,13) stanowią bezpośrednie połączenie między komorą we
wnętrzną (1 A) zbiornika (1) do mycia i komorą wewnętrzną (14A) 
zbiornika dopływowo-odpływowego (14). Ten ostatni jest za
opatrzony w zbiorcze elementy doprowadzające do wprowa
dzania wody myjącej (15, 15A, 15B, 18) i gazu fluidyzującego 
(16,16A, 16B, 19) oraz w zbiorczy element odprowadzający do 
odprowadzania zużytej wody myjącej (17,17A, 17B, 20). Jako 
rozpuszczalnik organiczny do wody myjącej dodaje się taki 
rozpuszczalnik z jedny m lub kilkoma izolowanymi pierścieniami 
benzenowymi o bocznych łańcuchach węglowodorowych z co 
najmniej trzema atomami węgla w każdym łańcuchu. Zużytą 
wodę myjącą i gaz fluidyzujący przewirowuje się w celu ich 
oczyszczenia przez adsorbent. W celu zrealizowania łagodnego 
i przyjaznego dla środowiska, a zarazem intensywnego czysz
czenia części urządzeń, części te omywa się w zbiorniku do 
mycia, w obecności stałych drobnoziarnistych substancji, zawi-
rowywanym strumieniem cieczy i gazu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 320960 (22) 95 12 22 6(51) B21D 51/26 
(31)94 4446393 (32)9412 23 (33) DE 
(86) 9512 22 PCT/DE95/01855 
(87) 96 07 04 WO96/20051 PCT Gazette nr 30/96 
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(71) SCHMALBACH-LUBECAAG, 
Braunschweig, DE 

(72) Kutschan Reinhard, Bunsch Hellmut 
(54) Sposób Compound-Dip dla puszek 

metalowych 
(57) Techniczną dziedziną wynalazku jest nanoszenie mate

riału uszczelniającego na/albo w zamknięcie na zawijkę puszki 
metalowej. Dotychczas takie materiały uszczelniające były 
wprowadzane do zawijki wieczka, która przebiega w postaci 
litery u, i suszone. Zaproponowano nanoszenie materiału usz
czelniającego (10) (Compound) na zawijkę korpusu (1a), przy 
czym korpus (1) puszki metalowej zanurza się od góry do dołu 
w płynnym strumieniu uszczelniającym (10) albo przynajmniej 
styka się z nim powierzchnią. Dzięki temu znacznie polepsza się 
dokładność dozowania i precyzyjną ilość nanoszonego mate
riału uszczelniającego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319936 (22) 97 05 13 6(51) B22D 11/00 
(31) 96UD 76 (32)96 0513 (33) IT 
(71) DANIELI & G OFFICINE MECCANICHE 

SpA, Buttrio, IT 
(72) Pavlicevic Milorad, Poloni Alfredo, Kapaj 

Nuredin, Codutti Andrea 
(54) Sposób i urządzenie do ciągłego odlewania 
(57) Urządzenie do ciągłego odlewania kęsów, kęsisk kwa

dratowych i kęsisk płaskich lub prętów okrągłych, połączone jest 
z krystalizatorem (10) zawierającym odlewany metal, przy czym 
krystalizator (10) ma ściany boczne (11), które współdziałają z 
kanałami chłodzącymi utworzonymi przez ściany zewnętrzne. 

Urządzenie zawiera wiele urządzeń rozmieszczonych 
na zewnątrz ścian bocznych (11) krystalizatora, przy czym 
urządzenia elektromagnetyczne (18a, 18b, 18c) bezpośrednio 
współdziałają ze ścianami bocznymi (11) i są rozmieszczone w 
pewnych odstępach na długości w kierunku przesuwania się 
odlewanego metalu i zasilane są niezależnie, oddzielnie i w 
sposób zróżnicowany. Zasilanie jest funkcją wytwarzania pulsu
jącego pola elektromagnetycznego w kierunku prostopadłym 
do osi krystalizatora (10) i przemieszczającego się wzdłuż całej 
długości krystalizatora (10), przy czym impulsy prądowe osią
gają wartość do 100 kA. 

Sposób ciągłego odlewania kęsów, kęsisk kwadrato
wych i kęsisk płaskich lub prętów okrągłych, przeprowadza się 
z zastosowaniem krystalizatora (10) zawierającego odlewany 
metal i mającego ściany boczne (11), które współdziałają z 
kanałami chłodzącymi utworzonymi przez ściany zewnętrzne. 
Skrzepły naskórek odlewanego metalu w krystalizatorze (10) 
poddaje się działaniu pulsującego pola magnetycznego w kie
runku w zasadzie prostopadłym do osi krystalizatora (10) i 
wędrującego wzdłuż w zasadzie prostopadłym do osi krysta-

lizatora (10). Pole jest generowane przez zespół urządzeń 
elektromagnetycznych (18a, 18b, 18c) rozmieszczonych w 
określonych od siebie odstępach wzdłuż krystalizatora (10) i 
zasilanych niezależnie i w sposób zróżnicowany. Impulsy prą
dowe osiągają wartość do 100 kA. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 319937 (22) 97 05 13 6(51) B22D 11/04 
(31) 96UD 76 (32) 96 0513 (33) IT 
(71) DANIALI & GOFFICINE MECCANICHE 

SpA, Buttrio, IT 
(72) Pavlicevic Milorad, IT; Kolesnichenko 

Anatoly Fedorowich, UA; Poloni Alfredo, IT 
(54) Sposób i krystalizator do ciągłego odlewania 
(57) Krystalizator do ciągłego odlewania kęsów, kęsisk, płyt 

kęsowych oraz okrągłych sztab, stanowiący typ krystalizatora 
płytowego lub rurowego, posiada chłodzone ściany boczne 
(11), które zawierają, w przynajmniej jednym obszarze wzdłuż
nym, przynajmniej jeden obszar obwodu z elementami (19) 
izolującymi elektrycznie określającymi dwa elektrycznie odizo
lowane końce ze ścianami bocznymi krystalizatora (10) zawar
tymi pomiędzy nimi posiadającymi ciągłość elektryczną, gdzie 
końce są skojarzone ze środkami zasilającymi w energię elektry
czną, dostarczaną przez układ zasilający umożliwiający wytwa
rzanie określonych i porządanych fal elektromagnetycznych, 
oddziaływujących przynajmniej z tworzeniem naskórka odlewa
nego materiału (12). 

Sposób ciągłego odlewania kęsów, kęsisk, płyt kęso
wych, okrągłych sztab oraz innych wyrobów przeprowadza się 
w krystalizatorze (10) zawierającym odlewany metal (12), w 
którym przynajmniej tworzący się naskórek odlewanego metalu 
(12) wewnątrz krystalizatora (10) poddaje się działaniu pulsują
cego pola magnetycznego wytwarzanego dzięki połączeniu 
przynajmniej dwóch elektrycznie odizolowanych końców przy
najmniej jednej obwodowej części przynajmniej jednej części 
wzdłużnej ścian bocznych (11) krystalizatora (10) ze źródłem 
zasilania, działającym na odlewany wyrób (12) pulsacyjnymi 
prądami o natężeniu do 150 kA. 

(25 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314346 (22) 96 05 17 6(51) B22D 19/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Huta Katowice 

SA, Dąbrowa Górnicza 
(72) Jura Stanisław, Gawroński Józef, Jura 

Zbigniew, Zasada Franciszek, Habrajski 
Władysław, Miciński Marian 

(54) Sposób wykonania odlewu z wkładkami 
stałymi 

(57) Sposób wykonania odlewu z wkładkami stałymi polega 
na tym, że na wkładkę (1), w strefie krawędzi (3), nakłada się 
izolację (4) z masy ceramicznej korzystnie rdzeniowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314321 (22) 96 05 15 6(51) B22D 41/02 
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice 
(72) Czechowski Jerzy, Barański Józef, Nowak 

Jan, Ochab Kazimierz, Nowak Franciszek, 
Kirsz Marek, Malik Adam, Nawrot Adam, 
Madejczyk Zygmunt, Janoszka Gerard 

(54) Wyłożenie ceramiczne warstwy ochronnej 
kadzi stalowniczej 

(57) Ujawniono wyłożenie ceramiczne warstwy ochronnej 
kadzi stalowniczej, będące dwuwarstwową izolacją, w której 
warstwę przypancerzową stanowi wyłożenie szamotowe, a war
stwę zewnętrzną stanowią wyroby forsterytowe bądź forsteryto-
wo-chromitowe. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 320999 (22) 96 10 25 6(51) B22D 41/28 
(31) 95 9512912 (32) 95 10 27 (33) FR 
(86) 9610 25 PCT/EP96/04640 
(87) 97 05 01 WO97/15410 PCT Gazette nr 19/97 
(71) VESUVIUS FRANCE S.A., Feignies, FR 
(72) Hanse Erie, BE; Richard Francois NoD, FR 

(54) Sposób ponownego wykorzystania płyt 
suwakowego zamknięcia kadziowego oraz 
płyta do takiego zamknięcia 

(57) Rozwiązanie dotyczy sposobu ponownego wykorzysta
nia płyt przesuwnej zasuwy w pojemniku hutniczym, posiadają
cej górne oraz dolne nacięcie, umożliwiające umieszczanie 
zestawu dwóch ogniotrwałych płyt, z których każda spoczywa 
w nacięciu na płaszczyźnie, będącej jej powierzchnią oparcia i 
współpracującej z drugą płytą za pośrednictwem drugiej płasz
czyzny, będącej jej powierzchnią przesuwu. Zastosowany jest 
zestaw płyt ogniotrwałych, złożony z nowej płyty, skojarzonej z 
płytą już raz używaną w zasuwie przesuwnej (2), a w czasie 
wymiany płyt (12,16) nowa płyta mocowana jest w dolnym lub 
górnym nacięciu (14,18), przy czym nacięcie to pozostaje tym 
samym nacięciem przy każdej wymianie płyt, a płyta już raz 
wykorzystana jest mocowana w drugim nacięciu, będącym na
cięciem recyrkulacyjnym. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 314363 (22) 96 05 20 6(51) B23B 45/14 
(75) Głogowski Jerzy, Warszawa 
(54) Uniwersalna podpora regulowana 
(57) Uniwersalna podpora regulowana posiada podstawę 

(1), do której jest przytwierdzone gniazdo (2). W gnieździe (2) 
jest usytuowany słup (3), przy czym konstrukcja gniazda (2) 
umożliwia ustawienie słupa (3) pod dowolnym kątem w 
stosunku do płaszczyzny podstawy (1). Na słupie (3) jest 
osadzony pojedynczy jednoosiowy i/lub podwójny dwuosio
wy uchwyt zaciskowy (4), wyposażony w dowolny typ łożysk 
(5). Uchwyt zaciskowy (4) jest umieszczony na słupie (3) 
suwliwie i obrotowo. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319960 (22)97 0514 6(51) B23P 13/00 
(31) 96 29609130 (32)% 05 21 (33) DE 
(71) Rasselstein Hoesch GmbH, Neuwied, DE 
(72) Erfgen Werner, Sauer Reiner 
(54) Sposób wytwarzania łatwo otwieranej 

pokrywy puszki i łatwo otwierana pokrywa 
puszki 

(57) Pokrywę wykonuje się przez głębokie tioczenie półwy
robu, posiadającego z jednej strony warstwę, dającą się zgrze
wać termicznie. Formuje się zewnętrzne obwodowe zawinięcie 
obrzeża dla późniejszego utworzenia podwójnej zakładki i dla 
płaskiego wytłoczenia denka (3) i połączoną z nim za pomocą 
zawiniętego obrzeża częścią ścienną, która jest w zasadzie 
prostopadła do denka (3). Następnie wykrywa się całe denko (3) 
w bezpośredniej bliskości jego przejścia do części ściennej w 
celu utworzenia pierścienia pokrywowego (2), którego wewnę
trzna, powstająca przy wykrawaniu, krawędź cięcia otacza 
otwór. Zagina się część ścienną częściowo na zewnątrz dla 
utworzenia zawinięcia, którego wewnętrzna granica obejmuje 
mniejszy otwór, podobny do otworu wykrojonego pierwotnie, 
aby wykonać obustronną zakładkę przez zawinięcie w obrębie 
obrzeża uprzednio wykrojonego denka (3), przy czym krawędź 
cięcia jest usytuowana po zewnętrznej stronie pierścienia pokry
wowego (2). Następnie wywiera się płaski nacisk w płaszczyźnie 
pierścienia pokrywowego (2) lub w płaszczyźnie do niej równo
ległej w celu utworzenia kołnierza pierścieniowego (5), przezna
czonego do zgrzewania termicznego, a także do powiększenia 
zdwojonej zakładki. Na koniec zgrzewa się termiczne wykrojone 
denko do zewnętrznej powierzchni kołnierza pierścieniowego 
(5), przy czym zgrzewanie termiczne przeprowadza się podczas 
spłaszczania zawinięcia lub po spłaszczeniu tego zawinięcia. 
Pokrywa charakteryzuje się tym, że po zerwaniu można nią 
zamykać puszkę, a ponadto jest ona wykonana z blachy, wycię
tej w denku, stanowiącej odpad w konwencjonalnym sposobie 
produkcji puszek. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 314360 (22) 96 05 20 6(51) B24B 41/04 
(71) Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i 

Armatury MASZ-ZAP Sp. z o.o., Puławy 
(72) Białkowski Marian, Komorniczak Henryk, 

Chołuj Ireneusz 

(54) Głowica szlifierska 
(57) Głowica szlifierska jest urządzeniem przenośnym, 

współpracującym z wiertarką elektryczną, hydrauliczną bądź 
pneumatyczną. Głowica używana jest do szlifowania gniazd 
zaworów, zasuw i kołnierzy bezpośrednio w miejscu ich zamon
towania. Konstrukcja głowicy pozwala na jej zamontowanie na 
tych urządzeniach oraz dokonanie regeneracji bez konieczno
ści demontażu tych elementów z instalacji. 

Urządzenie zawiera głowicę mocującą (1), urządzenie 
do posuwu pionowego (2), wrzeciono ze sprzęgłem (3), korpus 
(4) oraz konsolę z tarczami szlifierskimi (5). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 314433 (22) 96 05 23 6(51) B24D 13/06 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kortylewski Bolesław, Wieloch Grzegorz, 

Kien Wojciech 
(54) Tarcza listkowa ścierna 
(57) Tarcza do szlifowania drewna i tworzyw drzewnych 

składa się z płaskiego krążka (1) i zamocowanych w nim 
pakietów listków ściernych, których krawędzie robocze (5) w 
płaszczyźnie symetrii tarczy są usytuowane w stosunku do osi 
obrotu tarczy pod kątem 45° < a/2 < 90° a ich powierzchnia 
działania jest styczna do obrabianej powierzchni i jest powierz
chnią stożka rozwartokątnego, którego kąt wierzchołkowy mie
ści się w granicach od 92° do 174°, a najkorzystniej wynosi 170°. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314364 (22) 96 05 21 6(51) B25B 5/14 
(75) Kowalczyk Andrzej, Warszawa; Mościcki 

Janusz, Warszawa 



26 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (624) 1997 

(54) Urządzenie pośredniczące plomby 
zatrzaskowej 

(57) Istota urządzenia pośredniczącego polega na tym, że 
składa się ono z wkładki (1) i jej pojemnika (2), przy czym 
wkładka ma kształt równoległych płytek połączonych ścianką 
górną i prowadnicą poziomą. W górnej ściance i w osi prowad
nicy poziomej są wykonane dwa otwory, a płytki są połączone 
co najmniej jednym rozdzielaczem, natomiast boczne powierz
chnie pojemnika (2) mają prowadnice pionowe usytuowane tak, 
że kojarzą się z prowadnicą poziomą wkładki (1). Prowdnica 
pozioma płytek może wystawać ponad górną ściankę wkładki 
(1) albo może być wykonana w górnej ściance wkładki (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321245 (22) 96 0105 6(51) B25J 5/02 
(31) 95 17 (32)95 0106 (33) DK 

95 18 95 0106 DK 
(86) 96 0105 PCT/DK96/00003 
(87) 96 0711 WO96/20818 PCT Gazette nr 31/96 
(71) ODENSESTAALSKIBVAERFTA/S, 

Odense, DK 
(72) Skjtflstrup Carl Erik, Larsen Hans Christian 
(54) Konstrukcja portalowa z bramową strukturą 

przesuwną robota 
(57) Przedmiotem wynalazku jest system robota do zauto

matyzowania operacji wykonawczych w otwartych strukturach 
(17) w przemyśle ciężkim, zawierający portal (2), posiadający 
przynajmniej dwie równoległe podłużnice (3) wyposażone w 
suwnice (4) (w kierunku X) do podtrzymywania zaczepianych 
części (10) na każdym końcu przynajmniej jednej poprzecznej 
bramowej struktury przesuwnej robota (9), która zawiera 
dźwigary nośne, posiadające suwnice (w kierunku Y) do pod
trzymania zaczepianych części na ramieniu robota (15) z wy
ższym końcem ramienia robota (15) mogącym być wysuniętym 
na maksymalną wysokość powyżej dźwigara nośnego i dolną 
część mogącą poruszać się poniżej i powyżej w kierunku Z i 
posiadającą niżej pracującą głowicę (16) do wykonania tych 
operacji. 

System charakteryzuje się tym, że dźwigary nośne stru
ktury przesuwnej (9) są wprowadzone w odległości poniżej 
górnego boku podłużnie (3), odległość ta odpowiada przy
najmniej maksymalnej wysokości ramienia robota powyżej 
dźwigarów nośnych. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 321211 (22) 95 12 21 6(51) B29B 17/02 
(31) 95 19500224 (32) 95 01 05 (33) DE 
(86)951221 PCT/DE95/01869 
(87) 96 0711 WO96/20819 PCT Gazette nr 31/96 
(71) DER GRÜNE PUNKT, DUALES 

SYSTEM DEUTSCHLAND 
GESELLSCHAFT FÜR 
ABFALLVERMEIDUNG UND 
SEKUNDÄRROHSTOFFGEWINNUNG 
MBH, Köln, DE 

(72) Helmerth Axel, Himmel Jörg, Guschall 
Dietmar, Guschall Heiner 

(54) Sposób i urządzenie do przygotowywania 
mieszanki tworzyw sztucznych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do przygoto
wywania mieszanki tworzyw sztucznych, zwłaszcza mieszanych 
tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów i śmieci z gospo
darstw domowych. Przy sposobie przygotowywany materiał 
rozdrabnia się w urządzeniu rozdrabniającym, aglomeruje się w 
aglomeratorze, przy czym lotne substancje odsysa się za pomo
cą urządzeń odsysających, a zaglomerowany materiał suszy się 
w ciągu suszarnianym. W celu zmniejszenia ilości materiałów 
zakłócających, takich jak papier i popiół, odsiewa się zwłaszcza 
frakcję drobnoziarnistą z aglomeratu ze sztucznego tworzywa. 
Za pomocą sposobu suszenia, bez mokrych operacji suszenia 
wymagających dużych nakładów energii, można wytwarzać 
aglomerat ze sztucznego tworzywa o wysokiej jakości, nadający 
się do dalszego przemysłowego wykorzystania. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 321002 (22) 95 12 18 6(51) B29C 70/40 
B29C 70/08 
B29D 1/00 

(31) 94 4445305 (32) 94 12 19 (33) DE 
94 4445307 941219 DE 

(86) 95 1218 PCT/EP95/04992 
(87) 960627 W096/19336 PCT Gazette nr 29/96 
(71) Amsler Peter, Meilen, CH 
(72) Loher Urs, CH; Mayer Jörg, CH; Tognini 

Roger, DE; Wegener Thomas, CH; 
Wintermantel Erich, CH 

(54) Sposób wytarzania elementów 
konstrukcyjnych z termoplastów 
wzmocnionych włóknami oraz element 
konstrukcyjny wytworzony tym sposobem 

(57) Sposób wytwarzania elementu konstrukcyjnego polega 
na termicznym wyciskaniu termoplastów wzmocnionych włók
nami. Element ma postać śruby (1), w której przewidziany jest 
odpowiedni udział i rozmieszczenie włókien. W obszarze główki 
(2) śruby (1 ) i poprzez bezpośrednio do główki przylegające trzy 
zwoje gwintu trzpienia (5) przebiegają włókna węglowe w po
staci włókien ciągłych co najmniej w przybliżeniu równolegle do 
środkowej osi śruby (1), natomiast włókna w pozostałym odcin
ku gwintu znajdują się blisko powierzchni zarysu gwintu w 
kierunku osiowym elementu konstrukcyjnego. W obszarze rdze
niowym odcinka, zwróconego do końca śruby, przewidziane są 
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narastająco dowolnie rozdzielone ukierunkowania włókien aż 
do swobodnego zakończenia tej śruby. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 321281 (22)96 0108 6(51) B31D 3/02 
(31) 95 9500039 (32) 95 0109 (33) NL 
(86) 96 0108 PCT/NL96/00011 
(87) 96 0718 W096/21554 PCT Gazette nr 32/96 
(71) BESIN B.V., Ermelo, NL 
(72) Kroeze Hendrik Jozef 
(54) Sposób i urządzenie do formowania warstwy 

środkowej elementu konstrukcyjnego o 
budowie typu „plaster miodu" dla płyt 
zawierających element konstrukcyjny o 
budowie typu „plaster miodu" 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania war
stwy środkowej elementu konstrukcyjnego o budowie typu "pla
ster miodu", który jest odpowiedni do umieszczenia go na 
przykład w płycie zawierającej element konstrukcyjny o budo
wie typu "plaster miodu", gdzie wstęgi lub płyty odkształcalnego 
materiału, zwłaszcza z tworzywa celulozowego, na przykład, z 
papieru lub tektury, dostarczane są z rozciągającymi się, ciągły
mi lub przerywanymi pasmami klejowymi, przy czym na każdej 
z dwóch płyt montowanych na drugiej płycie, które to płyty 
pochodzą ewentualnie z wstęg, rozmieszczone są na ich powie
rzchniach czołowych, poprzecznie w sposób regularnie prze
stawny względem siebie pasma klejowe, posiadające ten sam 
kierunek ustawienia, płyty dociskane są nawzajem do siebie dla 
umożliwienia im miejscowego wzajemnego przylegania, a pas
ma klejowe nałożone są za pomocą wypływowych dysz kleju. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321276 (22) 96 0111 6(51) B32B 5/04 
(31)95 371333 (32)95 0111 (33) US 
(86)96 0111 PCT/US96/00428 
(87) 96 0718 W096/21562 PCT Gazette nr 32/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

ING,Neenah,US 
(72) Shawver Susan Elaine, Collier Leslie Warren 

IV, Estey Paul Windsor 
(54) Laminat włókniny o rozciągliwości w 

kierunkach poprzecznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest laminat włókniny posiada

jący rozciągliwość w kierunku poprzecznym do kierunku wytwa
rzania. Laminat ten składa się przynajmniej z trzech warstw. 
Warstwy zewnętrzne są włókniną spajaną w przędzy zbudowa
ną z włókien karbikowanych lub karbikowalnych. Warstwą we
wnętrzną jest warstwa elastomeru, która sama może składać się 
z jednej lub z większej liczby warstw. Zalecany sposób wytwa
rzania warstw polega na kolejnym osadzaniu ich na ruchomym 
"drucie formierskim", a następnie połączeniu ich w laminat za 
pomocą jednej z metod z wyłączeniem metody splątania wodą. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 321157 (22) 95 12 19 6(51) B32B 27/12 
(31) 94 359985 (32) 9412 20 (33) US 
(86) 95 12 19 PCT/US95/16620 
(87) % 06 27 W096/19349 PCT Gazette nr 29/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) English Karen Lynn, McCormack Ann 

Louise 
(54) Sposób mechanicznego wytwarzania 

laminatów folii z włókninami 
(57) Ujawniono laminat (10) folii, w którego skład wchodzi 

cienka, zorientowana w kierunku maszynowym warstwa (12) folii 
przylaminowana do włókninowej warstwy (14) nośnej. Poszcze
gólne warstwy są zaprojektowane w taki sposób, że warstwa folii 
w stanie przylaminowanym ma wydłużenie do zerwania w kie
runku poprzecznym do maszynowego o wartości większej niż 
wartość wydłużenia do zerwania przy obciążeniu szczytowym 
dla warstwy włókninowej w tym samym kierunku. W konsekwen
cji, jeżeli na laminat działają duże siły rozciągające w kierunku 
poprzecznym do maszynowego, warstwa (14) włókninowa pęk
nie przed warstwą (12) folii. Ponadto, wartość obciążenia szczy
towego dla laminatu wynosi co najmniej 300 gramów. W 
rezultacie laminat ten nadaje się zwłaszcza, na przykład, na 
zewnętrzny materiał pokryciowy do wyrobów chłonnych higieny 
osobistej. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 314322 (22) 96 05 16 6(51) B32B 27/32 
B32B 31/22 

(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Bukat Krystyna, Pieńkowska Barbara, 

Kowalczyk Laimute, Romanowski Stefan, 
Rafalik Ireneusz 

(54) Sposób uaktywniania powierzchni 
laminatów szklanoteflonowych i 
ceramicznoteflonowych przeznaczonych do 
operacji laminowania płytek drukowanych i 
metalizacji otworów w tych płytkach 

(57) Sposób uaktywniania powierzchni laminatów polega na 
tym, że uaktywnia się powierzchnię roztworem naftylosodu w 
tetrahydrofuranie pod ochronną warstwą azotu w czasie 2-15 
minut, a następnie płucze się płytki na przemian w izopropanolu 
i wodzie dejonizowanej, aż do uzyskania pH 7 ostatniego, 
wodnego roztworu płuczącego i suszy się w strumieniu ciepłego 
powietrza. Powierzchnię laminatów uaktywnia się roztworem 
tetrahydrofuranu o stężeniu 25%, zawierającym równomolowe 
ilości sodu i naftalenu. Powierzchnię otworów w płytkach 
drukowanych z laminatów szklano- i ceramicznoteflonowych 
uaktywnia się roztworami naftylosodu w tetrahydrofuranie 
o stężeniu 12,5-16,7%, przy jednoczesnej mechanicznej lub 
ultradźwiękowej agitacji. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319897 (22) 97 05 09 6(51) B41F13/56 
(31)96 9610028 (32)96 0514 (33) GB 

96 9614146 96 07 05 GB 
(71) Esselte NV, Sint-Niklaas, BE 
(72) Angel Clive Graham, Ayling Clive Lawrence, 

Gutseil Graham Scott 
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(54) Mechanizm przecinający 
(57) Mechanizm przecinający do dokonywania operacji 

przecinania wielowarstwowej taśmy charakteryzuje się tym, że 
zawiera pierwsze i drugie ostrze przecinające (22, 32), przy 
czym to pierwsze ostrze przecinające (22) jest przystosowane 
do przecinania wszystkich warstw wielowarstwowej taśmy (T), 
adrugie ostrze przecinające (32) jest przystosowane do przeci
nania jednej lub więcej warstw wielowarstwowej taśmy (T), 
jednakże pozostawia przynajmniej jedną warstwę nietkniętą i 
jest oddalone w położeniu, usytuowanym w kierunku podłuż
nym taśmy względem pierwszego ostrza przecinającego (22) 
oraz uchwyt kotwicy, przytrzymujący pierwszą i drugą kotwicę, 
przystosowane do odpowiedniej współpracy z pierwszym i 
drugim ostrzem przecinającym (22, 32) i do montowania dla 
możliwości wykonywania ruchu tocznego tak, że podczas wy
konywania tego ruchu tocznego w kierunku szerokości taśmy 
są dokonywane operacje przecinania. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 314352 (22) 96 05 17 6(51) B42D 3/00 
(75) Klima Stanisława, Zakrzowiec; Piech 

Stanisław, Kraków 
(54) Oprawa książkowa wielofunkcyjna 
(57) Oprawa książkowa, złożona z kart książki i osłaniają

cych okładek, spiętych na grzbiecie, odznacza się tym, że 
okładka (2), korzystnie jej dolna płyta osłonowa (6), ma na 
krawędzi zewnętrznej (7), utwierdzoną spinającymi uchwytami 
(8), co najmniej jedną funkcyjną płytę osłonową (9). Okładka (2) 
jest spięta z kartami książki (1) od strony grzbietu (3) kołowymi 
uchwytami (5) lub warstwą kleju i/lub spinaczami, a na jej górnej 
płycie osłonowej (10) ma od strony zewnętrznej, na spinających 
uchwytach zewnętrznych (8) co najmniej jedną płytę zakładko
wą. Spinające uchwyty (4) stanowią kołowe zamki spinające (5) 
lub spiralne zamki spinające. 

Funkcyjna płyta osłonowa (9) stanowi zadrukowaną kar
tę zakładkową lub przezroczystą kartę zakładkową. W odmianie 
wykonania okładka (2), na dolnej płycie osłonowej (6) i na górnej 
płycie osłonowej (10), ma na każdej zewnętrznej krawędzi, 
uchwyconych spinającymi uchwytami zewnętrznymi (8), co naj
mniej po jednej płycie zakładkowej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321140 (22) 96 11 02 6(51) B42D 15/00 
(31) 95 19541064 (32) 95 1103 (33) DE 
(86) 961102 PCT/EP96/04762 
(87) 97 0515 W097/17211 PCT Gazette nr 21/97 
(71) GIESECKE&DEVRIENTGMBH, 

München, DE 
(72) Braun Eckhard, Müller Johann, Plaschka 

Reinhard, Daniel Franz 
(54) Nośnik danych ze zmiennym optycznie 

elementem 
(57) Opisany jest nośnik (1) danych ze zmienną optycznie 

strukturą (3), zawierającą siatkę przetfoczeń, która jest tak połą
czona z powłoką, kontrastującą względem powierzchni nośnika 
(1) danych, że przy różnych kątach obserwacji występują różne, 
zmienne optycznie efekt/. Siatka przetłoczeń i/lub powłoka są 
tak ukształtowane, że w szczególności występują charakterysty
czne lub dodatkowe efekty, które pozwalają na stwierdzenie 
autentyczności nośnika (1) danych, a równocześnie nie można 
ich w ogóle lub wystarczająco wiernie podrobić za pomocą 
kopiarek. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 320052 (22)97 0519 6(51) B42F 3/04 
(31) 96 96303636 (32) 96 05 21 (33) EP 

96 96305656 96 07 31 EP 
(71) Leco Stationery Manufacturing Company 

Limited, Kwai Chung, HK 
(72) ChanKeung 
(54) Mechanizm segregatora pierścieniowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm segregatora 

pierścieniowego (10), w którego skład wchodzi w zasadzie 
sztywna, krzywoliniowa, górna struktura osłonowa z parą osa
dzonych w niej płytek (14a, 14b), ruchomych obrotowo pomię
dzy pierwszym położeniem, w którym kąt pomiędzy górnymi 
powierzchniami płytek jest mniejszy niż 180°, a drugim położe
niem, w którym kąt pomiędzy górnymi powierzchniami płytek 
jest większy niż 180°, element blokujący (26) do blokowania 
pary płytek i elementy zwalniające lub para elementów półpier-
ścieniowych (16a) do manewrowania blokadą, przy czym blo
kada działa w pierwszym położeniu na mechanizm segregatora 
pierścieniowego (10), a elementy zwalniające i mechanizm ro
boczy działają w drugim położeniu na mechanizm segregatora 
pierścieniowego (10), przy czym pierwsze położenie jest odda
lone w kierunku podłużnym na mechanizmie segregatora pier
ścieniowego od wspomnianego drugiego położenia. 

(29 zastrzeżeń) 
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Al(21) 320051 (22) 97 05 19 6(51) B42F 7/00 
(31) 96 96303636 (32) 96 05 21 (33) EP 

96 96305659 96 07 31 EP 
(71) Leco Stationery Manufacturing Company 

Limited, Kwai Chung, HK 
(72) ChanKeung 
(54) Mechanizm segregatora pierścieniowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm segregatora 

pierścieniowego (10), w którego skład wchodzi w zasadzie 
sztywna, krzywoliniowa, górna płytka nośna z parą osadzonych 
w niej płytek dolnych (14a, 14b), na których montuje się co 
najmniej dwie pary elementów półpierścieniowych, przy czym 
para płytek dolnych (14a, 14b) jest ruchoma obrotowo pomię
dzy pierwszym położeniem, w którym elementy półpierścienio-
we są zamknięte, a drugim położeniem, w którym elementy 
półpierścieniowe są otwarte. Blokada do blokowania co najmniej 
jednej pary elementów półpierścieniowych, kiedy są zamknięte, 
jest osadzona na krzywoliniowej górnej płytce pomiędzy dwiema 
parami elementów półpierścieniowych (16a, 16b). 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 316367 (22)961002 6(51) B42F13/16 
(31) 96 9Ó303636 (32) 96 05 21 (33) EP 
(71) Leco Stationery Manufacturing Company 

Limited, Kwai Chung, HK 
(72) ChanKeung 
(54) Mechanizm segregatora pierścieniowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm segregatora 

pierścieniowego (10) o sztywnej konstrukcji górnej podtrzymu
jącej ruchomą kątowo konstrukcję dolną, do której zamocowane 
są przynajmniej dwie pary pierścieni (16), przy czym konstrukcja 
dolna jest ruchoma kątowo między pierwszym położeniem, w 
którym pary elementów pierścieniowych (16) są zamknięte i 
zablokowane, a drugim położeniem, w którym te pary elemen
tów pierścieniowych (16) są otwarte i odblokowane, przy czym 
przy położeniu siły na przynajmniej jedną parę elementów pier
ścieniowych (16), mechanizm segregatora pierścieniowego 
zostaje odblokowany, a konstrukcja dolna może zostać przesta
wiona w drugie położenie w celu otwarcia pary elementów 
pierścieniowych (16), a kiedy siłę przykłada się na przynajmniej 
jedną inną parę elementów pierścieniowych, konstrukcja dolna 
zostaje zablokowana przed możliwością przemieszczenia z po
łożenia pierwszego do drugiego. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 319961 (22) 97 05 14 6(51) B60B 3/02 
B60B 3/06 

(31) 96 9606254 (32) 96 05 15 (33) FR 
(71) Compagnie Generale des Etablissements 

MICHELIN -MICHELIN & CIE, Clermont 
-Ferrand Cedex, FR 

(72) Bapt Jean-Louis, Muhlhoff Olivier 
(54) Koło z obręczą, mającą gniazda nachylone 

na zewnątrz 
(57) Koło składa się z obręczy, zaopatrzonej w pierwsze (13') 

i drugie (13") gniazdo obręczy, co najmniej pierwsze gniazdo 
obręczy (13') ma tworzącą, nachyloną na zewnątrz i przedłużo
ną osiowo do wewnątrz przez wysięg (11), przeznaczony do 
osadzania pierścienia podparcia bieżnika oraz z tarczy (2) koła. 
Wysięg (11) obręczy jest, promieniowo na zewnątrz, zaopatrzo
ny w elementy wypukłe (31), oddzielone przez wybranie albo 
wgłębienia (30). Na największej części powierzchni całkowitej 
promieniowo wewnętrznej ścianki obręczy koła każdy punkt 
tworzącej (10), wymienionej ścianki, zawarty między punktem 
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styczności A, wymienionej tworzącej, z odpowiednią tworzącą 
(20) osiowo wewnętrzną tarczy i końcem B, osiowo położonym 
ze strony drugiego gniazda (13"), jest na okręgu o średnicy DP, 
co najmniej równej średnicy DA okręgu, na którym znajduje się 
wymieniony punkt styczności A i co najwyżej równym średnicy 
De okręgu, na którym znajduje się koniec B. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 314366 (22) 96 05 21 6(51) B60F1/00 
B61F5/00 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Madej Jerzy, Medwid Marian, Pohl 

Kazimierz, Wichrowski Piotr 
(54) Układ połączenia ramy naczepy bimodalnej z 

półwózkiem kolejowym 
(57) W układzie połączenia ramy naczepy bimodalnej z pół

wózkiem kolejowym prowadnice (3) ramy naczepy bimodalnej 
mają pochylone ścianki boczne i są zwężone ku każdemu z obu 
końców ramy, zaś półwózek posiada gniazdo (6), o ściankach 
pochylonych i zwężonych odpowiednio do geometrii ścianek 
prowadnic (3) naczepy bimodalnej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314202 (22)96 0510 

(71) SPINKO Sp. z o-o., Leszno 
(72) Kochanek Wojciech 

6(51) B60K15/00 
B65D 88/54 

(54) Urządzenie do mocowania pompy paliwowej 
(57) Urządzenie do mocowania pompy paliwowej, zawiera

jące pokrywę oraz obejmę ze wspornikiem, charakteryzuje się 
tym, że obejma pompy posiada dolny pierścień mocujący (6), 
do którego przymocowane są nierozłącznie dwie listwy (7), 
połączone rozłącznie ze wspornikiem (5), przytwierdzonym do 
pokrywy (1). Pompa paliwowa (11) mocowana jest od góry przez 
docisk pompy (13) z przekładką gumową (9). Pokrywa (1) po
siada zamocowaną w niej sztywno rurkę (4), podającą paliwo, 
rurkę przelewową (3) oraz tulejkę (2) pod zespół złącza kąto
wego. Listwy (7) ustalane są we wsporniku (5) przy pomocy 
zagiętych języczków (14), usytuowanych w otworach (15), wy
konanych we wsporniku (5) oraz przy pomocy wkrętów (10). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320078 (22)97 05 20 6(51) B60P 3/06 
(31) 96MI 1022 (32)96 05 21 (33) IT 
(75) Oglio Luigi, Mortara (Pavia), IT 
(54) Urządzenie kontenerowe, zwłaszcza do 

transportowania samochodów osobowych 
(57) Urządzenie kontenerowe, mające podstawę, równole-

głościenne obramowanie, dach i cztery ściany boczne, z których 
jedna zawiera drzwi wejściowe, charakteryzuje się tym, że w 
skład jego konstrukcji wchodzą również przynajmniej dwie pary 
bocznych pionowych podpór (5), platforma (4), umieszczona 
przesuwnie pionowo wzdłuż tych bocznych podpór (5), a także 
mechanizm podnośnikowy, nadający tej platformie (4) ruch 
pionowy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314248 (22) 96 05 13 6(51) B60R 13/01 
B62D 25/00 

(75) Bąk Stanisław, Bielsko-Biała 
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(54) Obicie wewnętrznych części metalowych 
samochodu Fiat 126p 

(57) Przedmiotem wynalazku jest obicie wewnętrznych czę
ści metalowych samochodu Fiat 126p, które składa się z podsu-
fřtki (1), półki, słupków środkowych i słupków przednich. Obicie 
wykonane jest z laminatu, którego stanowi mata szklana, nasy
cona żywicą poliestrową i pokryta tworzywem poliestrowym. 
Podsufřtka (1) ma kształt sufitu, który przedłużony jest na słupki 
tylne (5), a z boku ma występy (6), natomiast z przodu występy 
(7). Na powierzchni zewnętrznej w równej odległości od siebie 
są trzy rynienki (8) o kształcie ceownika, w których umieszczone 
są pasy wzmacniające. Słupki środkowe i słupki przednie mają 
kształt słupków w samochodzie. 

Zastosowane w samochodzie obicie jest estetyczne i 
łatwe do utrzymania w czystości, a także praca silnika staje się 
mniej słyszalna. Obicie to eliminuje lakierowanie wewnątrz sa
mochodu, gdyż wszystkie części metalowe pokrywa obicie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321164 (22)96 0130 6(51) B60T 8/48 
B60T8/24 

(31)95 19503076 (32)95 02 01 (33) DE 
(86) 96 0130 PCT/EP96/00350 
(87) 96 08 08 WO96/23680 PCT Gazette nr 36/96 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt am Main, DE 
(72) Gräber Johannes, Romano Nino 
(54) Sposób eksploatacji zabezpieczonego przed 

zablokowaniem samochodowego układu 
hamulcowego 

(57) Sposób eksploatacji zabezpieczonego przed zabloko
waniem samochodowego układu hamulcowego do regulacji 
stabilności jazdy i/lub poślizgu napędowego, którego jednostka 
uruchamiająca jest uruchamiana za pomocą pedału (4) hamul
ca, którego przemieszczenie jest rejestrowane przez czujnik (11) 

położenia pedału, polega na tym, że w przypadku regulacji 
wyjściowemu sygnałowi czujnika (11) położenia pedału przypo
rządkowuje się wartość ciśnienia, która odpowiada ciśnieniu w 
obwodzie hamulcowym (l względnie II), zasilanym ciśnieniem 
zależnie od woli kierowcy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314342 (22)96 0516 6(51) B61F 5/00 
(71) Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru 

Kolejowego S.A, Poznań 
(72) Suwalski Ryszard Maria, Mamet Piotr 
(54) Wózek pojazdu szynowego 
(57) Wózek pojazdu szynowego charakteryzuje się tym, że 

w części środkowej belki poprzecznej jest zamontowany zabie-
rak (7), mocujący prowadnik (8) oraz płyty odbijakowe ze 
wspornikami tłumików poziomych. W otworze przelotowym (12) 
belki poprzecznej, leżącym w miejscu przecięcia jej osi symetrii, 
znajduje się stały czop tulejowy (13) przytwierdzony do ramy 
nadwozia. Wewnątrz stałego czopa tulejowego (13) znajduje 
się, zabezpieczony przed przypadkowym przesunięciem w dół, 
czop obrotowy (15) zakończony w części dolnej ryglem (16) 
współpracującym z belką poprzeczną, przy czym czop obroto
wy (15) jest połączony z trzpieniem. Stały czop tulejowy (13) ma 
odbijaki zamocowane w osi symetrii wzdłużnej belki poprze
cznej. Do podłużnie ramy wózka, naprzeciw płyt odbijakowych, 
są przymocowane odbijaki dolne. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320389 (22)970603 6(51) B61L 3/00 
(71) Zakład Telemechaniki Górniczej 

ELEKTROMETAL SA, Cieszyn 
(72) Śliwa Józef, Jabłoński Alfred, Knebel Maria, 

Kozłowski Krzysztof, Pelar Karol 
(54) Urządzenie wyłączające napędy maszyn, 

zwłaszcza napęd kolejki podwieszanej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wyłączające 

napędy maszyn, zwłaszcza napęd kolejki podwieszanej, prze
znaczone do wyłączania napędu po osiągnięciu lub po przekro
czeniu określonego miejsca na trasie ruchu. Urządzenie może 
być wykorzystane w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową, 
szczególnie jako wyłącznik krańcowy kolejki podwieszanej w 
podziemiach kopalń z atmosferą o dowolnej koncentracji meta
nu. 

Urządzenie jest wyposażone w dźwignię z elastycznym 
ramieniem (15), korzystnie w postaci odcinka stalowej liny, 
zamocowanym w uchwycie (16) zespolonym z zabierakiem. 
Zabierak jest sprzężony z pierścieniem (19) sworznia (4), na 
którym znajduje się śrubowa sprężyna (5). Oś obrotu dźwigni 
stanowi bolec osadzony obrotowo w uchach (13) listwy monta
żowej (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 321240 (22) 96 11 07 6(51) B61L 27/04 
(31) 95 9540373 (32) 95 1108 (33) KR 
(86) 96 1107 PCT/KR96/00197 
(87) 97 0515 W097/17244 PCT Gazette nr 21/97 
(75) Kim In Ki, Seoul, KR 
(54) Urządzenie do określania pozycji pojazdu 

szynowego w sieci szybkiego transportu 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do określania 

pozycji pojazdu szynowego sieci szybkiego transportu. Sieć 
składa się z prowadnic szynowych (10), oraz z poruszających 
się wzdłuż prowadnic (10) małych pojazdów (80). 

Każdy pojazd (80) składa się z podwozia (40) oraz z 
kabiny pasażerskiej (30). Podwozie (40) jest wyposażone w 
koła prowadzące (41, 42), napędzane silnikami liniowymi 
(44a), w układ przełączający, w hamulce, w układ kontroli 
(70) oraz w układ zasilający. 

Po obu stronach podwozia (40) znajdującego się we
wnątrz prowadnicy szynowej (10) są zamocowane skanery 
(60a). Na wewnętrznych ściankach bocznych prowadnic szyno
wych (10) są zamocowane taśmy, korzystnie z tworzywa sztucz
nego, z kodami kreskowymi (50a, 50b) w postaci figur i liter, 
służących do określenia kolejnych sekcji oraz pozycji w sieci 
pojazdów (80). 

Skanery (60a, 60b) sczytują informacje kodów kresko
wych (50a, 50b) i wysyłają je do połączonego z nimi elektrycznie 
komputera pokładowego, sterującego pojazdem (80). 

Komputer pokładowy steruje za pośrednicywem silni
ków liniowych szybkością pojazdów (80) oraz bezpieczną odle
głością między nimi. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 314344 (22)960517 6(51) B62J 6/00 
(75) Rodziewicz Andrzej, Gliwice 
(54) Instalacja elektryczna, dodatkowa, zwłaszcza 

pojazdów drogowych jednośladowych 
(57) Instalacja elektryczna dodatkowa, zwłaszcza pojazdów 

drogowych jednośladowych, charakteryzuje się tym, że na co 
najmniej jednym lub na kilku z elementów (8, 9, 10) koła 
jezdnego (1), usytuowane są diody lub światłowody (3), połą
czone poprzez obrotowy element (4) ze stałym elementem (5), 
mocowanym do ramy lub podwozia (6), połączonym z kolei ze 
źródłem zasilania (7). 

W instalacji elektrycznej, korzystnie diody lub światfo-
wody (3) umieszczone są na rafce (8), albo diody umieszczone 
są na szprychach (9), albo na piaście (10), natomiast stałym 
elementem (6) są widełki (11) kierownicy roweru. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314349 (22) 96 05 17 6(51) B62K 27/00 
B62D 63/06 

(75) Dąbrowski Zbigniew, Gliwice 
(54) Przyczepa bagażowa jednośladowa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przyczepa bagażowa, jed

nośladowa zawieszona na osi koła lub kół znajdujących się w 
jednej płaszczyźnie i połączona z pojazdem holującym przegu
bem zapewniającym jej stabilność poprzeczną. 

(7 zastrzeżenie) 

A1(21) 314337 (22) 96 05 16 6(51) B63B 25/24 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Malarski Andrzej, Rawski Antoni 
(54) Prowadnica do kontenerów na statku 

wodnym 
(57) Ujawniono prowadnicę do kontenerów o zamkniętej i 

szczelnej budowie, mającej naroże robocze (2), uformowane z 
części wierzchołkowej (3a) środnika (3) i prostopadłej do tego 
środnika półki (4a) wieloczęściowej rynny (4), zestawionej z 
naprzemiennie ułożonych segmentów węzłowych i pośrednich. 
Prowadnica (1), w obrębie segmentu węzłowego, przytwierdzo
na jest do podłoża, np. grodzi (11), za pośrednictwem nakładki 
dystansowej (9) i na obrzeżu krawędzi zewnętrznej (4e) półki 
skośnej (4b). 

Według drugiego przykładu wykonania w obrębie seg
mentu pośredniego, prowadnica (1) jest natomiast przytwier
dzona do grodzi (11) za pośrednictwem nakładki, przyspawanej 
do tej grodzi (11) i powierzchni obrzeża półki skośnej rynny (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 314320 (22) 96 05 15 6(51) B64C 39/00 
B64D 33/02 

(75) Anioł Janusz, Katowice 
(54) Napęd i małolot 
(57) Napęd silnikowy charakteryzuje się tym, że strumień 

gazu z komory spalania jest wprowadzony do kanału, w którym 
znajdują się szczeliny przez które zasysane jest powietrze, 
(zwiększając masę gazu) oraz wbudowane są dodatkowe komo
ry spalania. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 314361 (22) 96 05 20 6(51) B65B 3/00 
(71) Zakłady Przemysłu Gipsowego DOLINA 

NIDY, Gacki 
(72) Zaborowski Marian, Tracz Henryk, Czerw 

Wiesław, Szymański Stanisław, Orzeł 
Czesław, Korycki Adam, Tomasik Marek 

(54) Urządzenie pakujące materiały sypkie i 
pylące 

(57) Urządzenie pakujące materiały sypkie i pylące, zwłasz
cza do małych pojemników, głównie do torebek papierowych 
lub z tworzyw sztucznych, zaopatrzone w dozownik ślimakowy, 
zbiornik zasilający, lej zasypowy, przenośnik odbierający, cha
rakteryzuje się tym, że ma dwuczłonowy dozownik stanowiący 
zamknięcie kształtowego dna zbiornika zasilającego (2) zaopa
trzony w komorę zasypowo zwrotną połączoną lejem (12) z 
urządzeniem zasypowym (13) zaopatrzonym w urządzenie 
ważące (14). Komora zasypowo zwrotna tworzy zakończenie 
obudowy doprowadzającej podajnika doprowadzającego za
opatrzonego w człon mieszający i człon zwrotny i jest połączona 
z obudową odprowadzającą podajnika odprowadzającego za
kończoną oknem przewałowym zasilającym. Dwuczłonowy do
zownik stanowi podajnik ślimakowy doprowadzający i podajnik 
ślimakowy odprowadzający, a w odmianie wykonania podajnik 
śrubowy doprowadzający i podajnik śrubowy odprowadzający. 
Komora zasypowo zwrotna obudowy doprowadzającej ma 
okno przewałowo odprowadzające, a podajnik odprowadza
jący ma okno przewałowo zasilające. Podajnik doprowadzający 
ma przed komorą zasypowo zwrotną człon mieszający i ma 
człon zwrotny. Lej ma człon wahadłowy (15) zasilania dwudroż-
nego urządzenia zasypowego (16). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320074 (22)97 05 20 6(51) B65D 1/10 
(31) 96 19620396 (32) 96 05 21 (33) DE 
(71) 4P Rube Göttingen GmbH, Göttingen, DE 
(72) Günter Walter, Heere Wolfgang, Altenburg 

Gerd 
(54) Sposób wytwarzania opakowania w kształcie 

kubka, urządzenie do wytwarzania 
opakowania w kształcie kubka oraz 
opakowanie w kształcie kubka 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania opa
kowania w kształcie kubka z częścią wewnętrzną z formowane
go wgłębiene tworzywa sztucznego i częścią zewnętrzną z 
kartonu, które to części łączy się ze sobą za pomocą klejenia lub 
temu podobnych. Część wewnętrzną i część zewnętrzną wytwa-
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rza się oddzielnie, następnie składa ze sobą, po czym łączy za 
pomocą kleju. 

Urządzenie zawiera stanowisko formowania wgłębnego 
dla wykonanej z polipropylenu części wewnętrznej (2), z którym 
jest połączony, zaopatrzony w kilka, umieszczonych jeden za 
drugim, trzpieniowych uchwytów (6) dla gotowych części we
wnętrznych (2), przenośnik taśmowy (5) bez końca, na którym 
umieszczone jest co najmniej jedno stanowisko (7, 8, 10, 11) 
powlekania klejem dla zewnętrznej powierzchni części wewnę
trznej (2). Na drugim przenośniku (14) bez końca znajduje się 
kilka form negatywnych (15) dla części zewnętrznych (3), przy 
czym tory ruchu form negatywnych (15) i uchwtów trzpienio
wych (6) zawierają wzajemnie równoległe odcinki, na których 
uchwyty trzpieniowe (6) są usytuowane nad formami negatyw
nymi (15). Opakowanie w kształcie kubka charakteryzuje się 
tym, że część wewnętrzna, uformowana wgłębnie z płaskiej folii 
polipropylenowej, jest umieszczona w gotowej części zewnętrz
nej z kartonu i sklejona z nią. 

(10zastrzeżeń) 

A1(21) 314390 (22)96 05 21 6(51) B65D 1/38 
B65F1/04 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 
(72) Mazurkiewicz Artur, Rymarz Grażyna, 

Nowara Tomasz, Mucha Anna 
(54) Stelaż do kosza na śmieci 
(57) Stelaż zaopatrzony jest w górnej części w podwójne 

obramowanie, składające się z dolnej części nieruchomej (1) i 
górnej części ruchomej (4). Dolna nieruchoma część połączona 
jest z podstawą stelaża przy pomocy co najmniej dwóch wspo
rników (3). Górna ruchoma część (4) posiada od strony wewnę
trznej stelaża łukowato wygięte łączniki (5) z elementami 
prowadzącymi (6), obejmującymi od zewnątrz wsporniki (3). W 
odmianie wynalazku łączniki (5) umieszczone są swoimi zakoń
czeniami w podłużnych wycięciach wsporników (3). Wsporniki 
(3) mogą być prostoliniowe lub mogą posiadać dwa wygięcia. 

Podwójne obramowanie stelaża, jak też i jego pod
stawa, mogą mieć kształt okrągły, owalny lub mogą stanowić 
wielokąt. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321075 (22) 96 01 11 6(51) B65D 71/00 
(31) 95 9500428 (32) 95 0110 (33) GB 
(86)96 0111 PCT/US96/00324 
(87) 96 07 18 WO96/21603 PCT Gazette nr 32/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Auclair Jean-Michel 
(54) Pudło klapowe, składane, zwłaszcza do 

puszek i butelek 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pudło klapowe, składane, 

zwłaszcza do puszek i butelek, którego wykrój składa się z 
kolejnych płatów: górnego, bocznych i dolnego (12,14,16,18, 
20), połączonych ze sobą zginająco i tworzących, po częścio
wym złożeniu wykroju, otwartą na końcach tuleję, do której 
pakowane są puszki lub butelki. Raty górny i dolny (12,18,20) 
mają podobny, nieprostokątny kształt, odwzorowujący równole
gły do płatów górnego i dolnego (12, 18, 20) przekrój układu 
zapakowanych puszek lub butelek. 

Wykrój jest wyposażony w płaty węzłowe, (38a, 38b, 
38c, 38d, 40a, 40b, 40c, 40d), składające się z dwóch, połączo
nych ze sobą zginająco, płatów, łączących płat boczny (14) z 
płatem górnym (18,20) albo dolnym (12). Płaty węzłowe ułatwia
ją podczas pakowania pudła takie zaginanie płata bocznego 
(14), że odwzorowuje on równocześnie kształt układu zapako
wanych puszek lub butelek. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319891 (22)97 05 09 6(51) B67C 9/00 
(31) 96MI 347 (32) 96 0510 (33) IT 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 

Nowy Jork, US 
(72) OsnaghiAnna 
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(54) Urządzenie dozujące, zwłaszcza dla butelek 
(57) Urządzenie dozujące, zwłaszcza dla butelki, zawiera 

element dozujący (4), posiadający drugą zailepkę atestującą 
(15), która działa skutecznie bez otwierania elementu dozują
cego (4), bardziej niż to jest konieczne. 

Druga záslepka atestująca (15) zawiera element pa
skowy (16), połączony z elementem dozującym (4) na jego 
zawiasowym pierwszym końcu za pomocą co najmniej jed
nego mostka (17), który jest przerywany w wyniku kolizji 
pomiędzy mostkiem (17) i przeciwległą powierzchnią (18) 
elementu przykrywającego (3), podczas otwierania elementu 
dozującego (4). 

Otwieranie korzystnie wymaga tylko szczególnie małej 
siły, gdyż element dozujący (4) zachowuje się jak dźwignia, 
działająca na odpowiednią zaślepkę atestującą (15). 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 314243 (22)96 0513 6(51) C01F 5/24 
C01F11/18 
BOI J 20/04 

(71) Instytut Gospodarki Odpadami, Katowice 
(72) Gulińska Teresa, Grabowski Jacek, Baic 

Ireneusz 
(54) Sposób otrzymywania sorbentu do 

odsiarczania spalin mokrą metodą wapienną 
(57) Sposób otrzymywania sorbentu do odsiarczania spalin 

mokrą metodą wapienną charakteryzuje się tym, że sorbent 
otrzymuje się poprzez przeprowadzenie kwaśnych węglanów 
wapnia i magnezu rozpuszczonych w wodzie w nierozpuszczal
ne związki węglanowe, tworzące osad w procesie dekarboniza
cji wody dla celów kotłów wysokoprężnych energetyki, po czym 
osad ten w postaci szlamu o zawartości sumy węglanów powy
żej 92% i stopniu rozdrobnienia mierzonym pozostałością na 
sicie 0,063 mm poniżej 5% wydziela się ze strumienia ścieków i 
kieruje się do instalacji odsiarczania spalin. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314353 (22)96 0517 6(51) C01G 1/00 
C22B 7/04 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Malinowski Czesław, Małecki Stanisław, 
Sukiennik Maksymilian, Koprowski 
Wiesław, Malchar Bronisław, Orlicz Jerzy, 
Gierat Krzysztof, Kosień Zdzisław 

(54) Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza 
cynku, ołowiu i kadmu z żużli hutnictwa 
cynku i ołowiu 

(57) Sposób odzysku cynku, ołowiu i kadmu z żużli hutnic
twa cynku i ołowiu polega na wysokotemperaturowej redukcji i 
eliminacji do pyłów lotnych Zn, Pb i Cd. Żużle o składzie 3-15% 
wagowych cynku, 1 - 6% wagowych ołowiu, 0,003 - 0,12% 
wagowych kadmu wprowadza się do pieca łukowo - oporowe
go, po czym prowadzi się wysokotemperaturową redukcję z 
wykorzystaniem koksu znajdującego się w żużlach, utrzymując 
temperaturę powyżej 1400°C. W wyniku tak prowadzonego 
procesu otrzymuje się płyty zawierające 50 - 60% cynku, 8-15% 

ołowiu, 0,1 - 0,35% kadmu, fazę metaliczno-siarczkową oraz 
żużle odpadowe w postaci szklistej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314242 (22) 96 05 13 6(51) C02F1/48 
(71) Instytut Fizyki Jądrowej im. H. 

Niewodniczańskiego, Kjaków 
(72) Szkatuła Antoni, Kopeć Marek, Wanat Jan 
(54) Urządzenie magnetohydrodynamiczne 
(57) Przedmiot zgłoszenia rozwiązuje zagadnienie 

magnetohydrodynamicznego uzdatniania cieczy w tym wody, 
zarówno w procesach technologicznych, jak również uzdatnia
nia wolnych cieków wodnych oraz ścieków przemysłowych. 
Urządzenie posiada umocowane w korpusie (1) stosy magnety
czne (6), składające się z magnesów (3) i nabiegunników (4), 
pokrytych powłoką ochronną obojętną chemicznie. Kształto
wanie kierunku i magnetohydrodynamiki przepływu uzdat
nianej cieczy odbywa się poprzez utworzone szczeliny (2), 
umożliwiające uzyskanie wydajności uzdatniania do dziesiąt
ków tysięcy m3/h. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321042 (22) 95 12 27 6(51) C02F1/70 
(31)94 4447035 (32)941228 (33) DE 
(86)9512 27 PCT/DE95/01857 
(87) 9607 04 WO96/20136 PCT Gazette nr 30/96 
(71) Egner Andrea, Adelsheim, DE 
(72) Haug Helmar, Gotthold Eva, Jänicke 

Joffrey, Jänicke René, Herter Nadine 
(54) Sposób i urządzenie do zmniejszenia 

zawartości azotanów w wodzie 
(57) Dla zmniejszenia zawartości azotanów w wodzie propo

nuje się zredukowanie azotanów do azotu w dwóch etapach. W 
pierwszym etapie prowadzi się fotochemiczną redukcję do azo
tynów, a w drugim etapie azotyny redukuje się do azotu z 
użyciem środka redukującego w środowisku wodnym, korzyst
nie kwasu amidosuifonowego. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 314402 (22)9605 22 6(51) C02F 3/00 
(71) Firma Handlowa AMEPAK Spółka z o.o., 

Gliwice 
(72) Pasierbek Władysław, Siwek Iwona 
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
(57) Przedmiotem wynalazku jest biiogiczna oczyszczalnia 

ścieków, zblokowana w jednokomorowym zbiorniku, odznacza
jąca się wysoką efektywnością oczyszczania. 

Oczyszczalnia we wnętrzu zbiornika (1) posiada dyski 
napowietrzające (5), umieszczone mimośrodowo w stosunku do 
osi zbiornika (1), do których powietrze doprowadzane jest z 
dmuchawy (7), usytuowanej na powierzchni zbiornika (1), czuj
nik pomiaru zawartości tlenu (8), zanurzony w ściekach i połą
czony z dmuchawą (7), mieszadło do ścieków (11), ustawione 
mimośrodowo na poziomie dysków napowietrzających (5) oraz 
pompę wirową (9), zanurzoną w ściekach. W górnych częściach 
dennic zbiornika (1), naprzeciw siebie, usytuowane są rurociągi 
(17, 18), stanowiące syfonowe zamknięcie dopływu i odpływu 
ścieków. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321044 (22)9610 23 6(51) C03B 37/04 
(31) 95 19540109 (32) 95 10 27 (33) DE 
(86) 961023 PCT/EP96/04602 
(87) 97 05 01 W097/15532 PCT Gazette nr 19/97 
(71) ISO VER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR 
(72) Yang Alain, Thouvenin Jean-Marie, Aube 

Jean-Yves 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania wełny 
mineralnej 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania wełny 
mineralnej, zgodnie z którym stopiony materiał mineralny wpro
wadza się do przędzarki (1), w której bocznej ścianie (2) znaj
duje się szereg otworków o małych średnicach, przez które 
stopiony materiał mineralny jest wyrzucany odśrodkowo z wy
tworzeniem włókien, które poddaje się uzupełniającemu dzia
łaniu snującemu strumienia gazu przepływającego wzdłuż i 
ogrzewającego ścianę boczną (2) przędzarki (1), wytwarzanego 
przez koncentryczny pierścieniowy palnik (8) usytuowany 
koncentrycznie względem przędzarki (1), przy czym strefa 
wylotowa palnika (8) jest podzielona na promieniowo wewnę
trzną pierścieniową strefę gorącą oraz promieniowo zewnę
trzną pierścieniową strefę chłodzącą o znacznie niższej 
temperaturze; wynalazek dotyczy ponadto urządzenia do 
realizacji trgo sposobu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320958 (22)951211 6(51) C03B 37/05 
(31) 94 9425020 (32) 94 12 12 (33) GB 
(86) 95 12 11 PCT/EP95/04876 
(87) 9606 20 W096/18585 PCT Gazette nr 28/96 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Tonder Flemming Weiss, Jensen Carsten, 

Grove-Rasmussen Svend 
(54) Sposób wytwarzania wyrobów z włókien 

szklistych 
(57) Wyroby ze sztucznych włókien szklistych wytwarza się 

sposobem, polegającym na tym, że wylewa się stop mineralny 
na górny rotor (4), wchodzący w skład zestawu (1) oddzielnie 
napędzanych rotorów obrotowych, z których każdy jest zamo
cowany wokół osobnego, zasadniczo poziomego wału i jest 
napędzany własnym regulowanym silnikiem oraz jest ustawiony 
w taki sposób, że stop jest odrzucany z górnego rotoru (4) 
na następny rotor lub kolejno na każdy z następnych roto
rów (5,6,7) w zestawie tak, aby odrzucić włókna mineralne 
od kolejnego lub każdego z kolejnych rotorów oraz zbiera się 
włókna w postaci maty i zagęszcza się matę, przy czym ten 
proces prowadzi się na przemian: (a) z rotorami, napędzanymi 
w sposób zapewniający pierwsze pola przyspieszeń dobrane 
tak, że wytworzone włókna charakteryzują się przeciętną śred
nicą do 3,5/<m, a zagęszczanie maty prowadzi się do uzyskania 
lekkiego wyrobu o gęstości do 60 kg/m3 oraz (b) z rotorami, 
napędzanymi w sposób zapewniający drugie pola przyspie
szeń dobrane tak, że wytworzone włóka charakteryzują się 
przeciętną średnicą co najmniej 4 /um. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321182 (22) 96 0102 6(51) C03C 3/078 
(31) 95 950147 (32) 95 0113 (33) FI 
(86) 96 0102 PCT/FI96/00001 
(87) 960718 W096/21628 PCT Gazette nr 32/96 
(75) Brink Maria, ę bo, FI; Karlsson Kaj, ę bo, FI; 

Yli-Urpo Antti, Littoinen, FI 
(54) Nowe bioaktywne szkła i ich zastosowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szkło bioaktywne o zakre

sie roboczym przydatnym do przerobu szkła. Szkło bioaktywne 
zawiera tlenki krzemu, fosforu, metali alkalicznych, metali ziem 
alkalicznych oraz ewentualnie inne pierwiastki, takie jak bor. 
Tlenki obecne są w szkle w następujących ilościach: SiCfe 53 -
60% wagowych, NaaO 0 - 34% wagowych, K2O 1 - 20% wago
wych, MgO 0 - 5% wagowych, CaO 5 - 25% wagowych, B2O3 0 
- 4% wagowych, P2O5 0,5 - 6% wagowych, pod warunkiem, że 
Na20 + KaO « 16 - 35% wagowych, K2O + MgO = 5 - 20% 
wagowych, a MgO + CaO = 10 - 25% wagowych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321209 (22) 96 10 29 6(51) C03C 25/02 
(31)95 9513128 (32)951107 (33) FR 
(86) 9610 29 PCT/FR96/01693 
(87) 97 0515 WO97/17304 PCT Gazette nr 21/97 
(71) VETROTEX FRANCE S.A., Chambery,FR 
(72) Moireau Patrick, L'Her Anne 
(54) Kompozycja klejąca do włókien szklanych, 

sposób użycia tej kompozycji i otrzymane 
produkty 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji klejącej do włókien 
szklanych, stanowiącej roztwór o lepkości niższej lub równej 400 
cP, zawierający mniej niż 5% wagowych rozpuszczalnika i za
wierającej co najmniej jeden układ podstawowy zdolny do poli
meryzacji pod działaniem ciepła, przy czym wymieniony układ 

podstawowy zawiera co najmniej 60% wagowych składników o 
masie cząsteczkowej niższej od 750, i zawiera co najmniej 60% 
wagowych mieszaniny: - składnika(ów), mającego co najmniej 
jedną reaktywną grupę epoksydową, - składnika(ów), mającego 
co najmniej jedną reaktywną grupę bezwodnikową. 

Wynalazek dotyczy również sposobu stosującego tę 
kompozycję oraz włókien otrzymanych według tego sposobu i 
pokrytych wspomnianą kompozycją. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321134 (22)951108 6(51) C04B 35/04 
(31)94 336587 (32)941109 (33) US 
(86) 95 11 08 PCT/US95/13191 
(87) 9605 30 W096/16188 PCT Gazette nr 25/96 
(71) AMERICAN SCIENTIFIC MATERIALS 

TECHNOLOGIES, L.P., New York, US 
(72) Shustorovich Eugene, US; Solntsev 

Konstantin, RU; Morgunov Vyacheslav, RU; 
Myasoedov Sergei, RU; Buslaev Jury, RU; 
Montano Richard, US; Shustorovich 
Alexander, US 

(54) Cienkościenne, monolityczne struktury z 
tlenku żelaza wytworzone ze stali oraz 
sposoby wytwarzania takich struktur 

(57) Ujawniono cienkościenną, monolityczną strukturę z 
tlenku żelaza oraz sposób wytwarzania takiej struktury. 
Strukturę stanowiącą monolityczną strukturę z tlenku żela
za uzyskuje się w wyniku utleniania cienkościennej struktury 
zawierającej żelazo, korzystnie ze zwykłej stali, w temperatu
rze poniżej temperatury topnienia żelaza. Korzystnie grubość 
ścianki stali wynosi poniżej około 0,3 mm. Do korzystnych 
tlenków żelaza należy hematyt i ich kombinacje. Cienkościen
ne struktury mają zasadniczo taki sam kształt fizyczny jak 
wyjściowa struktura z żelaza. Cienkościenne struktury można 
wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach, w tych jako 
rozdzielacze przepływu, odporne na korozję elementy sa
mochodowych układów wydechowych, nośniki katalizato
rów, filtry, materiały termoizolacyjne oraz jako materiały do 
izolacji dźwiękowej. Struktury z tlenku żelaza zawierające 
przede wszystkim magnetyt można ogrzewać elektrycz
nie i w związku z tym wykorzystywać w zastosowaniach 
takich jak elektrycznie ogrzewana izolacja cieplna, elektry
czne ogrzewanie cieczy i gazów przepływających przez 
kanały oraz elementy żarowe. Wytwarzać można również 
kombinowane struktury z wykorzystaniem zarówno magne
tytu jak i he maty tu. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 314250 (22)960514 6(51) C06B 25/00 
(71) Instytut Przemyślu Organicznego, Warszawa 
(72) Zygmunt Bogdan, Żołędziowski Wojciech, 

Sikorska Alina, Orzechowski Andrzej, 
Pągowski Witold, Wilk Albin 

(54) Plastyczny materiał wybuchowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest plastyczny materiał wybu

chowy, stanowiący mieszaninę lepiszcza i kruszących materia
łów wybuchowych, takich jak heksogen, oktogen, pentryt i trotyl, 
użytych samodzielnie lub w mieszaninie w ilości 50 - 90% wag. 
masy materiału. 

Lepiszcze stanowi kompozycję ataktycznego polipro
pylenu w ilości 10 - 50% wag. masy oraz roztworów kauczuku 
naturalnego lub syntetycznego w zmiękczaczu mrozood-
pornym i 0,5 • 5% siarki krystalicznej. Jako kauczuki 
syntetyczne do sporządzania lepiszcza stosuje się kauczuk 
butadienowy lub butadienowo-styrenowy lub izoprenowy lub 
chloroprenowy, a jako zmiękczacze mrozoodporne stosuje 
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się sebacynian dioktylowy i/lub adypinian dioktylowy i/lub nine-
ralny olej naftenowy o temperaturze krzepnięcia poniżej -50°C. 
Roztwory kauczuków w stężeniu 10 - 50% w zmiękczaczach 
mrozoodpornych są wstępnie usieciowane siarką krystaliczną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321001 (22) 95 12 21 6(51) C07C 13/18 
C07D 233/00 
O07D 211/00 
C07D 273/00 
C07D 285/00 
A61K 31/015 
A61K 31/395 

(31)94 456234 (32)9412 23 (33) US 
95 455796 95 05 31 US 

(86)9512 21 PCT/US95/16858 
(87) 96 07 04 W096/19995 PCT Gazette nr 30/% 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US 
(72) Christensen Siegfried B. IV, Karpiński 

Joseph M, Ryan M. Dominie, Bender Paul E. 
(54) Monomery 4,4-dwupodstawionego 

cykloheksan-1-onu i związki pokrewne 
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne 4,4-dwupodsta

wionego cykloheksan-1-onu i związki pokrewne, użyteczne w 
leczeniu chorób uczuleniowych i zapalnych i hamowaniu wy
twarzania czynnika martwicy nowotworowej (TNF). 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321016 (22) 95 12 27 6(51) C07C 15/08 
C07C7/14 

(31) 94 9415897 (32) 94 12 29 (33) FR 
(86) 95 12 27 PCT/FR95/01739 
(87) 960711 WO96/20908 PCT Gazette nr 31/96 
(71) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, 

RueU-Malmaison, FR 
(72) Mikitenko Paul, FR; MacPherson Stuart R., 

US 
(54) Sposób wydzielania paraksylenu składający 

się z co najmniej dwóch stopni krystalizacji 
w wysokiej temperaturze 

(57) Sposób wytwarzania paraksylenu o bardzo wyso
kiej czystości ze wsadu składającego się z mieszaniny 
węglowodorów aromatycznych zawierających od 7 do 9 
atomów węgla w cząsteczce, w którym powoduje się cyrku
lację co najmniej części wsadu w strefie przystosowanej do 
wzbogacania pierwszej frakcji w paraksylen i oczyszcza się 
co najmniej część wymienionej pierwszej frakcji poprzez co 
najmniej jedną krystalizację w wysokiej temperaturze, w co 
najmniej jednej strefie krystalizacji, charakteryzuje się tym, 
że krystalizację wymienionej pierwszej frakcji wzbogaconej 
w paraksylen przeprowadza się w strefie oczyszczania, 
która składa się z co najmniej dwóch stopni (50, 70) krysta
lizacji w wysokiej temperaturze, a korzystnie pomiędzy 
+ 10a-25°C. 

Strefą wzbogacania w paraksylen może być krysta
lizacja w bardzo niskiej temperaturze, adsorpcja selektyw
na bądź strefa dysproporcjonowania wsadu, składającego 
się głównie z toluenu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 321043 (22)9512 27 6(51) C07C15/08 
C07C 7/00 
C07C7/12 
C07C7/14 

(31)94 9415896 (32)9412 29 (33) FR 
(86) 9512 27 PCT/FR95/01738 
(87) 960711 WO96/20907 PCT Gazette nr 31/96 
(71) INSTITUT FRANĄAIS DU PETROLE, 

Rueil-Malmaison, FR 
(72) Hotier Gérard, FR; Mikitenko Paul, FR; 

MacPherson Stuart R., US 
(54) Sposób wydzielania paraksylenu składający 

się z co najmniej jednego etapu krystalizacji 
w wysokiej temperaturze i z co najmniej 
jednej obróbki ziemią umiejscowionej 
powyżej strefy adsorpcji 

(57) W jednym z rozwiązań ujawniono proces wydzielania 
paraksylenu o bardzo wysokiej czystości, wychodząc ze wsadu 
izomerów ksylenu, który składa się z adsorpcji selektywnej (8) 
frakcji bogatej w paraksylen, z co najmniej jednej krystalizacji 
(5a) frakcji (9) wzbogaconej w paraksylen, w wysokiej tempera
turze, z izomeryzacji (21) frakcji (10) ubogiej w paraksylen, w 
którym zawraca się ług macierzysty (3) do adsorpcji selektywnej 
(8), ewentualnie poprzez obróbkę ziemią (26) i ewentualnie po 
destylacji (28). Ług macierzysty może być wprowadzony do 
urządzenia do destylacji (23), następującej po izomeryzacji (21), 
przed obróbką ziemią (26) w reaktorze. Krystalizacja może skła
dać się z wielu stopni w wysokiej temperaturze, temperatura w 
jednym z tych stopni może być wyższa lub niższa od tempera-
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tury w innym stopniu. Wytworzony bardzo czysty paraksylen 
stosuje się do syntezy kwasu tereftalowego. 

(43 zastrzeżenia) 

A1 (21) 314368 (22) 96 05 21 6(51) C07C 31/22 
CUD 19/00 

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

(72) Walisiewicz-Niedbalska Wiesława, 
Dyczewski Michał, Kosmacińska Bożenna, 
Piotrowski Jan, Roszkowski Andrzej, 
Adamczyk Andrzej 

(54) Sposób wydzielania gliceryny surowej z 
produktu ubocznego powstającego w 
procesie przeestryOkowania triglicerydów 

(57) Sposób otrzymywania gliceryn surowych z produktów 
ubocznych powstających w procesie otrzymywania estrów me
tylowych kwasów tłuszczowych metodą jedno- lub wielosto
pniowego przeestryfikowania triglicerydów alkoholami C1 do 
C4 polega na tym, że mieszaniny poreakcyjne poddaje się 
procesowi rozdzielania na fazę estrową i więcej niż jedną fazę 
glicerynową, w temperaturze 5 - 60°C, w czasie 0,1 - 5 godz. po 
pierwszym stopniu i 0,5 - 24 godz. po następnych stopniach 
przeestryfikowania. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314335 (22) 96 05 15 6(51) C07C 39/16 
(71) Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A, 

Kędzierzyn-Koźle; Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 

(72) Kiedik Maciej, Kołt Józef, Kościuk Ryszard, 
Krueger Andrzej, Mróz Jerzy, Rzodeczko 
Anna, Świderski Zbigniew, Zając Eugeniusz 

(54) Sposób otrzymywania bisfenolu A 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bi

sfenolu A z fenolu i acetonu wobec silnie kwaśnej żywicy jono-
wowymiennej, w obecności ściśle określonej ilości produktów 
ubocznych oraz sposób oddzielnego regulowania poziomu pro
duktów ubocznych, lżejszych, o masie cząsteczkowej mniejszej 
niż 210, a także ciężkiej, o masie cząsteczkowej większej niż 210. 
Reakcję prowadzi się w obecności 4 - 9% produktów ubocznych 
o ciężarze cząsteczkowym nie większym niż 210 i 3,5 • 9% 
produktów ubocznych o ciężarze cząsteczkowym powyżej 210, 
w temperaturze 65 - 82°C. Z mieszaniny poreakcyjnej wydziela 
się addukt bisfenol A - fenol, z którego otrzymuje się krystaliza
cję i filtrację w znany sposób - bisfenol A. Ługi pokrystalizacyjne 
poddaje się destylacji frakcjonowanej, otrzymując frakcję feno
lową, zawracaną do procesu, frakcję zawierającą 30 - 85% 
produktów ubocznych o ciężarze cząsteczkowym nie większym 
niż 210, którą usuwa się z procesu oraz pozostałość ciężką, 
kierowaną do węzła katalitycznego rozkładu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319965 (22) 97 05 14 6(51) C07C 45/34 
C07C 47/20 
B01J 23/00 

(32)96 0514 (33) JP 
970319 JP 

(31) 96 142329 
97 84627 

(71) NIPPON KAYAKU CO., Ltd., Tokio, JP 
(72) Wada Koichi, Iwamoto Akira, Seo 

Yoshimasa, Sudo Atsusi, Sakai Fumio, 
Shiraishi Kazuo, Miki Hideaki 

(54) Katalizator i sposób wytwarzania 
nienasyconego aldehydu i nienasyconego 
kwasu 

(57) Ujawniono katalizator do wytwarzania nienasyconego 
aldehydu i nienasyconego kwasu, otrzymany przez naniesienie 
na nośnik składnika aktywnego katalitycznie i spiekanie nanie
sionego katalizatora, który charakteryzuje się tym, że średnica 
cząstek katalizatora jest w zakresie od 4 do 16 mm, średnia 
średnica cząstek nośnika jest w zakresie od 3 do 12 mm, 
temperatura spiekana jest w zakresie od 500 do 600°C, ilość 
składnika aktywnego katalitycznie naniesionego na nośnik jest 
w zakresie od 5 do 80% wagowych i sposób wytwarzania 
nienasyconego aldehydu i nienasyconego kwasu przy użyciu 
tego katalizatora. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319893 (22)97 05 09 6(51) C07C 45/50 
(31) 96 19619527 (32) 96 05 15 (33) DE 

96 19632602 96 0813 DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut 
(54) Sposób wytwarzania aldehydów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania aldehydów 

przez hydroformylowanie olefinowo nienasyconych związków 
wodorem i tlenkiem węgla w fazie homogenicznej w obecności 
układów katalitycznych, zawierających metaloorganiczne 
związki kompleksowe, jak również w molowym nadmiarze ligan-
dy tych związków kompleksowych i oddzielanie układów katali
tycznych od mieszaniny reakcyjnej z hydroformylowania drogą 
filtracji ciśnieniowej na półprzepuszczalnej membranie z aro
matycznego poliamidu. Sposób polega na tym, że stosunek 
mas molowych występujących w nadmiarze ligandów do wy
twarzanych aldehydów wynosi 9 - 30, korzystnie 1 0 - 2 5 , 
zwłaszcza 10-15, przy czym występujące w nadmiarze ligandy 
nie stanowią soli alkilo- lub aryloamoniowych sulfonowanych, 
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karboksylowanych lub fosfonowanych aromatycznych difo-
sfin. Przez dotrzymanie stosunku mas molowych otrzymuje 
się zarówno w samym hydroformylowaniu wysokie wartości 
aktywowania i selektywności, a w etapie filtracji membranowej 
doskonałe wartości pozostałości zatrzymanego układu 
katalitycznego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319894 (22)97 05 09 6(51) C07C 45/50 
(31)96 19619527 (32)96 0515 (33) DE 

96 19632600 96 0813 DE 
(71) Hoechst Aktingeseilschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut, Müller Thomas, Lukas 

Rainer 
(54) Sposób wytwarzania aldehydów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania aldehydów 

przez hydroformylowanie olefinowo nienasyconych związków 
wodorem i tlenkiem węgla w fazie homogenicznej w obecności 
układu katalitycznego, zawierającego kompleksowe związki 
rodu, jak też w nadmiarze molowym aromatyczne fosfiny i 
oddzielnie układu katalitycznego od mieszaniny reakcyjnej z 
hydroformylowanie przez filtrację ciśnieniową na półprzepusz-
czalnej membranie z aromatycznego poliamidu. 

Sposób polega na tym, że hydroformylowanie prowa
dzi się przy wartości pH od 2,5 do 4,3 przy zastosowaniu 
stosunku molowegofosfina : rod co najmniej 60 i przy stężeniu 
rodu co najmniej 10 ppm wagowo, licząc na użyty olefinowo 
nienasycony związek i stosując jako aromatyczną fosfinę 
specjalne alkilo- i/lub aryloaminowe sole sulfonowanych lub 
karboksylowanych triarylofosfin. 

Sposób prowadzi do doskonałych wartości aktyw
ności i selektrywności w hydroformylowaniu, jak również do 
wysokich wartości zatrzymanych pozostałości w etapie filtracji 
membranowej. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 314220 (22)96 0514 6(51) C07C 49/248 
C07C 49/747 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zadrożna Irmina, Brzozowski Zbigniew, 

Dyrda Mariusz 
(54) Sposób otrzymywania 

bis-/3-allilo-4-hydroksy/benzylidenoketonów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

bis/3-alliio-4-hydroksy/benzylidenoketonów o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza co najmniej jedną grupę allilową lub wodór, 

Ffe oznacza grupę alkoksylową lub wodór, Z oznacza grupę o 
wzorze CH-C(=0)-CH albo grupę o wzorze 3 albo grupę o 
wzorze 4, w której Ri oznacza wodór albo grupę alkilową pod
stawioną w pozycji 3 lub 4, przez kondensację aldolową hydro-
ksybenzaldehydów i ketonów. 

Sposób charakteryzuje się tym, że hydroksybenzalde-
hydy poddaje się reakcji kondensacji z metyloalkiloketonami 
i/lub cykloheksyloketonami i/lub cyklopentyloketonami, w śro
dowisku kwaśnym, w etanolowym roztworze HCl, przy użyciu 
od 1,1 do 1,5 nadmiaru kwasu w stosunku do ketonu. Proces 
prowadzi się w temperaturze 0 • 20°C. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314221 (22)% 05 14 6(51) C07C 49/248 
C07C 49/747 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zadrożna Irmina, Brzozowski Zbigniew, 

Dyrda Mariusz 
(54) Bis-/3-allilo-4-hydroksy/benzylidenoketony 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe bis-(3-allilo-4-hydro-

ksy) benzylidenoketony o wzorze ogólnym 1, w którym R ozna
cza co najmniej jedną grupę allilową lub wodór, R2 oznacza 
grupę alkoksylową lub wodór, a Z oznacza grupę o wzorze 
CH-C(=0)-CH lub grupę o wzorze 3 lub grupę o wzorze 4, w 
której Ri oznacza wodór lub grupę alkilową podstawioną w 
pozycji 3 lub 4. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314401 (22)96 05 22 6(51) C07C 50/10 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Seliger Piotr, Grzejdziak Andrzej Tadeusz, 

Dziegieć Józef 
(54) Sposób wytwarzania 3,3', 

5,5'-tetrafenyIo-4,4'-difenochinonu 
(57) Sposób polega na tym, że 2,6-difenylofenol rozpu

szczony w wodnoacetonitrylowym roztworze kwasu nad
chlorowego poddaje się utlenianiu nadchloranem ceru(IV) 
w wodnoacetonitrylowym roztworzekwasu nadchlorowego. 
Nadchloran ceru(IV) stosuje się w ilości korzystnie większej od 
wynikającej ze stechiometrii reakcji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320943 (22) 95 12 13 6(51) C07C 51/41 
C07C 59/68 
C07C 59/70 

(31) 94 4446387 (32) 94 12 23 (33) DE 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/04934 
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(87) 9607 04 WO96/20155 PCT Gazette nr 30/% 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Merkle Hans Rupert, Brenner Karl 

Siegfried, Fretschner Erich, Schönherr 
Michael, Van Gastel Anne 

(54) Sposób wytwarzania stałych, swobodnie 
płynących, rozpuszczalnych w wodzie soli 
kwasów aryloksy-Ci-C4 
-alkanokarboksylowych 

(57) Sposób wytwarzania stałych, swobodnie płynących, 
rozpuszczalnych w wodzie soli kwasów aryloksy- d-Cvalkano-
karboksylowych, polega na tym, że kwasy aryloksy-Ci-C4-alka-
nokarboksylowe poddaje się reakcji z solotwórczą zasadą, przy 
czym tworzenie soli przeprowadza się w stopie w obecności 
albo braku obecności czynnika nośnego odpowiedniego do 
"azeotropowego oddzielania wody albo w roztworze w obecno
ści czynnika nośnego odpowiedniego do azeotropowego od
dzielania wody i ewentualnie podczas reakcji albo następnie 
usuwa się z mieszaniny reakcyjnej czynnik nośny, a potem w 
zwykły sposób wyodrębnia stałe sole. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320957 (22)9512 21 6(51) C07C 69/757 
(31) 94 363669 (32) 94 12 23 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16710 
(87) 96 07 04 WO96/20158 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US 
(72) Christensen Siegfried B.IV, Karpiński 

Joseph M., Ryan M.Dominic, Bender Paul E. 

(54) 3,3 -(dipodstawione) monomery cykloheksan 
-1- onowe i związki pokrewne 

(57) Wynalazek dotyczy nowych 3,3-(dipodstawionych) mo
nomerów cykloheksan-1 -onowych i związków pokrewnych, 
przydatnych w leczeniu alergii i chorób zapalnych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321000 (22)951221 6(51) C07C 69/757 
A61K 31/215 

(31)94 363126 (32)9412 23 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16840 
(87) 96 07 04 W096/19977 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US 
(72) Christensen Siegfried B.IV, Karpinski 

Joseph M., Ryan M.Dominic, Bender Paul E. 

(54) 3,3- (dipodstawione) monomery cykloheksan 
-1-olowe i związki pokrewne 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I, kompozy
cji farmaceutycznych zawierających takie związki oraz ich 
zastosowania w leczeniu chorób alergicznych i zapalnych, 
a także w hamowaniu wytwarzania czynnika martwicy no
wotworów (TNF). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 321072 (22) 95 11 20 6(51) C07C 233/87 
C07C 237/36 
A61K 31/215 
C07D 213/82 

(31)94 366618 (32)9412 30 (33) US 
(86) 95 11 20 PCT/US95/15126 
(87)960711 WO96/20915 PCT Gazette nr 31/96 
(71) CELGENE CORPORATION, Warren, US; 

Muller George, Bridgewater, US; Shire 
Mary, North Plainfield, US; Stirling David I., 
Branchburg, US 

(72) Muller George, Shire Mary, Stirling David I. 
(54) Nowe immunoterapeutyczne aryloamidy 
(57) Aryloamidy o wzorze ogólnym (I) są inhibitorami czyn

nika martwicy nowotworowa i można je stosować do zwalczania 
kacheksji, szoku endotoksycznego i replikacji retrowirusa. Ty
powym przykładem jest N-benzoilo-3-amino-3-(3', 4'-dimeto-
ksyfenylo) propanamid. We wzorze I Ar oznacza (i) prosty, 
rozgałęziony lub cykliczny, niedostawiony alkil mający od 1 do 
12 atomów węgla; (ii) prosty, rozgałęziony lub cykliczny, pod
stawiony alkil mający od 1 do 12 atomów węgla; (iii) fenyl; (iv) 
fenyl podstawiony jednym lub kilkoma podstawnikami wybra
nymi niezależnie od siebie z grupy obejmującej grupę nitrową, 
cyjanową, trifluorometylową, karbetoksylową, karbometoksylo-
wą, karbopropoksylową, acetylową, karbamoilową, acetoksylo-
wą, karboksylową, hydroksylową, ewentualnie podstawioną 
aminową, alkil mający od 1 do 10 atomów węgla, alkoksyl 
mający od 1 do 10 atomów węgla, lub chlorowiec, (v) heterocykl; 
lub (vi) heterocykl podstawiony jednym lub kilkoma podstawni
kami wybranymi niezależnie od siebie z grupy obejmującej 
grupę nitrową, cyjanową, trifluorometylową, karbetoksylową, 
karbometoksylową, karbopropoksylową, acetylową, karbamoi
lową, acetoksylową, karboksylową, hydroksylową, aminową, 
alkil mający od 1 do 10 atomów węgla, alkoksyl mający od 1 do 
10 atomów węgla, lub chlorowiec; R oznacza-H, alkil mający od 
1 do 10 atomów węgla, CH2OH, CHaCHzOH lub CH2COZ, gdzie 
Z oznacza alkoksyl mający od 1 do 10 atomów węgla, benzylo-
ksyl, lub NHR1, gdzie R oznacza H lub alkil mający od 1 do 10 
atomów węgla; i Yoznacza i) fenyl lub pierścień heterocykliczny, 
niepodstawiony lub podstawiony jednym lub kilkoma podstaw
nikami wybranymi niezależnie od siebie z grupy obejmującej 
grupę nitrową, cyjanową, trifluorometylową, karbetoksylową, 
karbometoksylową, karbopropoksylową, acetylową, karbamoi
lową, acetoksylową, karboksylową, hydroksylową, aminową, 
alkil mający od 1 do 10 atomów węgla, alkoksyl mający od 1 do 
10 atomów węgla lub chlorowiec lub ii) naftyl. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320993 (22)95 1216 6(51) C07C 253/30 
(31) 94 4446894 (32) 94 12 27 (33) DE 
(86) 95 12 16 PCT/EP95/04984 
(87) 96 07 04 WO96/20165 PCT Gazette nr 30/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Schnurr Werner, Fischer Rolf, Bassler Peter, 

Harder Wolfgang 
(54) Sposób wytwarzania alifatycznych a, at 

•aminonitryli 
(57) Sposób wytwarzania alifatycznych a, cu-aminonitryli 

przez częściowo uwodornienie alifatycznych a, «u-dinrttyli w 
podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem w 
obecności zasady i katalizatora uwodorniania, charakteryzuje 
się tym, że uwodornianie przeprowadza się w obecności amo
niaku i wodorotlenku litu albo związku dostarczającego podczas 
uwodorniania wodorotlenek litu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321064 (22)951216 6(51) C07C 253/30 
(31)94 4446893 (32)9412 27 (33) DE 
(86) 95 12 16 PCT/EP95/04985 
(87) 960704 WO96/20166 PCT Gazette nr 30/% 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Melder Johann-Peter, Schnurr Werner, Flick 

Klemens, Ebel Klaus, Witzel Tom, Fischer 
Rolf, Harder Wolfgang, Rehfinger Alwin 

(54) Sposób wytwarzania alifatycznych a, co 
-aminonitryli 

(57) Sposób wytwarzania alifatycznych a, (u-aminonřtryli 
przez częściowe uwodornienie alifatycznych a, cu-dinřtryli w 
podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem w 
obecności rozpuszczalnika i katalizatora, charakteryzuje się 
tym, że stosuje się katalizator, który zawiera a) związek na bazie 
metalu, wybranego z grupy obejmującej nikiel, kobalt, żelazo, 
ruten i rod i b) 0,01 - 25% wagowych, w odniesieniu do a), 
promotora na bazie metalu, wybranego z grupy obejmującej 
pallad, platynę, iryd, osm, miedź, srebro, złoto, chrom, molib
den, wolfram, mangan, ren, cynk, kadm, ołów, aluminium, 
cynę, fosfor, arsen, antymon, bizmut, krzem, tytan, cyrkon i 
lantanowce oraz c) 0 - 5% wagowych, w odniesieniu do a), 
związku na bazie metalu alkalicznego albo metalu ziem alka
licznych, z tym, że składnik a) jest na bazie innej niż żelazo 
albo żelazo i jeden z metali, wybranych z grupy obejmującej 
kobalt, ruten i rod, gdy b) promotor jest na bazie metalu, 
wybranego z grupy obejmującej tytan, mangan, chrom i mo
libden oraz dalej z tym, że gdy składnik a) wybrany jest 
związek na bazie tylko rutenu albo rodu, albo ruten u i rodu, 
albo niklu i rodu, ewentualnie odpada promotor b). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 321024 (22)951121 6(51) C07C 259/06 
(31) 94 343158 (32) 941122 (33) US 
(86) 95 11 21 PCT/US95/15530 
(87) 96 05 30 WO96/16027 PCT Gazette nr 25/96 
(71) SYNTEX (U.S.A) INC., Palo Alto, US; 

AGOURON PHARMACEUTICALS INC, 
LaJolla,US 

(72) Castelhano Arlindo L, US; Bender Steven 
L, US; Deal Judith G., US; Home Stephen, 
CA; Liak Teng J., CA; Yuan Zhengyu, US 

(54) Inhibitory matrycowej metaloproteazy 
(57) Związki o wzorze (I) i ich farmaceutycznie dopuszczalne 

sole inhibłtują matrycowe metaloproteazy, takie jak stromelizy-
na, żelatynaza, matrylizyna i kolagenaza i są przydatne do 
leczenia ssaków mających stany chorobowe łagodzone przez 
inhibicję takich matrycowych metaloproteaz. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 321241 (22) 96 01 31 6(51) C07C 273/04 
(31) 95 263 (32) 95 02 01 (33) CH 
(86) 960131 PCT/IB96/00083 
(87) 9608 08 W096/23767 PCT Gazette nr 36/96 
(71) UREA CASALE S.A, Lugano-Besso, CH 
(72) Pagani Giorgio, Zardi Umberto 

(54) Sposób i urządzenie do produkcji mocznika z 
dobrymi wydajnościami konwersji i o niskim 
zużyciu energii 

(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzan ia mocz
nika w procesie, w którego etapach: • przeprowadza się reakcję 
między amoniakiem i dwutlenkiem węgla w przestrzeni reakcyj
nej (1), otrzymując mieszaninę reakcyjną zawierającą mocznik, 
karbaminian i wolny amoniak w roztworze wodnym, - poddaje 
się otrzymaną mieszaninę, w jednostce (2), obróbce częściowe
go rozkładu karabaminianu i częściowego oddzielenia wolnego 
amoniaku w roztworze wodnym, otrzymując pierwszy strumień 
(24) zawierający amoniak i dwutlenek węgla w fazie oparów i 
strumień (25) zawierający mocznik i resztkowy karbaminian w 
roztworze wodnym, - poddaje się pierwszy strumień (24) zawie
rający amoniak i dwutlenek węgla w fazie oparów co najmniej 
częściowej kondensacji w bloku (6) do otrzymania pierwszej 
części karabaminianu w roztworze wodnym, - zawraca się 
pierwszą część karbaminianu do przestrzeni reakcyjnej (1), -
wprowadza się strumień (25) zawierający mocznik i resztkowy 
karbaminian w roztworze wodnym do sekcji odzyskiwania mo
cznika (bloki 3, 4, 7 i 8), • oddziela się w sekcji odzyskiwania 
resztkowy karbaninian od mocznika otrzymując drugą część 
karbaminianu w roztworze wodnym (26), znamienny tym, że 
prowadzi się dodatkowe etapy, w których: • poddaje się co 
najmniej część drugiej części karabaminianu w roztworze wod
nym (26), otrzymaną w sekcji odzyskiwania, obróbce częścio
wego rozkładu w bloku (9), otrzymując drugi strumień (32) 
zawierający amoniak i dwutlenek węgla w fazie oparów i stru
mień (33), zawierający resztkowy karbaminian w roztworze wod
nym, - poddaje się drugi strumień (32) zawierający amoniak i 
dwutlenek węgla w fazie oparów co najmniej częściowej konde
nsacji w bloku (6), otrzymując trzecią część karbaminianu w 
roztworze wodnym, - zawraca się trzecią część karbaminianu do 
przestrzeni reakcyjnej. 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320130 (22)9705 22 6(51) C07C 401/00 
A61K 31/59 

(31) 96 60018219 (32) 96 05 23 (33) US 
97 60039901 97 0319 US 

(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 
CH 

(72) Manchand Percy Sarwood, Nestor John 
Joseph Jr, Uskokovic Milan Radoje, Vickery 
Brian Henry 

(54) Fluorowane analogi witaminy D3, sposób ich 
wytwarzania oraz zawierająca je kompozycja 
farmaceutyczna 

(57) Ujawniono w szczególności nowe fluorowane analogi 
witaminy D3 o wzorze 1, w którym X oznacza (H, H) lub grupę o 
wzorze =CH2, Ri i R2 oznaczają niezależnie od siebie atom 
wodoru, grupę (Ci-C4)-alkilową lub fluoroalkilową albo Ri i R2 
tworzą razem z atomem węgla C-20 grupę (C3-C6)-cykloalkilową 
lub cyklofluoroalkilową albo Ri i Re tworzą razem grupę o 
wzorze =CH2, R3 i FU oznaczają niezależnie od siebie grupę 
(Ci-C4)-alkilową lub fluoroalkilową albo R3 i R4 tworzą razem z 
atomem węgla C-25 grupę (C3-C9)-cykloalkilową lub cyklofluo
roalkilową, A oznacza wiązanie pojedyncze lub podwójne oraz 
B oznacza wiązanie podwójne lub potrójne, z wyjątkiem tego, 
że: (i) gdy X oznacza grupę o wzorze =CH2, R3 i R4 oznaczają 
grupę o wzorze CF3, A oznacza podwójne wiązanie i jeden z 
podstawników Ri lub R2 jest atomem wodoru, wówczas drugi z 
nich nie może być grupą o wzorze CH3, (II) gdy X oznacza grupę 
o wzorze =CH2, R3 i R4 oznaczają grupę (Ci-C^-alkilową, A 
oznacza podwójne wiązanie i R2 jest atomem wodoru, wówczas 
Ri nie może być grupą o wzorze Chb, (ii) gdy X oznacza grupę 
o wzorze =CH2, R3 i R4 oznaczają grupę (Ci-C4)-alkilową, A 
oznacza podwójne wiązanie i Ri jest atomem wodoru, wówczas 
R2 nie może być grupą o wzorze CH3, (iv) gdy X oznacza grupę 
o wzorze =CKz, jeden z podstawników R3 lub FU oznacza grupę 
o wzorze CF3, A oznacza podwójne wiązanie, Ri oznacza grupę 

o wzorze CH3 i R2 jest atomem wodoru, wówczas drugi z 
podstawników R3 i R4 nie może być grupą o wzorze CH3 oraz 
(v) gdy X oznacza (H, H), R3 i R4 oznaczają grupę o wzorze CF3, 
A oznacza podwójne wiązanie, B oznacza potrójne wiązanie i 
R2 jest atomem wodoru, wówczas Ri nie może oznaczać grupy 
o wzorze CH3, które są użyteczne w leczeniu osteoporozy. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 320131 (22)97 05 22 6(51) C07C 401/00 
A61K 31/59 

(31) 96 60018187 (32) 96 05 23 (33) US 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Hennessy Bernard Michael, Uskokovic 

Milan Radoje 
(54) Fluorowane analogi witaminy D3 i 

zawierające je kompozycje farmaceutyczne 
(57) Ujawniono związek o wzorze 1, w którym R oznacza 

wodór, fluor lub grupę hydroksylową, a X oznacza =CH2 lub, 
gdy R oznacza grupę hydroksylową, X oznacza wodór lub grupę 
=CH2, który jest użyteczny w leczeniu zaburzeń hiperprolifera-
cyjnych, chorób nowotoworowych i chorób gruczołów łojowych 
oraz kompozycję farmaceutyczną zawierającą ten związek jako 
substancję czynną. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320132 (22)97 05 22 6(51) C07C 401/00 
A61K 31/59 

(32) 96 05 23 (33) US 
96 05 23 US 
97 03 19 US 

(31) 96 60018153 
96 60018186 
97 60039900 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 
CH 

(72) Batcho Andrew David, Bryce Graeme 
Findlay, Hennessy Bernard Michael, 
Iacobelli Jerome Anthony, Uskokovic Milan 
Radoje 

(54) Analogi witaminy D3, sposób ich 
wytwarzania i zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne 

(57) Ujawniono związki o wzorze 1, w którym R oznacza 
wodÓF, fluor lub grupę hydroksylową, R2 oznacza wodór, niższy 
alkil lub chlorowiec, X oznacza =CH2 lub, gdy R oznacza grupę 
hydroksylową, X oznacza (H, H) lub =CH2, a A oznacza -CsC-, 
grupę o wzorze 25, grupę o wzorze 26 lub -CH2-CH2-, pod 
warunkiem, że gdy A oznacza -CH2-CH2-, R2 oznacza wodór lub 
niższy alkil, które są użyteczne w leczeniu hiperprolrferacyjnych 
zaburzeń skóry, chorób nowotworowych, chorób gruczołów 
łojowych osteoporozy i stanów związanych z uszkodzeniami 
skóry pod wpływem światła. Ujawniono także sposób wytwarza
nia tych związków oraz zawierające je kompozycje farmaceu
tyczne. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 321162 (22)951222 6(51) C07D 201/08 
C07D 201/16 

C07B 63/02 
(31) 95 19500041 (32) 95 0103 (33) DE 
(86) 9512 22 PCT/EP95/05103 
(87) 96 07 11 WO96/20923 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Ritz Josef, Fischer Rolf, Schnurr Werner, 

Achhammer Günther, Luyken Hermann, 
Fuchs Eberhard 

(54) Sposób ciągłego oczyszczania surowego 
kâprolaktamu wytworzonego z 
6-aminokapronitrylu 

(57) Sposób ciągłego oczyszczania surowego kâprolakta
mu przez uwodornianie, następnie obróbkę w kwaśnym środo
wisku i dołączoną destylację w alkalicznym środowisku, polega 
na tym, że a) 6-aminokapronitryl przez reakcję z wodą prze
kształca się w surowy kaprolaktam, b) z surowego kâprolaktamu 
z etapu a) oddziela się wysoko i łatwo wrzące składniki, c) 
surowy kaprolaktam z etapu b) traktuje się wodorem w tempe
raturze wynoszącej 50 - 150°C i pod ciśnieniem 0,15-25 MPaw 
obecności katalizatora uwodorniania oraz ewentualnie rozpusz
czalnika, otrzymując mieszaninę A, d1) mieszaninę A w rozpusz
czalniku w temperaturze wynoszącej 30 • 80°C i pod ciśnieniem 
0,1 -0,5 MPa prowadzi się przez wymieniacz jonów, zawierający 
końcowe grupy kwasowe i tak otrzymuje się mieszaninę B1, albo 
d2) mieszaninę A destyluje się w obecności kwasu siarkowego, 
przy czym przed dodaniem kwasu siarkowego usuwa się ewen
tualnie obecny rozpuszczalnik, otrzymując miszaninę B2 i e) 
miszaninę B1 albo mieszaninę 82 poddaje się destylacji w 
obecności zasady i tak otrzymuje się czysty kaprolaktam. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321071 (22) 95 11 20 6(51) C07D 207/273 
C07D 207/40 
C07D 209/34 
C07D 209/48 
A61K 31/40 

(31) 94 366677 (32) 94 12 30 (33) US 
(86) 95 11 20 PCT/US95/15119 
(87) 960711 WO96/20705 PCT Gazette nr 31/96 
(71) CELGENE CORPORATION, Warren, US; 

Muller George W., Bridgewater, US; Shire 
Mary, North Plainfíeld, US; Stirling David I., 
Branchburg, US 

(72) Muller George, Shire Mary, Stirling David I. 
(54) Immunoterapeutyczne imidy/amidy i ich 

zastosowanie do obniżania poziomów TNF a 
(57) Nowe imidy/amidy o podanym niżej wzorze są inhibito

rami czynnika martwicy nowotworów a i można je stosować do 
zwalczania m.in. kacheksji, szoku endotoksycznego i replikacji 
retrowirusa. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321263 (22)96 0108 6(51) C07D 209/12 
C07D 209/14 
C07D 401/12 
C07D 417/12 
C07D 403/12 
C07D 487/04 
C07D 451/04 
A61K 31/40 

(31) 95MI 30 (32) 95 0110 (33) IT 
95MI 1687 95 0801 IT 

(86) 96 0108 PCT/EP96/00157 
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(87) 96 0718 W096/21644 PCT Gazette nr 32/% 
(71) SMITHKLINEBEECHAMS.P.A, 

Baranzate di Bollate, IT 
(72) Farina Carlo, Gagliardi Stefania, Parmi 

Carlo, Pinza Mario, Nadler Guy Marguerite 
Marie Gerard, Morvan Marcel Jean-Marie 

(54) Pochodne indolu użyteczne przy leczeniu 
osteoporozy 

(57) Ujawniono związek o wzorze (I) albo jego sól albo jego 
solwat, w którym albo: (i) Ra oznacza grupę Rs, która jest 
wodorem, alkilem albo ewentualnie podstawionym arylem, a Rb 
oznacza ugrupowanie o wzorze (a), w którym X oznacza grupę 
hydroksylową albo alkoksylową, w której grupa alkilowa może 
być podstawiona lub niepodstawiona albo X oznacza grupę 
NRsRt, w której Rs i Rt każdy niezależnie oznacza wodór, alkil, 
podstawiony alkil, ewentualnie podstawiony alkenyl, ewen
tualnie podstawiony ary), ewentualnie podstawiony aryloalkil, 
ewentualnie podstawioną grupę heterocykliczną albo ewentual
nie podstawioną grupę heterocykliloalkilową, albo Rs i Rt razem 
mogą tworzyć grupę heterocykliczną, Ri oznacza alkil albo 
podstawioną lub niepodstawiona grupę arylową, a Ffe, R3 i R4 
każdy niezależnie oznacza wodór, alkil, aryl albo podstawiony 
aryl, albo (ii) Ra oznacza ugrupowanie o wyżej określonym 
wzorze (a), a Rb oznacza wyżej określony R5, a Re i R7 każdy 
niezależnie oznacza wodór, hydroksyl, grupę aminową, 
alkoksyl, ewentualnie podstawiony aryloksyl, ewentualnie 
podstawiony benzyloksyl, grupę alkiloaminową, grupę dwual-
kiloaminową, chlorowiec, trójfluorometyl, grupę nitrową, alkil, 
karboksyl, karbamoil, alkilokarbamoil, albo Re i R7 razem ozna
czają grupę metylenodwuoksy, karbonylodwuoksy albo grupę 
karbonylodwuaminową, a Ra oznacza wodór, hydroksyl, alka-
noil, alkil, aminoalkil, hydroksyalkil, karboksyalkil, karbalko-
ksyalkil, karbamoil albo aminosulfonyl; sposób wytwarzania 
takiego związku, kompozycję farmaceutyczną zawierającą taki 
związek oraz zastosowanie takiego związku w medycynie. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 321065 (22)95 1120 6(51) C07D 209/48 
A61K 31/40 

(31)94 366679 (32)9412 30 (33) US 
(86) 95 11 20 PCT/US95/15384 
(87) 96 07 11 WO96/20926 PCT Gazette nr 31/96 
(71) CELGENE CORPORATION, Warren, US; 

Muller George, Bridgewater, US; Shire 
Mary, North Plainfield, US; Stirling David I., 
Branchburg, US 

(72) Muller George, Shire Mary, Stirling David I. 

(54) Podstawione im idy jako inhibitory TNF 
(57) Nowe imidy są inhibitorami czynnika martwicy nowo

tworów a i można je stosować do zwalczania kacheksji, szoku 
endotoksycznego i replikacji retrowirusa. 

Przykładem tych związków jest 2-ftalimido-3-(3', 4'-
dimetoksyfenylo) propan. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 321187 (22)% 0111 6(51) C07D 213/04 
C07D 295/08 
C07C 215/14 

(31) 95 9500444 (32) 95 02 08 (33) SE 
(86) 960111 PCT/EP96/00207 
(87) 96 08 15 W096/24576 PCT Gazette nr 37/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) KöllJuhan, Frank Magnus 
(54) Sposób wytwarzania 

aminoetyloetanoloaminy i/lub 
hydroksyetylopiperazyny 

(57) W sposobie wytwarzania aminoetyloetanoloaminy, 
hydroksyetylopiperazyny lub obu tych związków, etylenodiami-
nę, piperazynę lub ich mieszaninę etoksyluje się w obecności 
katalizatora w sposób ciągły w nadmiarze etylenodiaminy i/lub 
pioperazyny. 

Otrzymany strumień produktu etoksylowania poddaje 
się następnie obróbce przez destylację w urządzeniu destyla
cyjnym, w celu przerobu strumienia produktu aminowania otrzy
manego podczas aminowania monoetanoloaminy amoniakiem. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 321267 (22)9512 22 6(51) C07D 223/10 
C07C 211/12 
C07C 209/48 

(31) 95 19500222 (32) 95 01 05 (33) DE 
(86) 9512 22 PCT/EP95/05115 
(87) 960711 WO96/20931 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Achhammer Günther, Bassler Peter, Fischer 

Rolf, Fuchs Eberhard, Luyken Hermann, 
Schnurr Werner, Witzel Tom 

(54) Sposób jednoczesnego wytwarzania 
kâprolaktamu i heksametylenodiaminy 

(57) Sposób jednoczesnego wytwarzania kâprolaktamu i 
heksametylenodiaminy, wychodzący z dinitrylu kwasu ady pi no
wego, polega na tym, że a) dinitryl kwasu adypinowego częścio
wo uwodornia się otrzymując mieszaninę, b) otrzymaną w etapie 
a) mieszaninę poddaje się destylacji otrzymując amoniak jako 
frakcję szczytową i pozostałość w kubie I, przy czym destylację 
przeprowadza się w obecności obojętnego w warunkach desty
lacji związku A, i przy czym zostaje oddzielona część amoniaku, 
i c) pozostałość w kubie I, poddaje się drugiej destylacji otrzy
mując mieszaninę złożoną z obojętnego związku A i amoniaku 
jako frakcję szczytową oraz pozostałość w kubie II, d) pozosta
łość w kubie II, poddaje się destylacji w trzeciej kolumnie, 
otrzymując obojętny związek A jako frakcję szczytową i pozosta
łość w kubie III, z tym że otrzymany jako frakcja szczytowa 
obojętny związek A kieruje się do drugiej kolumny, i destylację 
ewentualnie przeprowadza się w obecności obojętnego w wa
runkach destylacji związku B, e) pozostałość w kubie III poddaje 
się destylacji w czwartej kolumnie z otrzymaniem frakcji szczy
towej KP1 i pozostałości w kubie IV, f) frakcję szczytową KP1 
poddaje się destylacji w piątej kolumnie i otrzymuje frakcję 
szczytową KP2, i pozostałość w kubie V, zawierającą głównie 
heksametylenodiaminę o czystości wynoszącej co najmniej 
95%, przy czym frakcję szczytową KP2 kieruje się do trzeciej 
kolumny albo ewentualnie tylko częściowo do trzeciej kolumny, 
a resztę usuwa się i g) pozostałość w kubie IV, zawierającą 
głównie 6-aminokapronřr.ryl i dinitryl kwasu adypinowego, pod
daje się destylacji w szóstej kolumnie, otrzymując 6-aminoka-
pronitryl o czystości co najmniej 95% jako frakcję szczytową i 
dinitryl kwasu adypinowego w kubie, i tak otrzymany 6-amino-
kapronitryl poddaje się następnie cyklizacji do kâprolaktamu. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321292 (22)960111 6(51) C07D 233/58 
C 0 7 D 235/02 
C07D 401/04 
C07D 403/04 
A61K 31/44 
A61K 31/47 

A61K 31/415 
A61K 31/505 

(31)95 372521 (32)95 0112 (33) US 
95 374278 95 0118 US 
95 483348 95 06 07 US 

(86)96 0111 PCT/US96/01094 
(87) 96 0718 W096/21654 PCT Gazette ni 32/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

. CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) Adams Jerry Leroy, US; Garigipati Ravi 

Shanker, IN; Lee John Cheung-Lun, US 
(54) Nowe związki 
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych imidazolu, sposobu 

ich wytwarzania, zastosowania do leczenia chorób, w których 
pośredniczy cytokina i kompozycji farmaceutycznych stosowa
nych w takim leczeniu. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 320996 (22)9512 21 6(51) C07D 239/02 
C07D 271/06 
C07D 285/12 
C07D 333/38 
C07D 213/28 
A61K 31/38 
A61K 31/41 

A61K 31/435 
(31)94 363506 (32)9412 23 (33) US 
(86)9512 21 PCT/US95/16711 
(87) 96 07 04 W096/19988 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US 
(72) Christensen Siegfried B.IV, US; Karpiński 

Joseph M., US; Ryan M. Dominie, CA; 
Bender Paul E., US 

(54) 4,4-(dipodstawione)monomery cykloheksan 
-1-olowe i związki pokrewne 

(57) Wynalazek dotyczy nowych 4,4-(dipodstawionych) 
monomerów cykloheksan-1-olowych i związków pokrew
nych, kompozycji farmaceutycznych zawierające takie 
związki, oraz ich zastosowania w leczeniu chorób alergicz
nych i zapalnych, a także w hamowaniu wytwarzania czyn
nika martwicy nowotworów (TNF). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 320941 (22)9512 08 6(51) C07D 239/69 
C07D 401/04 
C07D 403/04 
A61K 31/505 

(31) 94 3837 (32) 9412 20 (33) CH 
(86) 95 12 08 PCT/EP95/04843 
(87) 96 06 27 W096/19459 PCT Gazette nr 29/96 

(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE 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) Nowe sulfonamidy 
(57) Ujawniono związki o wzorze 1, będące inhibitorami 

endoteliny, użyteczne w leczeniu chorób związanych z aktyw
nością endoteliny, takich jak nadciśnienie tętnicze oraz preparat 
farmaceutyczny i sposób wytwarzania związków o wzorze 1. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 321003 (22) 95 12 19 6(51) C07D 241/04 
C07D 403/04 
A61K 31/445 
A61K 31/495 

(32)9412 23 (33) DE 
95 07 21 DE 
95 0912 DE 

(31) 94 4446301 
95 19526678 
95 19533639 

(86) 95 1219 PCT/EP95/05031 
(87) 960704 WO96/20173 PCT Gazette nr 30/96 
(71) DR. KARL THOMAE GMBH, Biberach, 

DE 
(72) Pieper Helmut, Austel Volkhard, 

Himmelsbach Frank, Linz Günter, Guth 
Brian, Weisenberger Johannes 

(54) Pochodne piperazyny, leki zawierające te 
związki, ich zastosowanie i sposoby 
wytwarzania 

(57) Ujawniono pochodne piperazyny o ogólnym wzorze (I), 
ich tautomery, stereoizomery, z mieszaninami włącznie, a także 
sole tych związków, zwłaszcza fizjologicznie tolerowane sole z 
kwasami lub zasadami, które mają cenne własności farmako
logiczne, korzystnie działanie hamujące agresję, leki zawierają
ce takie związki oraz ich zastosowanie i sposoby wytwarzania. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 320105 (22) 97 05 21 6(51) C07D 277/62 
A61K 31/47 

(31) 96 19620508 (32) 96 05 22 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

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

Gerhard, Wirth Klaus, Schölkens Bernward 



Nr 24 (624) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 47 

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

(57) Nowe związki heterocykliczne o ogólnym wzorze 1, w 
którym jeden z symboli Xi, X2 i X3 oznacza C-O-R2, a pozostałe 
symbole Xi, Xz, X3 i X4 są jednakowe lub różne i oznaczają N 
lub CR1, R1 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atom 
wodoru, atom chlorowca, Ci-Ce-alkil, O-R6, S-R8, NHR6, Ce-Ci2-
aryl, C6-Ci2-arylo-Ci-C3-alkil, C(0)-OR6, C(0)-H, C2-C5-alkenyl, 
NÜ2, SO3R7, CN lub CfpJ-NHR8, przy czym Ci-Ce-alkil, C6-C12-
aryl, Ce-Ci2-arylo-Ci-C3-alkil i C2-Cs-alkenyl są ewentualnie 
podstawione, Fr oznacza grupę o ogólnym wzorze 2, w którym 
R4 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, 
atom chlorowca, OR8, SR8, CN lub Ci-C5-alkil, R8, R7 i R8 

są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, C1-C5-
alkil, C3-C5-alkenyl, Ce-Ci2-arylo-Ci-C3-alkil, C3-Cio-cyklo-
alkil, C3-Cio-cykloalkilo-Ci-C3-alkil, C(0)-(0)0-Ci-C5-alkil lub 
C(0)-(NH)0-Ci-C5-alkil, A oznacza ugrupowanie aminokwasu, 
Rf0 oznacza -C(0)-D-E, -C(S)-D-E, -SO2-D-E lub atom wodoru, 
D oznacza C2-C5-alkenodiyl, Ci-Ce-alkanodiyl, -(CH2)n-Y0-
(CH2)m, C3-Cio-cykloalkanodiyl, C3-Cio-cykloalkilc-Ci-C3-alka-
nodiyl, C3-Cio-cykloalkenodiyl lub C3-Cio-cykloalkenylo-
Ci-C3-alkanodiyl, ewentualnie podstawione, E oznacza atom 
wodoru, Ce-Cio-aryl lubCi-Ce-heteroaryl, przy czym Ce-Cio-aryl 
i Ci-Cg-heteroaryl są ewentualnie podstawione, Yoznacza atom 
tlenu, atom siarki lub NR8, n i m są jednakowe lub różne i 
niezależnie oznaczają liczbę 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, o oznacza 0 
lub 1, a także ich fizjologicznie zgodne sole, są antagonistami 
bradykininy, użytecznymi jako leki i stanowią substancję czynną 
środka farmaceutycznego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 321136 (22)951107 6(51) C07D 295/02 
C07D 295/08 
C07D 239/42 
C07D 213/74 
C07D 317/58 
A61K 31/495 
A61K 31/505 

(31) 94 335475 (32) 941107 (33) US 
95 474383 95 0607 US 
95 484974 95 0607 US 

(86) 951107 PCT/US95/14472 

(87) 96 05 17 WO96/14307 PCT Gazette nr 22/96 
(71) PFIZER INC., New York, US 
(72) Peterson John M., Blum Charles A., Cai 

Guolin, Hutchison Alan 

(54) Niektóre podstawione pochodne 
benzyloaminy jako nowa klasa specyficznych 
ligandów neuropeptydu Yl 

(57) Wynalazek obejmuje swym zakresem związki o wzorze 
(I) oraz ich farmaceutycznie dozwolone sole. 

Związki te są użyteczne w diagnostyce i leczeniu 
zaburzeń związanych z jedzeniem, takich jak otyłość i żar
łoczność oraz chorób sercowo-naczyniowych, takich jak 
nadciśnienie samoistne oraz niewydolność zastoinowa ser
ca, dzięki wiązaniu się tych związków z receptorami ludz
kiego neuropeptydu Y1. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 319995 (22) 97 05 15 6(51) C07D 311/22 
C07D 405/12 
A61K 31/35 

(32)96 05 15 (33) DE 
9609 26 DE 

(31) 96 19619614 
96 19639462 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(72) Lang Hans Jochen, Gerlach Uwe, Brendel 
Joachim, Englert Heinrich Christian, 
Gögelein Heinz, Hropot Max, Bohn Helmut, 
Herling Andreas, Busch Andreas, Greger 
Rainer 

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

(57) Ujawniono nowe pochodne chromanu o wzorze 1 i o 
wzorze 11, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie do 
wytwarzania środków farmaceutycznych, w tym diagnostycz
nych i środek farmaceutyczny. 

Związki te i zawierające je środki farmaceutyczne 
mają zdolność blokowania kanałów K+ otwieranych przez 
cAMP, hamowania wydzielania soku żołądkowego, lecze
nia wrzodów żołądka i przewodu pokarmowego, leczenia 
zapalenia przełyku z zarzucania treści żołądkowej, biegun
ki, arytmii, w tym związanych z nawrotem fali pobudzenia i 
zapobiegania nagłym zgonem na serce. 

(20 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321019 (22)951227 6(51) C07D 453/02 
(31)94 327045 (32)941228 (33) JP 
(86) 95 12 27 PCT/JP95/02713 
(87) 96 07 04 WO96/20194 PCT Gazette nr 30/96 
(71) YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL 

CO. LTD., Tokio, JP 
(72) Takeuchi Makoto, Naito Ryo, Hayakawa 

Masahiko, Okamoto Yoshinori, Yonetoku 
Yasuhiro, Ikeda Ken, Isomura Yasuo 

(54) Nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja 
medyczna zawierająca te związki 

(57) Przedmiotem zgłoszenia są pochodne chinuklidyny 
określone ogólnym wzorem (I), ich sole, N-tlenki lub czwarto
rzędowe sole amoniowe oraz kompozycje medyczne zawiera
jące te związki. 

Związek ma antagonistyczne działanie na muskaryno-
wy receptor M3 i jest użyteczny jako środek zapobiegawczy lub 
lekarstwo w chorobach urologicznych, chorobach oddecho
wych lub chorobach związanych z trawieniem. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 321048 (22) 95 12 06 6(51) C07D 471/10 
(31) 94 9426029 (32)9412 22 (33) GB 

95 9512920 95 06 24 GB 
(86) 9512 06 PCT/EP95/04889 
(87) 96 06 27 W096/19477 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Gaster Laramie Mary, King Francis David, 

Wyman Paul Adrian 

(54) Tetracykliczne spirozwiązki, sposób ich 
wytwarzania i ich zastosowanie jako 
związków antagonistycznych receptorów 
5HT1D 

(57) Ujawniono nowe pochodne piperydyny o wzorze (I), ich 
sole lub N-tlenki, sposoby ich wytwarzania, kompozycje 
farmaceutyczne zawierające je i ich zastosowanie jako le
ków, w szczególności do leczenia zaburzeń centralnego 
układu nerwowego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321092 (22) 95 12 22 6(51) C07D 503/18 
A61K 31/42 

(31) 94 9426261 (32) 94 12 24 (33) GB 
(86) 9512 22 PCT/GB95/03039 
(87) 96 07 04 WO96/20199 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SPURCOURT LIMITED, Woodley, GB 
(72) Callewaert George Leo 
(54) Diklawulanikowe sole eterów diaminowych i 

sposób ich wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest diklawulanikowa sól wy

wodząca się z kwasu klawulanikowego i eteru diaminowego o 
wzorze II, w którym R1 oznacza grupę alkilenową ewentualnie 
podstawioną jednym lub kilkoma inertnymi podstawnikami, R2 

i R3 oznaczają niezależnie atom wodoru lub grupę alkilową 
ewentualnie podstawioną jednym lub kilkoma inertnymi pod
stawnikami albo R2 i R3 tworzą razem heterocykliczny pierścień 
o 4 do 7 atomach węgla ewentualnie podstawiony jednym lub 
kilkoma inertnymi podstawnikami. Sól jest wytwarzana przez 
reakcję eteru diaminowego z kwasem klawulanikowym lub jego 
solą, w rozpuszczalniku organicznym i wyodrębnianie wytwo
rzonej soli. Sól kwasu klawulanikowego może być stosowana w 
preparatach farmaceutycznych razem z farmaceutycznie dopu
szczalnym nośnikiem rozcieńczalnikiem lub zaróbką i ewentu
alnie antybiotykiem beta-laktamowym i jest wykorzystywana 
jako produkt pośredni przy wytwarzaniu soli potasowej. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 320965 (22)9512 21 6(51) C07D 513/04 
C07D 487/04 
A61K 31/495 

(32)9412 22 (33) GB 
95 02 17 GB 

(31) 94 9426038 
95 9503136 
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95 9510265 95 05 22 GB 
95 9510267 95 05 22 GB 
95 9510266 95 05 22 GB 

(86) 95 12 21 PCT/CA95/ÜO708 
(87) 96 06 27 W096/19483 PCT Gazette nr 29/96 
(71) BIOCHEM PHARMA INC., Laval, CA 
(72) Dimaio John, CA; Siddiqui M.Arshad, CA; 

Gillard John W., CA; St-Denis Yves, CA; 
Tarazi Micheline, CA; Preville Patrice, CA; 
Levesque Sophie, CA; Bachand Benoit, CA; 
Edmonds Jeremy John, US; Doherty 
Annette Marian, US 

(54) Bicykliczne inhibitory trombiny o niskiej 
masie cząsteczkowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest odkrycie konkurencyjnych 
, heterocyklicznych inhibitorów enzymu trombiny o wzorze 1, 
sposobów ich wytwarzania oraz kompozycji farmaceutycznych 
zawierających te związki. 

Przedmiotem wynalazku jest również użycie takich 
związków oraz kompozycji in vitro w charakterze antykoagulan-
tów oraz in vivo do leczenia oraz do profilaktyki zaburzeń 
zakrzepowych, takich jak zakrzepica żylna, zator płucny czy 
zakrzepica tętnicza, prowadzących do ostrych stanów, takich 
jak zawał mięśnia sercowego czy zator mózgu. 

Związki te oraz ich kompozycje posiadają zastosowanie 
terapeutyczne przy zapobieganiu i leczeniu koagulopatii zwią
zanych z operacją chirurgiczną wykonania przepływu omijają
cego wieńcowego (coronary bypass) oraz przypadków nawrotu 
zwężenia. 

(57 zastrzeżeń) 

A1(21) 321041 (22) 95 12 21 6(51) C07D 521/00 
(31) 94 94203773 (32) 94 12 28 (33) EP 
(86)9512 21 PCT/EP95/05173 
(87) 960704 WO96/20200 PCT Gazette nr 30/% 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALV., 

Beerse, BE 
(72) Venet Marc Gaston, Mabire Dominique 

Jean-Pierre, Sanz Gérard Charles 
(54) 6-[TriazoIil [3-(trifluorometylo) 

fenylo]metylo] -2-chinolinony i 
-chinolinotiony 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym R1 

oznacza atom wodoru, grupę aminową lub C1-C4 al kil- R2 ozna
cza atom wodoru, atom chlorowca lub C1-C4 alkil; R oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca lub C1-C4 alkil; Y oznacza O lub 
S, a -X1 = X2- oznacza dwuwartościową grupę o wzorze -N = 
CH- (a-1) lub -CH = N- (a-2); farmaceutycznie dopuszczalnych 
soli addycyjnych z kwasami lub sterochemicznych postaci izo
merycznych tych związków; środków farmaceutycznych zawie

rających te związków i sposobów wytwarzania tych związków. 
Ponadto dotyczy on zastosowania tych związków jako leku, a 
zwłaszcza ich zastosowania jako leku do leczenia zaburzeń 
keratynizacji. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 321158 (22)951102 6(51) C07F 9/38 
(31) 94 9423254 (32) 941116 (33) GB 
(86) 95 1102 PCT/GB95/02573 
(87) 96 05 23 W096/15135 PCT Gazette nr 23/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Atherton John Heathcote, Hodgkinson łan 
(54) Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny 
(57) Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny (glifosat) 

lub jej soli przebiega przez: 1) wytworzenie N-fosfonometylo-
glicynonřtrylu w reakcji kwasu aminometylofosfonowego, cyjan
ku metalu alkalicznego i formaldehydu w roztworze wodnym 
przy pH w granicach od 10 do 13 (korzystnie od 11 do 11,5), 
przy czym dodawany jest kwas mineralny w ilości wystarczają
cej do utrzymania pH w pożądanym zakresie, a następnie, 2) 
hydrolizę N-fosfonometyloglicynonřtrylu wytworzonego w eta
pie 1) do utworzenia soli N-fosfonometyloglicyny i ewentualnie 
3) zobojętnienie soli N-fosfonometyloglicyny do utworzenia N-
fosfonometyloglicyny. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319895 (22)97 05 09 6(51) C07F 9/141 
(31) 96 19619528 (32) 96 05 15 (33) DE 
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Bahrmann Helmut, DE; Lappe Peter, US; 

Müller Thomas, DE 
(54) Podstawione difosfiny i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Ujawniono związki o wzorze ogólnym 1, w którym R1 

oznacza grupę karboksylanową (-COO"), sulfonianową (-SO3"), 
fosfonianową (PO32") lub grupę 2-aminoetanobisfosfonianową 
[-NH-CH2CH(P032")2], R2 oznacza prostołańcuchową resztę al-
kilenową zawierającą 1 • 8 atomów węgla, zawierającą tlen 
resztę alkilenową o 2 - 6 atomów węgla, resztę cykloalkilenową 
zawierającą 3-10 atomów węgla lub resztę zawierającą podsta
wiony (podstawione) pierścień (pierścienie) aromatyczne, a, b, 
c, d są takie same lub różne i oznaczają cyfrę 0 lub 1, przy czym 
co najmniej jeden ze wskaźników a, b, c, d musi oznaczać cyfrę 
1, R3 i R4 są takie same lub różne i oznaczają (C4-C26)alkil, 
podstawioną lub niepodstawioną grupę (Ce-Cio) ary Iową lub 
(Ce-Cio)cykloalkilową lub grupę benzylową, a R3 może również 
oznaczać wodór oraz sposób ich wytwarzania. 

(13 zastrzeżeń) 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (624) 1997 

Al(21) 321184 (22) 96 1114 6(51) C07H 15/04 
(31) 95 9513647 (32) 95 1117 (33) FR 
(86) 96 1114 PCT/FR96/01798 
(87) 97 05 29 WO97/19094 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ROQUETTE FRERES, Lestrem, FR 
(72) Duflot Pierrick, Fouache Catherine 
(54) Nowy sposób wytwarzania palatynitolu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób wytwarzania 

palatynitolu, w którym prowadzi się: w pierwszym etapie epime-
ryzację izomaltozy w warunkach umożliwiających otrzymanie 
mieszaniny a-D-glukopiranozylo-(1 •* 6)-D-mannozy i izomalto
zy, w drugim etapie zubożenie tej epimeryzowanej mieszaniny 
w izomaltozę tak, aby otrzymać nową mieszaninę, zawierającą 
a-D-glukopiranozylo- (1 -* 6)-D-mannozę i izomaltozę w stosun
ku w przybliżeniu równomolowym i w trzecim etapie uwodornie
nie katalityczne tej mieszaniny w przybliżeniu równomolowej. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 321185 (22) 96 1114 6(51) C07H 15/04 
(31)95 9513648 (32)951117 (33) FR 
(86) 961114 PCT/FR96/01797 
(87) 97 05 29 WO97/19093 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ROQUETTE FRERES, Lestrem, FR 
(72) Duflot Pierrick, Fouache Catherine 
(54) Nowy sposób wytwarzania palatynitolu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób wytwarzania 

palatynitolu, w którym prowadzi się, w pierwszym etapie, epime-
ryzację izomaltozy w warunkach umożliwiających otrzymanie 
mieszaniny a-D-glukopiranozylo-(1 -*• 6) -D-mannozy i izomal
tozy, w drugim etapie, uwodornienie katalityczne tej miesza
niny i w trzecim etapie zubożenie chromatograficzne w 
izomaltitol uwodornionej mieszaniny tak, aby otrzymać mie
szaninę a-D-glukopiranozylo-(1 -* 6)-D-mannitolu w przybliże
niu równomolową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321046 (22) 95 1114 6(51) C07H 19/06 
(31) 94 355372 (32) 941213 (33) US 
(86) 95 11 14 PCT/US95/14864 
(87) 96 06 20 W096/18637 PCT Gazette nr 28/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Berglund Richard Alan 
(54) Sposób wytwarzania chlorowodorku 

1- (2,-deoksy-2,,2'-difluoro-D-ry boftiranozylo) • 
4-aminopirymidyn-2-onu 

(57) Wynalazek dostarcza sposobu wytwarzania chlorowo
dorku gemcytabiny, zgodnie z którym odbezpiecza się/?-1-(2'-
deoksy-2', 2'-dřfluoro -3', 5'-di-Obenzoilo-D-rybofuranozylo) 
-4-aminopirymidyn-2-on z użyciem katalitycznej ilości alkiloami-
ny w obecności metanolu lub etanolu, w środowisku zasadniczo 
wolnym od wody, do powstałego roztworu dodaje się kwasu 
solnego i przeciwrozpuszczalnika i wyodrębnia się powstały 
stały chlorowodorek gemcytabiny. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321159 (22) 95 04 26 6(51) C07K 7/06 
(31) 94 4415997 (32) 94 05 06 (33) DE 
(86) 95 0426 PCT/EP95/01577 
(87) 95 1116 WO95/30691 PCT Gazette nr 49/95 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Amberg Wilhelm, DE; Bernard Harald, DE; 

Buschmann Ernst, DE; Haupt Andreas, US; 
Janitschke Lothar, DE; Janssen Bernd, DE; 
Karl Ulrich, DE; Kling Andreas, DE; Müller 
Stefan, DE; De Potzolli Bernd, DE; Ritter 
Kurt, DE; Thyes Marco, DE; Zierke 
Thomas, DE 

(54) Nowa peptydowa substancja czynna oraz 
sposób jej wytwarzania 

(57) Ujawniono związek Me2Val-Val-MeVal-Pro-Pro-NHBzl • 
HCl. Wytwarza się go ze związku Z-Val-Val-MeVal-Pro-OR1. 

Związek wykazuje aktywność przeciwnowotworową. 
(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 321091 (22)9512 20 6(51) C07K14/00 
(31)94 112094 (32)9412 21 (33) IL 

95 114460 95 0705 IL 
(86) 9512 20 PCT/US95/16596 
(87) 96 06 27 W096/19236 PCT Gazette nr 29/96 
(71) YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO. LTD., Rehovot, IL 
(72) Cohen Iran R., Elias Dana, Fridkin 

Matityahu 
(54) Analogi peptydu p277 i zestawy 

farmaceutyczne zawierające je, stosowane w 
leczeniu lub diagnostyce cukrzycy 

(57) Ujawniono w szczególności peptyd o sekwencji I: Val-
Leu-Gly-Gly-Gly-Xi-Ala-Leu-Leu-Arg-X2-Ile -Pro-Ala-Leu-Asp-
Ser-Leu-X3-Pro-Ala-Asn-Glu-Asp (Sekw. nr: 2) znamienny tym, 
że Xi i X2 oznacza resztę cysteiny lub resztę waliny, a X3 jest 
resztą treoniny lub lizyny, leczXi ÍX2 nie mogą być jednocześnie 
resztami cysteiny, podczas gdy X3 jest resztą treoniny oraz jego 
sole i funkcjonalne pochodne. Peptyd ten wykazuje zasadniczo 
tę samą aktywność biologiczną, co p 277, a większą stabilność. 

(35 zastrzeżeń) 
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A1(21) 320995 (22) 95 12 21 6(51) C07K14/78 
(31)94 9426254 (32)9412 24 (33) GB 

95 9505905 
95 9513904 

95 03 23 
95 07 07 

GB 
GB 

(86) 95 12 21 PCT/GB95/02992 
(87) 96 07 04 WO96/20216 PCT Gazette nr 30/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Dutta Anand Swaroop 
(54) Inhibitory adhezji fibronektyny 
(57) Ujawniono w szczególności cykliczne peptydy o wzorze 

1, w którym AA1 oznacza aminokwas L lub D wybrany spośród 
Ile i Leu lub ich aminokwasowych analogów, AA2 oznacza 
aminokwas L wybrany spośród Leu lub jego aminokwasowych 
analogów, AA3 oznacza aminokwas L wybrany spośród Asp lub 
jego aminokwasowych analogów, zawierający grupę karboksy
lową lub mimetyk grupy karboksylowej w łańcuchu bocznym, 
AA4 oznacza aminokwas L wybrany spośród Val lub jego ana
logów aminokwasowych, LINKER oznacza ugrupowanie wiążą
ce koniec N AA1 z końcem C AA4 z wytworzeniem cyklicznego 
peptydu, zawierającego hetrocykliczny pierścień, mający 17 do 
30 członów. Cykliczne peptydy inhibitują oddziaływanie adhe-
zyjnej naczyniowej komórkowej cząsteczki-1 i fibronektyny z 
bardzo późnym antygenem integryny 4 i mają zastosowania 
terapeutyczne, na przykład przy reumatoidalnym zapaleniu sta
wów lub stwardnieniu rozsianym. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 321088 (22) 95 12 22 6(51) C07K16/24 
(31)94 363131 (32)9412 23 (33) US 

95 467420 
95 470110 

95 06 06 
95 0606 

US 
US 

(86) 95 12 22 PCT/US95/17082 
(87) 96 0711 WO96/21000 PCT Gazette nr 31/96 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

CORPORATION, Filadelfia, US; 
SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 
GB 

(72) Ames Robert S., US; Appelbaum Edward 
Robert, US; Chaiken Irwin M, US; Cook 
Richard ML, US; Gross Mitchell Stuart, US; 
Holmes Stephen Dudley, GB; McMillan 
Lynette Jane, US; Theisen Timothy Wayne, 
US 

(54) Rekombinowani antagoniści IL-5 przydatni 
do leczenia zaburzeń związanych z IL-5 

(57) Dostarczono m.in. chimerycznych, humanizowanych i 
innych mAb przeciwko IL-5, uzyskanych z neutralizujących mAb 
o wysokim powinowactwie, zawierających je kompozycji farma
ceutycznych oraz sposobów leczenia i diagnozowania. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 321161 (22)9512 27 6(51) C07K16/40 
C07K16/18 
C12P 21/08 
C12N 15/06 
C12N 15/13 
C12N 5/20 
C12N 9/99 

A61K 39#95 
(31) 94 340006 (32) 9412 29 (33) JP 
(86) 9512 27 PCT/JP95/02714 
(87) 96 07 11 WO96/20959 PCT Gazette nr 31/96 
(71) YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL 

CO. LTD., Tokio, JP 
(72) Kawauchi Yasushi, Takasaki Jun, Yasunaga 

Tomoe, Masuho Yasuhiko 
(54) Nowe przeciwciała monoklonalne 

wywierające działanie hamujące wobec 
fosfolipazy A2 typu II i białko zawierające 
ich część 

(57) Ujawniono nowe przeciwciało monoklonalne zdolne do 
hamowania aktywności ludzkiej fosfolipazy A2 typu II, jak rów
nież małpiej fosfolipazy A2 typu II i/lub mysiej fosfolipazy A2typu 
II, które jest nie tylko przydatne klinicznie, ale również w bada
niach przedklinicznych z użyciem małpy albo myszy. 

Przeciwciało monoklonalne albo białko obejmujące jego 
część może być zastosowane jako lek w zawale serca, zawale 
mózgu itp. gdzie może brać udział fosfolipaza A2 typu II. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321268 (22)96 0109 6(51) C08B 1/00 
D01D 1/02 
D01F2/00 

(31) 95 9500388 (32) 95 0110 (33) GB 
(86) 960109 PCT/GB96/00029 
(87) 96 07 18 W096/21678 PCT Gazette nr 32/96 
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) 

LIMITED, London, GB; BUSS AG, 
Pratteln, CH; AKZO NOBEL FASER AG, 
Wuppertal, DE 

(72) Quigley Michael, GB; Armistead Roger 
James Rees, GB; Naef Rainer, CH; 
Ronchetti Andrew, GB; Nussberger Werner, 
CH; Ronchetti Katharine Anne, GB 

(54) Wytwarzanie roztworów celulozy w wodnym 
tlenku aminy trzeciorzędowej 

(57) Sposób wytwarzania roztworu celulozy w tlenku aminy 
trzeciorzędowej (takim jak N-tlenek N-metylomorfoliny) 
substancji nierozpuszczającej dla celulozy (takiej jak wo
da) obejmuje wytwarzanie mieszaniny zawierającej nadmiar 
substancji nierozpuszczającej i usuwanie tego nadmiaru 
przez ogrzewanie mieszaniny do temperatury przekraczającej 
temperaturę wrzenia substancji nierozpuszczającej przy wstę
pnie określonym ciśnieniu podatmosferycznym, i podawanie 
ogrzanej mieszaniny do strefy wprowadzania komory miesza
jącej przy wstępnie określonym ciśnieniu podatmosferycznym 
tak, aby spowodować gwałtowne odparowanie części nad
miaru substancji nierozpuszczającej. Następnie mieszanina w 
komorze mieszającej jest poddawana mieszaniu za pomocą 
wirnika i transportowana przez komorę mieszającą, przy czym 
następuje dalsze odparowanie substancji nierozpuszczają
cej. Utworzony w ten sposób roztwór celulozy jest odciągany 
z komory mieszającej, zaś odparowana substancja nierozpu-
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szczająca jest odprowadzana w sposób współbieżny z tego 
samego końca komory mieszającej. Opisano również urządze
nie do prowadzenia tego sposobu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319929 (22) 97 05 12 6(51) C08F 2/38 
C08K5/14 

(31)96 9605909 (32)96 0513 (33) FR 
(71) ELF ATOCHEM S.A, Puteaux, FR 
(72) Bertin Denis, Boutevin Bernard, Nicol Pascal 
(54) Sposób wytwarzania polimeru lub 

kopolimeru oraz polimer lub kopolimer 
(57) Sposób zawiera etap polimeryzacji lub kopolimeryzacji 

co najmniej jednego monomeru zdolnego do polimeryzacji lub 
kopolimeryzacji drogą rodnikową w obecności stabilnego wol
nego rodnika i inicjatora o wzorze R'-O-O-R2 , w którym R1 i R2, 
które mogą być takie same lub różne, oznaczają rodnik alkilowy, 
aryiowy, alkiloarylowy lub aralkilowy, zawierający na przykład 
od 1 do 20 atomów węgla. Sposób jest szybki, pozwala na 
bardziej efektywne działanie inicjatora, a otrzymane polimery 
lub kopolimery mają niski wskaźnik żółknięcia. 

Przedmiotem wynalazku jest także polimer i kopolimer, 
charakteryzujący się niskim stopniem polidyspersji i niskim 
wskaźnikiem żółknięcia. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 321142 (22)9512 27 6(51) C08F 2/50 
G02B1/04 

(31) 94 3967 (32) 9412 30 (33) CH 
94 3968 9412 30 • CH 

(86) 9512 27 PCT/CH95/00309 
(87) 96 0711 W096/21167 PCT Gazette nr 31/96 
(71) NOVARTISAG,Bazylea,CH 
(72) Chabrecek Peter, AU; Lohmann Dieter, CH; 

Dietliker Kurt, CH 
(54) Polimery na bazie kopolimerów blokowych 
(57) Wynalazek dotyczy usieciowanych polimerów, które 

stanowią produkty polimeryzacji mieszanin zdolnych do poli
meryzacji, zawierających następujące składniki: a) polimer 
wielkocząsteczkowy o wzorze C, w którym Macro oznacza 
m-wartościową resztę polimeru wielkocząsteczkowego po usu
nięciu m grup Rx-H, Rx niezależnie od siebie oznaczają wiąza
nie, -O-, NRN- lub -S-, gdzie Rn oznacza wodór lub niższy alkil, 
PI* oznacza dwuwartościową resztę fotoinicjatora, Raa oznacza 
część fotoinicjatora, która podczas rozszczepiania tego fotoini
cjatora tworzy mniej reaktywny rodnik, zaś m oznacza liczbę 
całkowitą od 1 do 100, b) monomer winylowy zdolny do kopo-
limeryzacji oraz c) środek sieciujący. 

Polimery te nadają się, zwłaszcza do wytwarzania 
kształtek, takich jak np. soczewki kontaktowe. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 314206 (22) 96 05 10 6(51) C08F 218/08 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 

Tworzyw Winylowych, Oświęcim; Zakłady 

Chemiczne OŚWIĘCIM Spółka Akcyjna, 
Oświęcim 

(72) Sporysz Wanda, Starzak Marian, Mańkowski 
Zdzisław, Cebulski Andrzej, Grzywa 
Andrzej, Bury Aleksander, Patyk Tadeusz, 
Stokłosa Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania dyspersji wodnych 
kopolimerów octanu winylu z akrylanami 

(57) Sposób wytwarzania dyspersji wodnych kopolimerów 
octanu winylu z akrylanami polega na emulsyjnej polimeryzacji 
mieszaniny octanu winylu i akrylanów w obecności inicjatora 
polimeryzacji i buforu oraz układu emuigująco-stabilizującego, 
złożonego z emulgatora niejonowego i stabilizatora, przy czym 
mieszaninę monomerów dozuje się w temp. jej wrzenia do wody 
emulsyjnej o przewodnictwie elektrolitycznym w granicach 1,5 
- 1,8 mS, regulowanym zawartością buforu, zawierającej jako 
stabilizator polialkohol winylowy lub mieszaninę polialkoholi 
winylowych o lepkości 4 procentowego roztworu wodnego w 
temperaturze 20°C w granicach 18-29 mPa.s i stopniu hydrolizy 
w granicach 85 - 95% molowych, a szybkość dozowania mono
merów jest taka, że stężenie wolnych monomerów w wodzie 
emulsyjnej jest korzystnie stałe i nie przekracza 6%. 

(7 zastrzeżenie) 

A1(21) 319935 (22) 97 05 13 6(51) C08G 18/38 
(31) 96 19619538 (32) 96 05 15 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Schmalstieg Lutz, Rettig Rainer, Limbeck 

Götz 
(54) Prepolimery poliuretanowe zawierające 

grupy alkoksysilanowe i hydantoinowe, 
sposób wytwarzania prepolimerów 
poliuretanowych zawierających grupy 
alkoksysilanowe i hydantoinowe oraz sposób 
wytwarzania materiałów uszczelniających z 
prepolimerów poliuretanowych 
zawierających grupy alkoksysilanowe i 
hydantoinowe 

(57) Ujawniono w szczególności prepolimery poliuretanowe 
zawierające grupy alkoksysilanowe i hydantoinowe o wzorze 1, 
w którym A oznacza resztę utworzoną w wyniku usunięcia grupy 
NCO z prepolimeru izocyjanianowego zawierającego 0,4 - 5% 
grup NCO i o średniej funkcyjności 1,5 - 4, R oznacza nieroz-
gałęzioną lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1 - 8 atomach węgla 
oraz X, Y i Z niezależnie od siebie oznaczają grupy alkilowe lub 
alkoksylowe o 1 - 4 atomach węgla, z tym, że co najmniej jedna 
z tych grup oznacza grupę alkoksylową. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314219 (22)96 0514 6(51) C08G 63/195 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brzozowski Zbigniew, Zadrożna Irmina, 

Dyrda Mariusz, Noniewicz Konrad 
(54) Poliarylany z aktywnymi grupami 

światłoczułymi 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe poliarylany z aktyw

nymi grupami światioczułymi o wzorze ogólnym 1, w którym Y 
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oznacza grupę >C(Ob)2, >C=CCfe lub >CHCCb, Z oznacza 
grupę o wzorze (CH-C(=0)-CH lub grupę o wzorze 3 lub grupę 
o wzorze 4, w której Ri oznacza wodór lub grupę alkilową 
podstawioną w pozycji 3 lub 4, R oznacza co najmniej jedną 
grupę allilową lub wodór, przy czym co najmniej jedna grupa 
all iłowa jest podstawiona w pierścieniu związanym z grupą Z, a 
n oznacza całkowitą liczbę dodatnią. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314246 (22) 96 05 13 6(51) C08G 77/06 
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
(72) Marciniec Bogdan, Lewandowski Mariusz 
(54) Sposób otrzymywania polimerów 

silileno-winyłenowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania polimerów 

silileno-winyłenowych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
grupę metylową lub fenylową, a x oznacza liczbę całkowitą od 
1 do 25, mających zastosowanie jako polimery preceramiczne. 

Sposób polega na tym, że diwinylodiorganosilan o 
ogólnym wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji metatezy w obecności katalizatora ruteno-
wego lub rodowego. 

Reakcję prowadzi się ewentualnie w rozpuszczalniku, 
korzystnie w benzenie lub toluenie, w temperaturze co najmniej 
333 K, w układzie otwartym lub zamkniętym. 

W kolejnych korzystnych rozwiązaniach jako kataliza
tory stosuje się chlorek rutenu(lll), dichlorotris(trifenylofosfi-
na)ruten(ll), dihydrydotetrakis(trifenylofosfina)ruten(ll), 
di-/i-chlorobis(chlorotrikarbonyl)ruten(ll), dodekakarbonyłtriru-
ten (0), chlorek rodu(lll), di-ju-chlorobis(cyklooktadien)rod(l), 
chlorocyklooktadientrrfenylofosfinarod(l), di-^-chlorobis(nor-
bornadien)rod(l) lub hydrydokarbonyltris(trifenylofosfina)rod(l). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 314247 (22) 96 05 13 6(51) C08G 77/06 
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan 
(72) Marciniec Bogdan, Lewandowski Mariusz 
(54) Polimery siloksyleno-winylenowe oraz 

sposób ich otrzymywania 
(57) Wynalazek dotyczy nowych polimerów siloksyleno-wi-

nylenowych oraz sposobu ich otrzymywania. Nowe polimery 
należą do grupy nienasyconych polikarbosiloksanów, a zasto
sowane mogą być do syntezy szczepionych kopolimerów i 
sieciowanych elastomerów. Ujawniono nowe polimery siloksy
leno-winylenowe o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
grupę metylową lub fenylową, a x oznacza liczbę całkowitą 
od 1 do 25. 

Sposób otrzymywania polimerów siloksyleno-winyleno-
wych polega na tym, że diwinylotetraorganodisiloksan o ogól
nym wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji polikondensacji w obecności katalizatora rutenowe-
go lub rodowego. 

Reakcję prowadzi się ewentualnie w rozpuszczalniku, 
korzystnie w benzenie lub toluenie, w temperaturze co naj
mniej 333 K, w układzie otwartym lub zamkniętym. 

W kolejnych korzystnych rozwiązaniach jako katali
zatory stosuje się chlorek rutenu(lll), dichlorotris(trifenylo-
fosfina)ruten(ll), dihydrydotetrakis(trifenylofosfina)ruten(ll), 
dJ-/i-chlorobis(chlorotrikarbonyl)ruten(lf), dodekakarbonyltri-
rutenu(O), chlorek rodu(lll), dty*-chlorobis(cyklooktadien)rod(l), 
chlorocyklooktadientrifenylofosfinarod(l), di-jw-chlorobis(nor-
bornadien)rod(l) lub hydrydokarbonyltris(trrfenylofosfina)rod(l). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 321017 (22) 95 12 19 6(51) C08L 51/06 
C08L 53/02 
B32B 27/32 
F25D 23/06 

(31) 94 366711 (32) 94 12 30 (33) US 
(86) 95 1219 PCI7EP95/05023 
(87) 96 07 11 WO96/20977 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BASF CORPORATION, Mount Olive, US 
(72) Shu Hrong-Roang 
(54) Warstwa barierowa stosowana w skrzyniach 

lodówek 
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje na warstwy 

barierowe stosowane w konstrukcji izolacyjnych ścianek skrzyń, 
zwłaszcza w takich urządzeniach, jak lodówki i zmywarki do 
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naczyń. Kompozycje warstwy barierowej są odporne na działa
nie środków spieniających piankę poliuretanową i zawierają: (i) 
skuteczną ilość modyfikowanej poliolefiny, która najkorzystniej 
jest polietylenem modyfikowanym związkiem wybranym z 
grupy zawierającej bezwodnik maleinowy, kwas maleinowy, 
pochodne bezwodnika maleinowego, pochodne kwasu malei
nowego i ich mieszaniny; i (ii) skuteczną ilość kauczuku. Ewen
tualnie i najkorzystniej kompozycja warstwy barierowej może 
zawierać ponadto (iii*) skuteczną ilość poliolefiny wybranej z 
grupy zawierającej polietylen, polipropylen, polibutylen i ich 
kopolimery. Przedmiotem wynalazku są ponadto termoformo-
walne kompozyty zawierające opisaną powyżej warstwę barie
rową, a także izolacyjne konstrukcje ścianki skrzyni zawierające 
termoformowalny kompozyt 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321291 (22) 96 0111 6(51) C09C1/58 
(31) 95 370709 (32) 95 0110 (33) US 
(86)96 0111 PCT/US96/00088 
(87) 96 0718 W096/21698 PCT Gazette nr 32/96 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Whitehouse Robert S. 
(54) Kompozycje sadzy i ulepszone kompozycje 

polimerowe 
(57) Ujawniono w szczególności kompozycje sadzy zawie

rające sadzę i co najmniej jeden środek wiążący wybrany spo
śród co najmniej jednej z następujących grup: etoksylowane 
estry, polietery, etoksylowane alkohole, nieetoksylowane estry. 
Kompozycje te można wytwarzać m.in. wprowadzając wodny 
roztwór, zawierający środek wiążący do puszystej sadzy w pro
cesie granulowania i ogrzewając, tworząc łatwo płynące, nisko-
pylące, odporne na ścieranie granulki sadzy, które łatwo ulegają 
dyspergowaniu w większości układów polimerycznych i zapew
niają kompozycjom polimerowym ulepszone właściwości Teolo
giczne i mechaniczne. Kompozycje polimerowe zawierające 
kompozycje sadzy są szczególnie użyteczne jako kompozycje 
półprzewodzące lub kompozycje przedmieszek. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 314404 (22)96 05 22 6(51) C09K 3/14 
(75) Prętki Ryszard, Poznań 
(54) Włóknina ścierna 
(57) Włóknina ścierna, mająca zastosowanie jako narzędzie 

do wykończeniowej obróbki powierzchni, w postaci elastyczne
go podłoża z zamocowanymi do niego włóknami i przyczepio
nymi do nich cząstkami ściernymi, charakteryzuje sie tym, że 
włókna mają postać odcinków nici (2) o odpowiedniej spręży
stości, zamocowanych zjednej strony do podłoża (1), o gęstości 
osadzienia korzystnie powyżej kilku szt./cm2, przy czym dłu
gość każdego z odcinków nici (2) umożliwia osadzenie co 
najmniej kilku cząstek ściernych (3) na każdym odcinku. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314210 (22) 96 05 13 6(51) C10L1/02 
(75) Strzelec Bogusław, Radom; Grudziński 

Adam, Vingaker, SE 
(54) Paliwo biologiczne do silników benzynowych 

i sposób jego wytwarzania 
(57) Paliwo biologiczne S-95 do silników benzynowych bę

dące mieszaniną ciekłych węglowodorów i etanolu lub metano
lu zawiera od 15% do 20% benzyny o różnej liczbie oktanowej, 
od 1% do 15% balsamu terpentynowego lub ekstraktu terpen
tynowego, od 1 % do 10% oleju rycynowego i od 55% do 83% 
etanolu lub metanolu. 

Sposób wytwarzania paliwa biologicznego S-95 polega 
na powolnym zmieszaniu w pierwszym etapie procesu w tem
peraturze pokojowej benzyny z balsamem terpentynowym lub 
ekstraktem terpentynowym i olejem rycynowym w czasie od 5 
do 10 minut, następnie wprowadzeniu do tej mieszaniny etanolu 
lub metanolu i powolnym wymieszaniu całości w temperaturze 
pokojowej w czasie od 5 do 10 minut do uzyskania jasnego 
przezroczystego płynu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320942 (22) 95 12 27 6(51) C10L 1/10 
(31) 95 368076 (32) 95 0103 (33) US 

95 548110 9510 25 US 
(86) 9512 27 PCT/US95/17001 
(87) 960711 WO96/20990 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BETZDEARBORN INC., Trevose, US 
(72) Wright Bruce E., Goliaszewski Alan E., 

Peltier Jeffrey H., Witzig William L., Carey 
Williams. 

(54) Sposoby i kompozycje mające na celu 
zmniejszenie powstawania 
zanieczyszczających osadów w silnikach 
odrzutowych 

(57) Ustanowiono sposoby i kompozycje, mające na celu 
oczyszczanie i powstrzymywanie powstawania zanieczyszcza
jących osadów na częściach silników odrzutowych podczas 
spalania olejów napędowych do spalania w turbinach. Jedno
cześnie zachodzi powstrzymywanie powstawania i emisji sadzy 
i dymu ze spalin z silników odrzutowych w czasie spalania 
olejów napędowych do spalania w turbinach. W sposobach tych 
stosuje się pochodne kwasów (tio)fosfonowych, dodawane do 
olejów napędowych do spalania w turbinach. Korzystnymi po
chodnymi są pentaerytrytowe estry kwasów poliizobutenylo-
tifosfonowych. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 314372 (22) 96 05 20 6(51) C10M 169/04 
(71) Rafineria CZECHOWICE SA, 

Czechowice-Dziedzice 
(72) Mucha Józef, Dudek Piotr, Lesisz Marek, 

Skaźnik Janina, Gutan Krystyna, Lizis 
Andrzej, Daśko Roman, Wesołowski Józef, 
Cyranka Andrzej 

(54) Olej silnikowy, zwłaszcza do doładowanych 
silników wysokoprężnych z zapłonem 
samoczynnym 

(57) Olej zawiera 90 do 45 części masowych bazowych 
olejów mineralnych, zestawionych z olejów podstawowych o 
lepkości kinematycznej 6 do 15 mm2/s w temperaturze 100°C, 
otrzymanych z frakcji ropy naftowej, selektywnie rafinowanych, 
odparafinowanych i hydrorafinowanych lub kontaktowanych 
ziemią odbarwiającą i/lub 0 do 40 części masowych oleju hydro-
krakatu o lepkości kinematycznej 4 do 6 mm2/s w tempeaturze 
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100°C i/lub 0 do 40 części masowych poliałfaolefin o lepkości 
kinematycznej 4 do 6 mm2/s w temperaturze 100°C, uszlachet
nionych modyfikatorami lepkości, depresatorami i związkami 
przeciwpiennymi oraz 10 do 25 części masowych pakietu do
datków uszlachetniających. W skład pakietu wchodzi 30 do 50 
części masowych polibursztynoimidu, stanowiącego pochodną 
poliolefin o masie cząsteczkowej 750 do 2500, korzystnie 1000 
do 2000, bezwodnika kwasu bursztynowego i polietylenodwu-
aminy zawierającej trzy atomy azotu w cząsteczce, jako dysper-
gatora, 30 do 50 części masowych organicznych soli wapnia w 
postaci alkilosulfonianów wapnia, otrzymanych przez surfona-
cję alkilobenzenu i zobojętnionych do liczby zasadowej 10 do 
25 mg KOH/g i 5 do 15 części masowych siarkowanych fenola-
nów wapnia o liczbie zasadowej 300 do 500 mg KOH/g, jako 
kompozycji detergentowej oraz 5 do 15 części masowych 
ditiofosforanów cynku, stanowiących pochodne O.O-diestrów 
kwasu fosforowego, otrzymane z alkoholi pierwszorzędowych 
zawierających 3 do 12 atomów węgla w łańcuchu alkoksylowym 
i 1 do 5 części masowych pochodnych aminowych zawierają-

' cych drugorzędowy lub trzeciorzędowy azot, jako inhibitora 
korozji i utlenienia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 321015 (22) 95 12 13 6(51) C11B 7/00 
(31) 94 94203748 (32) 9412 23 (33) EP 
(86) 95 12 13 PCT/EP95/05041 
(87) 96 07 04 WO96/20266 PCT Gazette nr 30/96 
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL 
(72) Van Dam Petrus Henricus J., Winkel 

Cornelis, Visser Adrianus 
(54) Rafinacja olejów trójglicerydowych 
(57) Sposób wydzielania stałego materiału tłuszczowego z 

oleju trójglicerydowego, składający się z etapów a) ogrzewania 
oleju lub roztworu oleju w obojętnym rozpuszczalniku, aż nie 
będzie zawierał zasadniczych ilości materiału stałego, b) do
dawania substancji modyfikującej krystalizację do oleju lub 
roztworu oleju, c) chłodzenia oleju, skutkiem czego jest krysta
lizacja stałej fazy stearynowej obok ciekłej fazy oleinowej i d) 
odzyskiwania fazy stearynowej przez wydzielenie jej z fazy 
olejowej, charakteryzuje się tym, że substancją modyfikującą 
krystalizację jest polisacharyd, będący inulina lub fleiną o cię
żarze cząsteczkowym 500 - 3990 Da, korzystnie 1300 - 2500 Da, 
w którym co najmniej 50% grup hydroksylowych w podjed-
nostkach sacharydowych jest przyłączonych do (C8-C24) 
nierozgałęzionych alkilowych łańcuchów i pozostałe grupy 
hydroksylowe ewentualnie są przyłączone do (C1-C7) alkilowe
go łańcucha, korzystnie w postaci estru octowego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 321067 (22)951206 6(51) CUD 17/00 
(31) 94 356615 (32) 941215 (33) US 

95 526785 950911 US 
(86) 951206 PCT/US95/15920 
(87) 96 06 20 W096/18717 PCT Gazette nr 28/96 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 

New York, US 
(72) Drapier Julien 
(54) Mikroemulsyjne delikatne ciekłe kompozycje 

czyszczące 
(57) Klarowna, mikroemulsyjna, delikatna, ciekła kompozy

cja czyszcząca, znamienna tym, że zawiera w przybliżeniu 
wagowo: (a) 14 - 24% soli z metalem alkalicznym C12-1B para-
finosutfonianu; (b) 2 • 6% soli z metalem alkalicznym Ce-ie 
etoksylowanego alkiloeterosiarczanu; (c) 2 - 8% betainowego 
surfaktanta; (d) 4-12% niejonowego surfaktanta; (e) 1 -10% co 

najmniej jednego środka zapewniającego rozpuszczalność; (f) 
1 -14% kosurfaktarrta; (g) 0 - 10% uzupełniającego środka 
zapewniającego rozpuszczalność; (h) 1 - 8% nierozpuszczal
nego w wodzie węglowodoru, środka zapachowego lub olejku 
eterycznego oraz (i) wodę jako resztę. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321261 (22) 96 0112 6(51) C12G 3/00 
C12G 3/06 

(31) 95 19500919 (32) 95 0113 (33) DE 
(86) 960112 PCT/DE96/00037 
(87) 96 07 18 W096/21722 PCT Gazette nr 32/96 
(71) KRÜGER GMBH & CO. KG, Bergisch 

Gladbach, DE 
(72) Schweren Rolf, Lorenz Stephanie 
(54) Zawierająca alkohol mieszanina napoju typu 

instant, jej wytwarzanie i zastosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy mieszaniny napoju typu instant 

zawierającej alkohol, sposobów jej wytwarzania i użycia. W 
mieszaninie tej zawarty jest składnik alkoholowy, który jest 
adsorbowany na nielotnym składniku mieszaniny. Takimi nielot
nymi składnikami mogą być przykładowo sproszkowane mleko, 
poli- lub oligosacharydy, materiały balastowe, środki słodzące, 
środki zakwaszające, regulatory kwasowości i/lub barwniki. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 321212 (22) 96 1106 6(51) C12N 5/14 
C12N 15/00 
C12N 15/05 
C12N 15/09 
C12N 15/29 
C12N 15/31 
C12N 15/64 
C12N 15/82 
A01G 13/00 
A01H 1/00 

(31) 95 60007255 (32) 95 11 06 (33) US 
96 608423 960228 US 
96 705484 96 08 28 US 

(86) 96 1106 PCT/US96/18003 
(87)97 0515 W097/17432 PCT Gazette nr 21/97 
(71) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH 

FOUNDATION, Madison, US 
(72) Ensign Jerald G, Bowen David J., Petell 

James, Fatig Raymond, Schoonover Sue, 
Ffrench-Constant Richard H., Rocheleau 
Thomas A., Blackburn Michael B., Hey 
Timothy D., Merlo Donald J., Orr Gregory 
L., Roberts Jean L, Strickland James A., 
Guo Lining, Ciche Todd A. 

(54) Owadobójcze toksyny białkowe z 
Photorhabdus 

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności białka 
rodzaju Photorhabdus toksyczne względem owadów. 

Photorhabdus luminescens znaleziono w klinicznych 
próbkach ssaków i jako bakteryjny symbiont entomopatogeni-
cznych nicieni rodzaju Heterorhabdřtis. 

Te toksyny białkowe mogą być stosowane lub wprowa
dzone genetycznie do pokarmu larw owadów lub roślin w celu 
zwalczania owadów. 

(64 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 321039 (22) 94 12 29 6(51) C12N 15/17 
(86) 9412 29 PCT/US94/13268 
(87) 96 0711 WO96/20724 PCT Gazette nr 31/96 
(71) BIOTECHNOLOGY GENERAL CORP., 

Iselin, US 
(72) Hartman Jacob R., Mendelovitz Simona, 

Górecki Marian 
(54) Wytwarzanie insuliny ludzkiej 
(57) Ujawniono w szczególności metodę wytwarzania insu

liny, która obejmuje: (a) ufałdowywanie polipeptytu hybrydowe
go obejmującego proinsulinę w warunkach, które zapewniają 
tworzenie właściwych wiązań dwusiarczkowych, (b) poddawa
nie ufałdowanego, z utworzonymi wiązaniami dwusiarczkowymi 
polipeptydu hybrydowego rozszczepieniu enzymatycznemu w 
celu wytwarzania insuliny, (c) oczyszczanie insuliny. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 321181 (22) 96 0103 6(51) C12N15/31 
C07K14/31 
C07K16/12 
A61K 38/16 

(31) 95 95200023 (32) 95 0106 (33) EP 
95 371505 95 0111 US 
95 95201531 95 0609 EP 
95 499092 95 0706 US 
95 299781 951117 JP 

(86) 96 0103 PCT/EP96/00081 
(87) 96 0711 WO96/21016 PCT Gazette nr 31/96 
(71) LEUVEN RESEARCH* 

DEVELOPMENT VZW. Leuven, BE; 
COLLEN DÉSIRÉ JOSE, 
Winksele-Herent, BE 

(72) Collen Désiré José 
(54) Nowe pochodne stafylokinazy 
(57) Ujawniono m.in. sposób wytwarzania pochodnych sta

fylokinazy przez wytwarzanie fragmentów DNA zawierających 
przynajmniej część sekwencji kodującej stafylokinazę, która 
zapewnia jej aktywność biologiczną, przeprowadzenie in vitro 
ukierunkowanej mutagenezy na fragmencie DNA w celu zastą
pienia jednego lub więcej kodonów dla aminokwasu typu 
dzikiego przez kodony innego aminokwasu, klonowanie zmu
towanego fragmentu DNA w odpowiednim wektorze, trans
formowanie lub transfekowanie odpowiedniej komórki 
gospodarza wektorem i hodowanie komórek gospodarza w 
warunkach odpowiednich do ekspresji fragmentu DNA. Korzy
stnie fragmentem DNA jest fragment EcoRi-Hind III 453 bp 
plazmidu pMEX602SAK, ukierunkowana mutageneza in vitro 
jest przeprowadzona w układzie mutagenezy kierowanej oligo-
nukleotydem z użyciem plazmidu pMa/c i szczepu E. coli 
WK6MutS o uszkodzonym mechanizmie naprawy, a zmutowany 
fragment DNA jest ekspresjonowany w E. coli szczepu WK6. 
Wynalazek również odnosi się do kompozycji farmaceutycznej, 
zawierającej przynajmniej jedną z pochodnych stafylokinazy 
według wynalazku łącznie z odpowiednią zaróbką, do leczenia 
zakrzepicy tętnic. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321239 (22) 96 02 12 6(51) C12N 15/66 
C12N5/22 

(31) 95 9502771 (32) 95 02 13 (33) GB 
95 9513505 95 07 03 GB 

(86) 96 0212 PCT/EP96/00585 

(87) 96 08 22 W096/25492 PCT Gazette nr 38/96 
(71) NOVARTISAG,Bazylea,CH 
(72) Hauber Joachim 
(54) Zmutowane białka 
(57) Ujawniono w szczególności zmutowane białka elF-5A, 

które są normalnie pozbawione zasadniczej aktywności elF-5A 
i które hamują funkcję Rev i dzięki temu posiadają zahamowany 
fenotyp dotyczący funkcji Rev oraz kodujące je geny lub se
kwencje DNA lub cDNA. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321208 (22) 96 01 03 6(51) C12P 7/40 
C12P 7/64 
C11C3/00 

(31) 95 367881 (32)95 0103 (33) US 
(86) 960103 PCT/US96/00182 
(87) 96 07 11 WO96/21037 PCT Gazette nr 31/96 
(71) MARTEK BIOSCIENCES 

CORPORATION, Columbia, US 
(72) Kyle David J. 
(54) Kwas arachidonowy, sposób jego 

wytwarzania i jego zastosowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest niezmodyfikowany trójgli-

cerydowy olej grzybowy oraz sposób wytwarzania oleju zawie
rającego kwas arachidonowy (ARA), przy czym olej ten zawiera 
trójglicerydy, w których przynajmniej 25% grup kwasów tłusz
czowych jest ARA i reszt EPA jest nie więcej niż jedna piąta ilości 
reszt ARA. Przedmiotem wynalazku są także odżywki dla nie
mowląt i kompozycje kosmetyczne. W korzystnym wykonaniu 
wynalazku prowadzona jest hodowla Mortierella alpina w wa
runkach sprzyjających wytwarzaniu trójglicerydowego oleju o 
szczególnie wysokiej zawartości reszt kwasu arachidonowego, 
zbierana jest powstająca biomasa i ekstrahowany jest z niej olej 

(35 zastrzeżeń) 

A1(21) 321257 (22) 9611 08 6(51) C12P19/04 
C12Q 1/34 

(31) 95 9502185 (32) 95 1108 (33) ES 
(86) 96 11 08 PCT/ES96/00208 
(87) 97 0515 W097/17464 PCT Gazette nr 21/97 
(71) CONSEJO SUPERIOR 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 
Madryt, ES; UNIVERSIDAD 
AUTONOMA, Madryt, ES 

(72) Aragon Reyes Juan José, ES; Canada 
Vicinay Francisco Javier, ES; 
Fernandez-Mayoralas Alvarez Alfonso, ES; 
Lopez Alvarez Rosa, ES; Martin Lomas 
Manuel, ES; Villanueva Torregroza Daniel, 
CO 

(54) Zastosowanie 
/?-D-galaktopiranozylo-D-ksyloz do 
wytwarzania kompozycji i roztworów 
przeznaczonych do oceny laktazy jelitowej i 
sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie /?-D-gala-
ktopiranozylo-D-ksyloz, zwłaszcza 2-0-/S-D-galaktopi-
ranozylo-D-ksylozy i3-0-/?-D-galaktopiranozylo-D-ksylozy do 
wytwarzania kompozycji i roztworów przeznaczonych do oceny 
laktazy jelitowej, które wykazują powinowactwo do zasadniczo 
zwiększonej laktazy. Ujawniono również sposób wytwarzania 
/?-D-galaktopiranozylo-D-ksyloz obejmujący reakcję D-ksylozy i 
substrátu /?-D-galaktopiranozydu w obecności enzymu /S-gala-
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ktozydazy w środowisku wodnym buforowanym do pH zawar
tego pomiędzy 5,0 a 9,0 i w temperaturze pomiędzy 4 a 37°C; 
dezaktywację /3-galaktozydazy przez ogrzewanie w temperatu
rze 100°C po osiągnięciu maksymalnej wydajności tworzenia 
disacharydów wykrywanych za pomocą chromatografii cienko
warstwowej i wyodrębnienie utworzonych disacharydów przez 
filtrację w wypełnionej kolumnie z rozcieńczalnikiem dobranym 
pomiędzy wodą, a wodą/alkoholem. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321004 (22)9512 21 6(51) C12P 21/00 
(31) 94MI 2663 (32)941228 (33) IT 
(86)9512 21 PCT/EP95/05084 
(87) 96 07 04 WO96/20284 PCT Gazette nr 30/96 
(71) INDENA S.P.A., Milano, IT 
(72) Bombardelli Ezio, Ponzone Césare 
(54) Proteiny bogate w hydroksyprolinę oraz 

kompozycje farmaceutyczne i kosmetyczne 
zawierające te proteiny 

(57) Wynalazek dotyczy glikoprotein bogatych w hydroksy
prolinę, które mogą być otrzymane drogą ekstrakcji z hodowli 
komórek cisa (Taxus spp,) miłorzębu (Gingko Bilboa), pomidora 
(Lycopersicum esculentum) i marchwi (Daucus Carota) i posia
dających następującą charakterystykę: średni ciężar molekular
ny 20000 Daltonów w zmiennym przedziale od 12000 do 38000 
Daltonów, określonym metodą permeacji żelowej i elektroforezy 
oraz wysoką rozpuszczalnością w wodzie. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321139 (22) 96 0112 6(51) C12Q 1/68 
(31) 95 373127 (32) 95 0113 (33) US 

95 435684 95 05 05 US 
(86) 960112 PCT/IB96/00026 
(87) 960718 W096/21741 PCT Gazette nr 32/% 
(71) CHIRON DIAGNOSTICS 

CORPORATION, East Walpole, US 
(72) Sandhu Gurpreet S., Kline Bruce C. 
(54) Kwasy nukleinowe-sondy do wykrywania i 

identyfikacji grzybów 
(57) Opisane są kwasy nukleinowe-sondy i startery do wy

krywania grzybów, które powodują chorobę u ludzi i zwierząt, 
jak również psucie się pożywienia i napojów. Sondy te mogą 
wykrywać rRNA, rDNA lub produkty reakcji łańcuchowej poli-
merazy z większości grzybów w próbkach klinicznych, środo
wiskowych lub żywnościowych. Opisane są również kwasy 
nukleinowe-sondy do testów hybrydyzacyjnych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321280 (22) 96 0116 6(51) C21B 13/14 
(31) 95 375612 (32) 95 0120 (33) US 
(86) 960116 PCT/US96/00278 
(87) 9607 25 W096/22394 PCT Gazette nr 34/96 
(75) Calderon Albert, Bowling Gree, US 
(54) Sposób równoczesnego wytwarzania paliwa i 

żelaza 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono sposób równoczes

nego wytwarzania paliwa i żelaza z węgla (11) i z rudy żelaza 
(47), który złożony jest z grzania węgla przy braku tlenu, w celu 
wytworzenia surowego gazu węglowego (15) i pozostającego 
koksu (14) oraz ze zwiększania zawartości wolnego wodoru w 

gazie węglowym, przez krakowanie (17) wobec gorącego re
agenta odsiarczającego, węglowodorów zawartych w gazie, w 
celu uzyskania odsiarczonego, bogatego w wodór, gorącego, 
redukującego gazu syntetycznego (25). Ten syntetyczny gaz 
(25), który jest silnie reaktywny, jest przeprowadzany poprzez 
złoże rudy żelaza, w celu bezpośredniego redukowania rudy do 
metalicznego żelaza (56). Wytwarza się także zużyty gaz (28), 
którego część jest spalana w celu wytworzenia energii cieplnej 
grzania węgla przy braku tlenu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 321183 (22) 95 12 20 6(51) C21C 1/10 
(31) 95BS 3 (32) 95 01 05 (33) IT 
(86) 9512 20 PCT/IT95/00223 
(87) 960711 WO96/21046 PCT Gazette nr 31/96 
(75) Bennati Ettore, Corte Franca, IT 
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania do 

kąpieli płynnego metalu materiałów 
reagujących, wytwarzających mało lub dużo 
gazu 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 
ciągłego lub nieciągłego dodawania materiałów reakcyjnych 
i/lub modyfikujących, koniecznych do odsiarczania lub wytwa
rzania żelaza sferoidainego podczas przejścia surówki przez 
basen, zawierające komorę do topienia, odparowywania i roz
prowadzania materiałów reagujących i modyfikujących (np. pa
ry magnezu i krzemian żelaza) w płynnym metalu. Obróbka 
może być przeprowadzana w sposób ciągły dla nieokreślonej 
lub dowolnie ustalanej ilości żelaza. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320939 (22) 9412 20 6(51) C22B 3/06 
(86) 94 12 20 PCT/CA94/00696 
(87) 96 06 27 W096/19593 PCT Gazette nr 29/96 
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(71) COMINCO ENGINEERING SERVICES 
LTD., Vancouver, CA 

(72) Jones David L. 
(54) Hydrometalurgiczna wspomagana chlorkami 

ekstrakcja miedzi 
(57) Ujawniono sposób ekstrakcji miedzi z rudy siarczku 

miedzi lub koncentratu, złożony z poddawania rudy lub koncen
tratu ciśnieniowemu utlenianiu w obecności tlenu i kwaśnego 
roztworu chlorkowego do otrzymania powstałego z ciśnieniowe
go utleniania filtratu i nierozpuszczalnego zasadowego siarcza
nu miedzi. Ciśnieniowe utlenianie jest prowadzone w obecności 
źródła jonów wodorosiarczanowych lub siarczanowych, wybra
nego z grupy złożonej z kwasu siarkowego i siarczanu metalu, 
który hydrolizuje w kwaśnym środowisku. Ilość dodanego 
źródła tych jonów zawiera przynajmniej stechiometryczną ilość 
jonów siarczanowych lub wodorosiarczanowych, wymaganych 
do wytworzenia zasadowego siarczanu miedzi, pomniejszoną o 
ilość siarczanów powstałych in situ w ciśnieniowym utlenianiu. 
Sposób ujawnia jak określać proporcję H+/Cu w zależności od 
zawartości miedzi w rudzie czy koncentracie, której wartość 
rośnie z obniżającą się zawartością miedzi w rudzie czy koncen
tracie. W dalszej materializacji zasadowy siarczan miedzi jest 
rozpuszczany w trakcie etapu ługowania. Stężony roztwór 
miedzi, nadający się do wydzielania elektrolitycznego, jest 
otrzymywany metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Sposób 
przewiduje również ekstrakcję cynku i niklu z rudy. 

(55 zastrzeżeń) 

A1(21) 320077 (22) 97 05 20 6(51) C23F 11/00 
(31) 96 650188 (32) 96 05 20 (33) US 
(71) METAL COATINGS INTERNATIONAL 

INC., Chardon, US 
(72) Guhde Donald J., Dorse« Terry E., O'Brien 

Deborah A, Gunn Walter R , Germano 
Victor V. 

(54) Redukowalna wodą kompozycja powłokowa 
do ochrony przed korozją 

(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. redukowalna wodą, 
pozbawiona chromu, kompozycja powłokowa, służąca do za
pewnienia ochrony przed korozją podłożu, takiemu jak podłoże 
metalowe. Nałożona cienka warstwa powłoki jest odporna na 
korozję, a w przypadku powlekanych wyrobów, które są gwin
towane, np. łączników stalowych, powłoka stanowi powłokę nie 
wypełniającą gwintu. Ta kompozycja powłokowa zawiera roz
drobniony metal, taki jak np. rozdrobniony cynk lub aluminium. 
Chociaż składniki mogą być pakowane oddzielnie, w rzeczy
wistości kompozycja ta jest zawsze kompozycją powłokową 
jednopakietową. Zawiera ona także m.in. spoiwo, korzystnie 
redukowalny wodą organofunkcjonalny silan, zwłaszcza silan 
funkcjonalny epoksydowo. Kompozycja ma wysoce pożąda
ną trwałość składowania, może być łatwo nakładana w zwykły 
sposób, np. taki jak technika sączkowania zanurzeniowego 
lub wirowania zanurzeniowego i łatwo twardnieje w podwy
ższonej temperaturze. 

(88 zastrzeżeń) 

DZIAŁD 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 314340 (22) 96 05 16 6(51) D01D 4/02 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Łaszkiewicz Bogumił, Lewandowski 

Zbigniew, Jarzębowski Janusz 
(54) Dysza przędzalnicza 
(57) Dysza przędzalnicza, przeznaczona zwłaszcza do for

mowania włókien z roztworów celulozy o dużej lepkości, jest 
wyposażona w cylindryczny korpus (1), zamknięty od strony 
wylotu płytą czołową z przelotowymi otworami, korzystnie o 
kołowym przekroju poprzecznym, zwiększającym się równo
miernie w kierunku wylotu. 

Wewnątrz korpusu (1), przed jego płytą czołową, jest 
umieszczona płyta wewnętrzna (2) z materiału nie ulegającego 
korozji, w której są wykonane przelotowe, kapilarne otwory, 
korzystnie o kołowym przekroju poprzecznym, zmniejszającym 
się równomiernie w kierunku wylotu, usytuowane naprzeciw 
otworów w płycie czołowej korpusu (1) oraz naprzeciw otworów 
rusztu (3), umieszczonego przed płytą wewnętrzną (2). Nadto 
wewnątrz korpusu (1), przed rusztem (3), jest umieszczony 
zestaw siatek filtrujących (4). Płyta wewnętrzna (2), ruszt (3) i 
zestaw siatek filtrujących (4) są zamocowane na prowadzących 
trzpieniach (5), przymocowanych do płyty czołowej korpusu (1) 
i dociśnięte do płyty czołowej korpusu (1 ) nakrętką (6), wkręconą 
w korpus (1). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314362 (22)9605 20 6(51) D04H 1/40 
(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 
(72) Szucht Edward, Brochocka Agnieszka, 

Bargiel Henryk, Zakrzewski Sławomir 
(54) Pneumotermiczna włóknina filtracyjna 
(57) Wynalazek dotyczy włókniny filtracyjnej, mającej za

stosowanie przede wszystkim w sprzęcie ochrony układu od
dechowego oraz w wysokosprawnej klimatyzacji pomieszczeń, 
w szczególności dla filtracji powietrza dla komór sterylnych. 

Włóknina filtracyjna składa się z dwóch rodzajów włó
kien różniących się wartościami stałej dielektrycznej, formo
wanych z jednoczesnego rozdmuchu powietrzem stopionych 
polimerów. Włókna w stanie rozproszonym na urządzeniu 
odbiorczym tworzą runo. Wkomponowane w nim włókna 
tworzą wiele punktów styku istotnych dla zdolności firtracyj-
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nej włókniny. Podczas formowania włókien w strefie między 
dyszą a urządzeniem odbiorczym, bądź po utworzeniu na nim 
runa, włókna są poddawane aktywacji elektrycznej. Zróżnicowa
ny poziom ich stałej dielektrycznej powoduje powstawanie na 
nich różnoimiennych ładunków elektrycznych, co stwarza do
skonałe warunki do przechwytywania cząstek z przepływają
cych przez włókninę aerozoli. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 321045 (22) 95 1116 6(51) D21C 9/10 
(31)94 365253 (32)9412 28 (33) US 
(86) 95 1116 PCT/US95/14995 

(87) 9607 04 WO96/20308 PCT Gazette nr 30/96 
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC, New 

York, US 
(72) Drummond Donald Kendall 

(54) Bielenie papieru obciążonego 
(57) Wynalazek ujawnia stosowanie wybielaczy do zwię

kszania jasności obciążonego papieru. 
Sposób może być stosowany do wszystkich klas pa

pieru zawierających wypełniacz, wynalazek jest jednak szcze
gólnie użyteczny do papierów o niskiej jasności, wykonanych 
ze ścieru drzewnego i zawierających węglan wapnia. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 320075 (22) 97 05 20 6(51) E01B 2/00 
(31) 96 19620638 (32) 96 05 22 (33) DE 
(71) Odebrecht Bau AG, Berlin, DE 
(72) Fritzsch Harald 
(54) Nawierzchnia toru 
(57) Nawierzchnia toru z położonym na podtorzu jedno- lub 

kilkuwarstwowym podłożem (3) i ułożonymi na tym podłożu 
podkładami (1), w której przynajmniej część podkładów (1) jest 
ustalona przynajmniej jednym elementem ustalającym (5), za
kotwionym w podłożu (3), charakteryzuje się tym, że element 
ustalający (5) jest połączony z podkładem (1) poprzez prowad
nicę (7), która pozwala na, przebiegający wzdłuż podkładu (1), 
ruch względny pomiędzy podkładem (1) i elementem ustalają
cym (5), przy czym przewidziano rozłączne zabezpieczenie (8), 
które w stanie zluzowania pozwala na taki ruch, a w stanie 
zabezpieczenia blokuje go. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 320997 (22) 95 12 22 6(51) E01B 9/60 
E01B 3/38 

(31) 94 2433 (32) 9412 30 (33) AT 
(86) 9512 22 PCT/AT95/00252 
(87) 96 07 11 WO96/21063 PCT Gazette nr 31/96 
(71) GMUNDNER FERTIGTEILE 

GESELLSCHAFT MBH & CO. KG, 
Gmunden, AT 

(72) Neumann Bernhard 
(54) Tor 
(57) Tor, którego szyny są z boku i z dołu, poprzez elastycz

ne wkładki pośrednie (4, 6) pod główką (3) wsparte po zewnę
trznej i wewnętrznej stronie szyn na wzdłużnych wspornikach, 
przy czym szyny (2) biegną w odstępie nad, leżącymi poniżej, 
elementami toru, charakteryzuje się tym, że wzdłużne wsporniki 
po zewnętrznej stronie szyn (2) stanowią pierwsze listwy wspo
rnikowe (5), które są częścią, leżącej pod szynami (2), płyty 
bazowej (10), zaś wzdłużne wsporniki po wewnętrznej stronie 
szyn (2) stanowią drugie listwy wspornikowe (7), będące czę
ścią, leżącej między szynami (2), płyty wewnętrznej (11), która 
z kolei jest wsparta na płycie bazowej (10). 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 314365 (22) 96 05 21 6(51) E01C 9/04 
(75) Małek Irena, Kraków; Leśniewski Artur, 

Warszawa 
(54) Nastawne urządzenie wraz z nawierzchnią 

gumową-zbrojoną dla przejazdu przez 
torowisko kolejowe lub tramwajowe 

(57) Nastawne urządzenie wraz z nawierzchnią gumową -
zbrojoną (2), składające się ze skręcanej ramy nośnej przytwier-
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dzonej do stopek szyn kolejowych lub tramwajowych, dającej 
oparcie stalowemu nośnikowi (1) nawierzchni gumowej • zbro
jonej (2), charakteryzuje się tym, że umożliwia bezwstrząsowy 
przejazd pojazdu kołowego przez torowisko, niezależnie od 
ukształtowania terenu oraz rodzaju nawierzchni drogowej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314373 (22)96 05 20 6(51) E01D 2/04 
(71) BPK Wrocław Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Wdrożeniowe, Wrocław 
(72) Andrulewicz Marian Grzegorz, Jodłowiec 

Paweł, Nadolski Andrzej, Broś Jerzy, 
Turowicz Beata, Biegański Sławomir, 
Höffher Roman 

(54) Kolejowe mostowe przęsło stalowe 
(57) Kolejowe mostowe przęsło stalowe o przekroju poprze

cznym skrzynkowym zamkniętym charakteryzuje się tym, że 
jego przekrój poprzeczny utworzony jest przez dwa równoległe 
do siebie poziome pasy, dolny pas (1) i górny pas (2), z których 
górny pas (2) ma obniżone skrajne części w stosunku do swej 
części środkowej, przy czym obydwa pasy są połączone trwale 
pionowym środkowym środnikiem (4) oraz dwoma skrajnymi 
środnikami (3) pochylonymi do wnętrza przekroju przęsła w 
obszarze pomiędzy dolnym pasem (1) a obniżonymi skrajnymi 
częściami górnego pasa (2), a następnie pionowymi w obszarze 
pomiędzy obniżonymi skrajnymi częściami górnego pasa (2) a 
jego częścią środkową i są wyposażone w trwale przytwierdzo
ne do dolnego pasa (1) i środkowej części górnego pasa (2) 
nakładki (5), umiejscowione we wnętrzu przekroju skrzynkowe
go przęsła, a ponadto obniżone skrajne części górnego pasa 
(2) w miejscu położenia szyny (6) mają trwale przytwierdzone 
skierowane w dół pionowe podłużne żebra (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314356 (22) 96 05 17 6(51) E03B 9/02 
(71) HAWLE Sp. z o.o. Fabryka Armatury, 

Koziegłowy 
(72) Pohn Franz 
(54) Pokrywa nasady hydrantu 
(57) Pokrywa nasady hydrantu, zwłaszcza nadziemnego, za

mykająca dostęp do miejsca poboru wody z hydrantu, posiada 
zewnętrzną powierzchnię (1) w kształcie stożka. W pokrywie i 
gnieździe (2) umieszczony jest mimośrodowo kołek (3), zawie
rający przelotowy otwór (4), łączący się z otworem (5). Wylot 

otworu (5) zamknięty jest uszczelką (7), posiadającą otwory (8). 
Na końcu pokrywy osadzony jest obrotowo kołnierz (10). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314355 (22) 96 05 17 6(51) E03F 5/14 
(75) Sadło Jan, Wrocław 
(54) Urządzenie do oczyszczania cieczy z 

zanieczyszczeń mechanicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oczysz

czania cieczy z zanieczyszczeń mechanicznych, zwłaszcza do 
oczyszczania wody w centralach, węzłach i sieciach cieplnych. 

Urządzenie zbudowane jest z cylindrycznego zbiornika 
(1), zawierającego króciec wlotowy (2), króciec wylotowy (3), 
króciec wyczystkowy (4) i króciec odpowietrzający (5). Wlot (6) 
króćca wlotowego (2) usytuowany jest stycznie do ścianki we
wnętrznej zbiornika (1). Zbiornik (1) ma wewnątrz przegrodę (7) 
z otworem, w którym osadzony jest szczelnie filtr (8). Przegroda 
(7) zaopatrzona jest w walcowy płaszcz (9), usytuowany współ
osiowo z otworem przegrody (7). Walcowy płaszcz (9) ma u dołu 
pierścień (10), którego średnica zewnętrzna jest mniejsza od 
średnicy wewnętrznej korpusu (1). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 317176 (22) 96 11 22 6(51) E04B 1/32 
(23) 96 05 23 MTB TARGBUD 
(75) Zdarzil-Cinal Grażyna, Cieszyn 
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(54) Obudowa tarasu z przesuwnym oszkleniem 
(57) Obudowa tarasu z przesuwnym oszkleniem, usytuowa

nym między zewnętrzną ścianą budynku a posadzką tarasu, 
spełnia jednocześnie funkcje dachu i ścian. 

Obudowa składa się z połaci dachowej, płaskiej ściany 
bocznej oraz połaci narożnikowej. Połać dachową tworzą, uło
żone w równych odstępach, belki nośne łukowe drewniane z 
zamontowanymi na nich prowadnicami z kształtowników alumi
niowych, w których mieszczą się płyty ze szkła organicznego. 

Płaska ściana boczna ma konstrukcję ryglową prze
szkloną, w której mogą być zamontowane drzwi przesuwne. 
Połać narożnikowa, zbudowana na planie wieloboku z belek 
nośnych łukowych (4), łączonych w moduły trójkątne, pokryta 
jest szybami ze szkła organicznego w prowadnicach (8), moco
wanych na belkach (4). Zastosowanie w obudowie tarasu 
modułów równoległych i trójkątnych, zbudowanych z takich 
samych belek łukowych (4), pozwala na kształtowanie bryły 
obudowy tarasu w zależności od potrzeb lokalizacji na miejscu 
zabudowy. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 321190 (22)951123 6(51) E04B 1/64 
(31) 94 4441643 (32)941123 (33) DE 
(86) 95 11 23 PCT/DE95/01640 
(87) 96 05 30 WO06/16237 PCT Gazette nr 25/96 
(71) ISOTEC FRANCHISE-SYSTEME GMBH, 

Bergisch Gladbach, DE 
(72) Becker Horst 
(54) Sposób ochrony murów przed wilgocią 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony murów 

przed wilgocią, szczególnie uszczelnienia powierzchni ścian 
wewnętrznych za pomocą materiałów woskopodobnych. 

Nieniszczące, ekologiczne, niekosztowne oraz trwałe 
uszczelnienie murów można osiągnąć w ten sposób, że materiał 
woskopodobny i/albo mur (2) zostają podgrzane do temperatu
ry wyższej od temperatury topnienia materiału woskopodob-
nego, który jest nanoszony powierzchniowo na duży obszar 
muru (2) i pod działaniem sił kapilarnych wnika wgłąb niego. 
Wprowadzenie materiałów woskopodobnych w mur (2) może 
być zrealizowane przez przymocowanie do muru (2), otwartej 
od jego strony i cieczoszczeinie z nim, połączonej z boków i od 
strony dna, rynny (1), w której zostaje roztopiony, umieszczony 
w niej materiał woskopodobny. 

(16zastrzeżeń) 

A1(21) 314432 (22)96 05 23 6(51) E04B 2/96 
(75) Kłapkowski Zdzisław, Szczecin; Szymysł 

Andrzej, Szczecin 
(54) Konstrukcja mocująca płyty z poliwęglanu 

lub szkła, szczególnie w przeszkleniach 
budowlanych 

(57) Konstrukcja mocująca charakteryzuje się tym, że pier
wszy kształtownik zewnętrzny (5) połączony jest z pierwszym 
kształtownikiem wewnętrznym (6) przy pomocy kształtowniko-
wego łącznika zatrzaskowego (1) o przekroju poprzecznym w 
kształcie litery H. Ramiona tego łącznika mają pazury górne i 
dolne (22, 21), zatrzaśnięte na krótkich i długich pazurach (18, 
19) niskiego i wysokiego występu dwuramiennego (16, 17) 
kształtownika zewnętrznego i wewnętrznego (5, 6). Ramiona 
tych kształtowników zaopatrzone są w zewnętrzną i wewnętrzną 
uszczelkę grzebieniową (2, 3), uszczelniające i dociskające 
poliwęglanowe płyty (15). Pierwszy kształtownik wewnętrzny (6) 
ma budowę skrzynkową z dwiema zamkniętymi pierwszymi 
komorami (24). 

Jedna z odmian konstrukcji zawiera trzeci kształtownik 
wewnętrzny, którego zagięte końce mają powierzchnie wypuk
łe, na których umocowane są wypukłe uszczelki grzebieniowe. 
Pozwala to na mocowanie poliwęglanowych płyt, ustawionych 
względem siebie pod kątem rozwartym. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314327 (22) 96 05 17 6(51) E04C 3/292 
(75) Domczyk Jan, Jelenia Góra; Rybiański 

Marek, Wrocław; Skirycz Andrzej, Oława 
(54) Dźwigar kratowy do stropów i stropodachów 
(57) Dźwigar kratowy do stropów i stropodachów charakte

ryzuje się tym, że dwa równoległe krawędziaki (A) z drewna 
litego lub klejonego są połączone w płaszczyźnie dźwigara 
metalowymi krzyżulcami (B), które wykonane są z prostokątnej 
blachy. Blacha na przeciwległych końcach ma nacięcia i otwory, 
a wzdłuż dłuższych krawędzi jest usztywniona wytłaczanymi 
żebrami. 

Dźwigar kratowy do stropów i stropodachów stosuje się 
w nowobudowanych bądź remontowanych budynkach miesz
kalnych i użyteczności publicznej. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319864 (22) 97 05 08 6(51) E04G 1/15 
E04G5/Ö8 

(31) % 29608594 (32) 96 05 14 (33) DE 
96 29611826 96 0706 DE 

(71) Allusuisse Technology + Management AG 
Technology Center, Neuhausen am 
Rheintall, CH 

(72) Gitter Reinhold, Habich Heiko 
(54) Rusztowanie 
(57) Rusztowanie wyposażone jest w pomost (10), wykona

ny z wytłaczanej płyty, stanowiącej jedną całość z wystającymi 
do dołu elementami wzmacniającymi i z połączonych z nią z 
obydwu stron czołowych kształtowników o przekroju skrzynko
wym, zaopatrzonym na swej dolnej i górnej ściance w gniazda, 
służące do osadzenia w nich czopów (58), przymocowanych do 
rusztowania. Gniazda te stanowią otwory (50, 50») w ściance 
górnej i w ściance dolnej kształtownika skrzynkowego, usytuo
wane współosiowo i mające średnice równe lub nieco większe 
od odpowiednich średnic czopów (58), przymocowanych do 
kształtownika (60) rusztowania. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 314319 (22)96 0515 6(51) E04X 
(75) Anioł Janusz, Katowice 
(54) Budynek karoseryjny i folia 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest budynek o obłym kształ

cie. Konstrukcja jest wykonana z naprzemiennie zespolonych 
elementów i zbrojenia. Większe otwory budynku są osłonięte 
folią zbrojoną, która może być również użyta do przykryć namio
towych. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 321141 (22) 9512 29 6(51) E05D 3/06 
(31)95 19500139 (32)95 0104 (33) DE 
(86) 9512 29 PCT/EP95/05160 
(87) 96 07 11 WO96/21076 PCT Gazette nr 31/96 
(71) Lahrmann Eva, Soest, DE 
(72) Dickeduisberg Ingolf 
(54) Łożysko jarzmowe do drzwi, okien, klap lub 

tym podobnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest łożysko jarzmowe do 

drzwi, z jarzmem (1) z prowadnicą krzywkową (2) oraz ze wspo

rnikiem czopowym (3) z czopem łożyskowym (4), który stano
wiąc oś łożyskową (5), jest ułożyskowany obrotowo i prowadzo
ny w prowadnicy (2). Jarzmo krzywkowe (1) posiada następny 
czop łożyskowy (4a), a wspornik czopowy (3) ma następną 
prowadnicę krzywkową (2a), tworząc naprzeciwległy układ dwu
stronnego prowadzenia wymuszonego. W efekcie uzyskuje się 
stabilne łożysko, wyznaczające dokładnie ruch obrotowy/prze
suwny drzwi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314348 (22) 96 05 17 6(51) E05G 1/026 
(75) Serafin Kryspin, Łódź 
(54) Drzwi przeciwwłamaniowe 
(57) Drzwi mają nośną płytę (1), która na obrzeżu ma usytuo

wany mechanizm ryglujący z osadzonymi wychylnie na osiach 
(6) bocznymi ryglami (5), połączonymi ze sobą cięgnem (8), 
zachodzącym za odsądzenie ościeżnicy i połączonym przegu
bowo poprzez łącznik (9) z przestawiającą mechanizm dźwignią 
(10). Mechanizm ryglujący ma w narożach nośnej płyty (1) 
osadzone wychylnie na osiach (6a) narożne rygle (13), połączo
ne ze sobą przegubowo wraz z bocznymi ryglami (5) poprzez 
cięgna (8, 8a, 8b i 8c). 

Z mechanizmem ryglującym współdziała zasuwka zna
nego zamka i/lub trzpień klamki, osadzonej w korpusie wraz z 
blokującymi zatrzaskami. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319823 (22)97 05 06 6(51) E06B 9/40 
(31) 96 9609929 (32)96 0513 (33) GB 
(71) LOUVER-LITE LIMITED, Cheshire, GB 
(72) Allsopp Reginald Charles 
(54) Zwijana zasłona 
(57) Zwijana zasłona zawiera rolkę (20), która wspiera arkusz 

giętkiego materiału. Para wsporników wspiera rolkę (20) obro
towo poprzez parę końcowych elementów mocujących (30). 
Przynajmniej jeden z tych końcowych elementów mocujących 
ma czop, który może być ściskany osiowo względem rolki (20) 
wbrew sile sprężyny, aby umożliwić wprowadzenie tej rolki 
pomiędzy wsporniki. Elementy służące do uniemożliwiania ści
skania elementu mocującego po zainstalowaniu rolki pomiędzy 
wspornikami zawierają (oddzielnie lub w kombinacji): (a) wy
stęp' (40) na pierwszym końcowym elemencie mocującym (30), 
który ma poprzecznie przebiegające wycięcie (42), przy czym 
po wejściu występu (40) w szczelinę (68) na odpowiednim 
wsporniku materiał tego wspornika może wejść w wycięcie (42), 
tak aby przeciwdziałać dalszemu osiowemu ruchowi występu 
lub (b) kołnierz, który otacza czop, przy czym ten kołnierz jest 
selektywnie konfigurowalny, aby był przesuwny względem czo
pu lub był mocowany przeciw osiowemu ruchowi względem 
czopu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321189 (22) 96 0117 6(51) E06B 9/82 
(31) 95 54 (32) 95 0118 (33) DK 
(86) 96 0117 PCT/DK96/00027 
(87) 96 07 25 W096/22447 PCT Gazette nr 34/96 
(71) V.KANN RASMUSSENINDUSTRI A/S, 

Soborg, DK 
(72) Lassen Gert Godvig 
(54) Zespół napędowy dla napędzanego 

elektrycznie urządzenia, zasłaniającego okno 
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy zespołu napędowego dla 

napędzanego elektrycznie urządzenia, zasłaniającego okno, 
zawierającego elastyczny element zasłaniający (1), nawinięty 
na rolkę (2), usytuowaną przy górnej poziomej głównej ramie 
okiennej lub skrzydle okna, a na swym wolnym końcu jest 
połączony z dolną szyną (4), rozciągającą się przez całą szero
kość okna. Dla poruszania elementu zasłaniającego (1) w jed
nym kierunku zespół napędowy ma cięgło (12, 13) w postaci 
linki lub sznurka, współpracujące z elementem zasłaniającym 
(1), nawijane na urządzenie zwijające (11), usytuowane na do
lnej głównej ramie okiennej lub skrzydle okna wraz z towarzy
szącym elektrycznym silnikiem napędowym (9). Dla poruszania 
elementu zasłaniającego (1) w kierunku rozwijania cięgno 
(12, 13) jest poprowadzona od urządzenia zwijającego wzdłuż 
dwóch przeciwległych krawędzi głównej ramy lub bocznych 
członów skrzydła okna do połączenia z szyną dolną (4), podczas 
gdy ruch elementu zasłaniającego (1) w przeciwnym kierunku 

zwijania odbywa się w znany sposób pod działaniem siły sprę
żyny, oddziaływującej na rolkę (2) podczas równoczesnego 
odwijania cięgła z urządzenia zwijającego. Szczególną zaletą 
jest to, że cięgło (12, 13) może być połączone z oddzielnym 
prętem (5), przeznaczonym do późniejszego montażu na dolnej 
szynie (4) w już zainstalowanym urządzeniu zasłaniającym. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314391 (22) 96 05 21 6(51) E21B 10/16 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Bęben Artur, Maziarz Michał, Tylek Ryszard 
(54) Koronka do wiercenia obrotowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest koronka do wiercenia ob

rotowego znajdująca zastosowanie, zwłaszcza do wiercenia 
otworów w skałach. Koronka zawiera korpus (1), na korpusie 
nakręcony jest pilot skrawający (4) oraz zaopatrzona jest w 
osiowy otwór (5) doprowadzający płuczkę i obrotowe noże 
styczne (7). Noże styczne (7) osadzone są bezpośrednio na 
czołowej stronie wypustu (6) należącego do korpusu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314371 (22) 96 05 20 6(51) E21C 27/02 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze PW w 

Zabrzu - SA, Zabrze 
(72) Kusak Edward, Serwotka Ryszard, Arazy 

Andrzej, Skrzypiec Andrzej 
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(54) Górniczy kombajn ścianowy 
(57) Górniczy kombajn ścianowy ma co najmniej jedną 

dystansową wkładkę (12), umieszczoną między podzespołami 
kombajnu, usytuowanymi na saniach. Wkładka (12) ma w czo
łowych ścianach wybrania (14), sięgające krawędzi (16, 19) 
wkładki (12). Głębokość wybrań (14) jest nie mniejsza od 
wysokości występu, wystającego ze ściany podzespołu. 
Boczne ściany (15) wybrań (14) są względem siebie równo
ległe. Przy bocznych krawędziach (19) wkładka (12) ma otwo
ry (18) na śruby. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 314313 (22) 96 05 14 6(51) E21C 35/24 
(71) Stankiewicz Jacek, Wieliczka 
(72) Stankiewicz Jacek, Fitowski Krzysztof 
(54) Sposób zdalnego sterowania kombajnem 

ścianowym 
(57) Sposób zdalnego sterowania kombajnem ścianowym 

przy zastosowaniu pilota kombajnisty i pilota pomocnika, cha
rakteryzuje się tym, że na pilocie kombajnisty i na pilocie po
mocnika wybiera się niezależnie stronę uprawnienia kombajnu 
i porównuje się dyspozycje. Dla zgodnych dyspozycji przełącza 
się uprawnienie kombajnisty i pomocnika do sterowania urzą
dzeniami kombajnu zgodnie z tymi dyspozycjami, a dla nie
zgodnych dyspozycji zatrzymuje się pracę kombajnu. 

Układ, do realizacji sposobu przy sterowaniu dwupilo-
towym składający się z odbiornika (1 ) umieszczonego w skrzyni 
aparaturowej kombajnu oraz pilota kombajnisty (2) i pilota po
mocnika (3) wraz z zasilaczami, ma na każdym pilocie zamon
towany przycisk (4) wyboru strony uprawnienia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314385 (22) 96 05 21 6(51) E21D 23/16 
(71) HYDROX Spółka z o.o., Siemianowice 

Śląskie 
(72) Barczyk Grzegorz, Żydek Michał, Dudała 

Jerzy 
(54) Silnik hydrauliczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik hydrauliczny o ruchu 

posuwisto-zwrotnym, przeznaczony do napędu maszyn i urzą
dzeń, stosowanych zwłaszcza w podziemiach kopalń. Istota 
tego silnika polega na tym, że w wewnętrznym wydrążeniu 
tłoczyska (5) ma osadzony przesuwnie suwak (6) rozrządu oraz 
dwie sprężyny sterujące (8, 9), który to suwak w korpusie (3) 
rozrządu ma dwa wytoczenia, przy czym jedno wytoczenie jest 
połączone z kanałem zasilającym (10), a drugie z kanałem 
spływowym (11). Natomiast koniec suwaka (6) o większej śred
nicy jest wyposażony w dwa rowkowe nacięcia (12), w których 
są umieszczone elementy blokujące (13), dociskane śrubowymi 
sprężynami (14). Ponadto od strony tłoczyska (5) suwak (6) 
rozrządu na końcu ma zamocowany trwale pierścień oporowy 
(7), a sprężyny sterujące (8, 9) są dobrane tak, aby w skrajnym 
położeniu suwaka, przy maksymalnym ściśnięciu sprężyny (8) 
lub (9) uzyskała ona energię, równoważącą siłę sprężyn (14), 
dociskających elementy blokujące (13). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320384 (22)97 0603 6(51) E21F 3/00 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 

KARBON Sp. z o.o., Jastrzębie 
(72) Łuska Piotr, Nawrat Stanisław, Niezgoda , 

Franciszek, Szlązak Jan 
(54) Sposób lokalnej klimatyzacji wyrobisk 

górniczych, zwłaszcza ścianowych 
(57) Sposób polega na wykorzystaniu jako nośnika niskiej 

temperatury sprężonego powietrza, które schładza się w parow
niku (1) górniczej chłodziarki bezpośredniego działania. Schło
dzone powietrze doprowadza się rurociągiem (3) do wylotu 
wyrobiska, skąd przewodami (5) rozprowadza się do strumienie 
powietrznych (4) spełniających rolę małych i lekkich chłodzia
rek, które są zainstalowane na sekcjach obudowy zmechanizo
wanej wzdłuż wyrobiska, w miejscach gdzie występuje znaczny 
wypływ ciepłego powietrza. 

Źródłem sprężonego powietrza chłodzonego do bardzo 
niskiej temepartury 2-6°C w parowniku (1) jest strumienica po
wietrzna (7), którą zasila się z sieci sprężonego powietrza (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 314400 (22)96 05 21 6(51) E21F 5/20 
B05B 1/00 

(75) Błąkała Bogdan, Siemianowice Śląskie; 
Siudziński Joachim, Siemianowice Śląskie; 
Strzemiński Jerzy, Sosnowiec; Wikiera 
Tomasz, Siemianowice Śląskie 

(54) Szczelinowa dysza wodna do odpylania 
wyrobisk górniczych, zwłaszcza 
korytarzowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego zmy
wania pyłów w dwu kierunkach oraz w zależności od potrzeb, 
wytwarzania zasłon i osłon wodnych. 

Szczelinowa dysza wodna składa się z cylindra, który 
od strony czoła, na zewnętrznej powierzchni jest nagwintowany 
i zawiera pierścień ustalający oraz kielicha (5), który od czoła, w 
części na wewnętrznej powierzchni jest nagwintowany, a ufor
mowane wewnątrz kielicha (5) gniazdo jest wyłożone kształtka
mi (6, 7), pokrywającymi po 1/2 powierzchni gniazda kielicha 
(5), tworzącymi denko, podczas gdy cylinder ma płaszczyznę 
kierującą o kształcie ściętego stożka oraz korzystnie cylinder i 
kielich (5) wyposażone są w króciec przyłączeniowy (8). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314387 (22)96 05 21 6(51) E21F16/00 
(75) Sobolewski Andrzej, Tychy 
(54) Sposób ograniczania dopływu wód do 

wyrobisk górniczych, sposób wyznaczania 
kierunku napływu wód do wyrobisk 
górniczych i sposób zatłaczania wody do 
górotworu 

(57) Sposób ograniczania dopływu wód do wyrobisk górni
czych polega na tym, że wyznacza się strefy dopływu wód do 
wyrobisk, z których lokalnie wykrapla się lub wypływa woda, 
określa się kierunki napływu i ilość napływających wód oraz 
wyznacza się lokalizację i parametry otworów tłocznych. Otwo
rami zatłacza się w strumienie napływających wód do strefy 
uprzednio zgromadzoną lokalnie wodę w ilości równej dopływo
wi do strefy. 

Wyznaczanie kierunku napływu wód do wyrobisk prze
prowadza się wykonując otwory pomiarowe i mierząc w nich 
ciśnienie całkowite wody, na podstawie którego wyznacza się 
gradient ciśnienia i kierunek napływu wód do strefy. W czasie 
zataczania wody do górotoworu powoduje się oczyszczanie 
porów górotworu przez wykonywanie przerw w zatłaczaniu, 
podczas których odwraca się kierunek przepływu wody. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ ¥ 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 314358 (22) 96 05 18 6(51) P02F 3/20 
(71) Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru 

Kolejowego Spółka Akcyjna, Poznań 
(72) Kowaliński Henryk, Kosicki Jan, Dałkowski 

Leszek, Gumny Wiesław, Jankowiak 
Waldemar 

(54) Tłok silnika spalinowego z wymuszonym 
smarowaniem sworzni tłokowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest tfok silnika spalinowego z 
wymuszonym smarowaniem sworzni tłokowych, przeznaczony 
do silników wysokoprężnych lokomotyw, zwłaszcza wysoko
prężnych. 

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że każda część 
piasty (3) ma co najmniej jeden obwodowy kanałek (6), łączący 
się z otworem odpływowym (7), którego wylot jest usytuowany 
na dolnej zewnętrznej powierzchni płaszcza (2). 

(2zastrzeżenia) 
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A1(21) 314386 (22)% 05 21 6(51) F02M 25/10 
(75) Janczewski Janusz F., Gliwice; Wiśniewski 

Andrzej, Gliwice 
(54) Sposób obniżenia emisji szkodliwych 

substancji przez silniki spalinowe 
(57) Sposób obniżenia emisji szkodliwych substancji 

polega na wprowadzaniu do przestrzeni spalania paliwa 
dodatkowo wodnego roztworu nadtlenku wodoru. Nadtle
nek wodoru może być przygotowany bezpośrednio przed 
użyciem z nadtlenku sodu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321163 (22) 96 10 22 6(51) F02M 41/12 
(31) 95 19541606 (32) 95 11 08 (33) DE 
(86) 9610 22 PCT/DE/02002 
(87) 97 0515 W097/17537 PCT Gazette nr 21/97 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Simon Helmut 
(54) Pompa paliwowa wtryskowa 
(57) W pompie paliwowej wtryskowej z elementem (3) po

mpy i rozdzielacza, napędzanym przez wałek napędowy (1) za 
pomocą sprzęgła odsuwnego (2), należy zmniejszyć tarcie i 
hałas, powstające podczas pracy sprzęgła odsuwnego (2). W 
tym celu zaproponowane zostało sprzęgło odsuwne (2), w któ
rym przenoszenie momentu odbywa się na osadzonych tocznie, 
powierzchniach przenoszenia (7, 8). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314323 (22) 96 05 17 6(51) F03D 1/00 
(72) Akademia Rolnicza, Szczecin 
(72) Turowski Stanisław, Nowowiejski Rafał 

(54) Silnik wiatrowy 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest silnik wiatrowy o pionowej 
osi obrotu zaopatrzony w jedną pionową prostą lub wygiętą 
łukowo łopatę napędową (5) o typowym symetrycznym profilu 
aerodynamicznym. Po przeciwnej stronie osi obrotu w stosunku 
do łopaty napędowej zamocowana jest przeciwwaga (6), pełnią
ca równocześnie funkcję hamulca aerodynamicznego. Stosu
nek cięciwy profilu łopaty napędowej (5) do promienia (R) 
wirnika silnika zawarty jest w granicach 0,15+0,35. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314384 (22)96 05 21 6(51) F03G 6/06 
(75) Barski Zdzisław Wiktor, Bydgoszcz 
(54) Sposób i urządzenie do koncentracji i 

transformacji promieniowania słonecznego 
na energię cieplną i/lub elektryczną 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie 
wysokosprawne służące do koncentracji promieniowania 
słonecznego, w którym koncentrator wyposażony jest w system 
samoczynnego sterowania umożliwiający ciągłe korygowanie 
położenia koncentratora względem słońca. W osłonie sferycz
nej, w jej środku geometrycznym stanowiącym jednocześnie 
ognisko koncentracji promieniowania słonecznego, zlokalizo
wany jest odbiornik-wymiennik, przekształcający promienio
wanie słoneczne częściowo w energię cieplną, częściowo w 
energię elektryczną lub wyłącznie w energię cieplną lub wyłą
cznie w energię elektryczną, dzięki systemowi ogniw fotowol-
taicznych, rurociągów czynnika chłodzącego oraz rurociągów 
wymiennika ciepła. Osłona sferyczna koncentratora, częściowo 
lub całkowicie hermetyczna, wyposażona w warstwę izolacji 
cieplnej, umiejscowiona jest na powierzchni basenu lub 
zbiornika wypełnionego cieczą, w celu umożliwienia ła
twych przemieszczeń koncentratora w osiach wschód-zachód 
oraz horyzont-zenit. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 314341 (22) 96 05 16 6(51) F16F 9/32 
(71) SPINKO Sp. z O.O., Leszno 
(72) Kochanek Wojciech 
(54) Przekładka z tworzywa elastycznego 
(57) Przekładka z tworzywa elastycznego, zwłaszcza z gu

my, w kształcie pierścienia zawiera na powierzchni docisko
wej (1) symetrycznie rozłożone występy owalne (2), korzystnie 
w kształcie wycinka cylindrycznego pierścienia o promieniu 
zewnętrznym i promieniu wewnętrznym z dnem. Przekładka 
posiada rowek (3) w kształcie prostokąta, a górny pierścień 
podtrzymujący (4) posiada wybrania (5). 

(5 zastrzeżeń) 
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Al(21) 314244 (22) 96 05 13 6(51) F16H 1/20 
(71) Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów 

BEFARED S.A., Bielsko-Biała 
(72) Kubaczka Marek, Hajderek Władysław, 

Plewa Adam 
(54) Reduktory i motoreduktory zębate walcowe i 

stożkowo-walcowe, zwłaszcza dwu, trzy i 
czterostopniowe 

(57) Reduktory i motoreduktory w każdej swej wielkości po
siadają jednakowy korpus (6), w którym różnica między odległo
ścią (h1) osi wyjściowego wałka (1) od podstawy (P) korpusu 
(6), a odległością (h2) osi przedostatniego wałka (2) od podsta
wy (P) korpusu (6) jest równa różnicy między połową średnicy 
wierzchołków zębów (dal) największego koła zębatego, osa
dzonego na wałku (1) w danej wielkości reduktora, a połową 
średnicy wierzchołków zębów (da2) największego koła zębate
go, osadzonego na wałku (2) w danej wielkości reduktora, z 

'tolerancją różnicy ± 0,5 modułu największego koła zębatego w 
danej wielkości reduktora. W dalszym przebiegu położenia osi 
wałków w kierunku do wejścia napędu w reduktorach i motore
duktorach walcowych trzy i czterostopniowych oraz stożkowo-
walcowych czterostopniowych odległość (h3) od podstawy (P) 
korpusu (6) jest równa odległości (h2), natomiast w reduktorach 
i motoreduktorach walcowych dwustopniowych i stożkowo-wal-
cowych trzystopniowych odległość osi wałka od podstawy (P) 
korpusu (6) jest równa odległości (h1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314203 (22) 96 05 10 6(51) F16K1/08 
(71) Przedsiębiorstwo Aplikacji Inżynierskich 

APIN Sp. z co., Radom; MERA-PNEFAL 
S.A, Warszawa 

(72) Benczarski Wiesław, Góralski Zbigniew, 
Jankowski Krzysztof, Kiebała Adam 

(54) Grzejnikowy zawór odcinający odpływ cieczy 
z bocznym upustem 

(57) Zawór odcinający z bocznym upustem ma za zadanie 
odcięcie ciśnienia powrotnego wody na wylocie z grzejnika i 
umożliwienie opróżnienia z wody tylko samego grzejnika, a 
następnie umożliwia jego demontaż w celu oczyszczenia, repe
racji lub jego wymiany. W związku z powyższym nie zachodzi 
konieczność opróżniania z wody grzewczej całego pionu, zasi
lającego instalację co. 

W tym celu środkowe ramię korpusu (1) wyposażone 
jest w wkręcony grzybek (2), którego prawy gwint posiada 
boczne wybranie (3) "po cięciwie". W górnej części grzybek (2) 
posiada gwint lewy o mniejszej średnicy i mniejszym skoku od 
dolnego gwintu prawego. Powyżej pierścienia uszczelniające
go (4) jest otwór (5), prostopadły do osi grzybka (2), który łączy 
się z dnem otworu (6) o przekroju sześciokątnym, przeznaczony 
na mniejszy klucz imbusowy. Na gwint lewoskrętny grzybka (2) 
nakręcony jest pierścień spustowy (7), aż do oparcia i zaciśnię
cia o powierzchnię pierścieniowo-czołową (8). Pierścień spusto-

wy (7) posiada w górnej części większy otwór (10) o przekroju 
sześciokątnym, przeznaczony na większy klucz imbusowy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319865 (22) 97 05 08 6(51) F16K 47/00 
(31) 96 645679 (32) 96 05 14 (33) US 
(71) Ross Operating Valve Company, Troy, US 
(72) Weiler Charles A., Jr, Bareno Hendrik Pieter 
(54) Zawór regulacyjny dla płynów z łagodnym 

uruchamianiem 
(57) Zawór regulacyjny (10) dla płynów ma możliwość regu

lowanego płynnego uruchamiania i kiedy jest w położeniu za
mknięcia, odcina on okno wejściowe (22) i łączy je z oknem 
opróżniającym (30). Stosowany jest układ do blokowania zawo
ru regulacyjnego (10) w położeniu zamknięcia. Kiedy zawór 
regulacyjny (10) dla płynów przemieszcza się do położenia 
otwarcia, następuje odcięcie okna opróżniającego (30), a całko
wite połączenie między oknem wlotowym (22), a oknem wyloto
wym (26) jest opóźniane za pomocą tłoka, który w dalszym ciągu 
blokuje przepływ płynu między tymi oknami (22,26). Regulowa
ne kanały obejściowe przepuszczają płyn pod ciśnieniem z 
okna wejściowego (22), wokół tioka, do okna wyjściowego (26), 
aż do osiągnięcia przez narastające ciśnienie w oknie wyjścio
wym (26) zadanej wartości. Kiedy ciśnienie w oknie wyjściowym 
(26) osiągnie zadaną wartość, następuje przemieszczenie tłoka 
z położenia, w którym następuje blokowanie przepływu z okna 
wejściowego (22) do wyjściowego (26), do położenia umożliwia
jącego pełną komunikację między tymi oknami (22,26). 

(16 zastrzeżeń) 
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Al(21) 314317 (22) 96 05 15 6(51) F16L 55/26 
(75) Gregorczyk Jerzy, Mielec 
(54) Urządzenie do czyszczenia przewodów 

kanalizacyjnych 
(57) Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyj

nych zawiera ciśnieniowe dysze robocze i element rozdzielający 
strumień wysokiego ciśnienia cieczy, w którym podstawa (1) w 
kształcie płaskodennej płozy o kącie uniesienia (Q), korzystnie 
w granicach od 25° do 40°, posiada trwale zamocowany kor
pus (2). Korpus (2) wyposażony jest w połączone kanałem, 
dysze robocze (3), umieszczone symetrycznie po obu stro
nach otworu wlotowego (4), wewnątrz którego usytuowany 
jest klin rozdzielający (6). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320956 (22) 94 12 29 6(51) F21V 21/02 
H02G3/20 

(86) 9412 29 PCT/DK94/00492 
(87) 96 0711 W096/21123 PCT Gazette nr 31/96 
(75) Kjerrumgaard Vibeke, Holte, DK 
(54) Osłona 
(57) Osłona (70) do zakrywania punktu mocowania przewo

du (80) do powierzchni sufitu ma wydrążony korpus, który 
tworzy zewnętrzną krzywą płaszczyznę oraz wewnętrzną wnękę 
(72) przejścia przewodu. W celu ułatwienia mocowania osłony 
(70) po zawieszeniu i dołączeniu urządzenia elektrycznego, 
takiego jak lampa wisząca, oraz aby ułatwić późniejszy demon
taż osłony (70) w celu oczyszczenia i/lub wymiany, korpus ma 
dwie części (82, 84), które są ze sobą połączone przez zawias 
(86), dzięki czemu są obrotowe względem siebie pomiędzy 
pierwszym położeniem, w którym korpus jest otwarły tak, że 
przewód (80) może być wprowadzony swobodnie w wewnętrz
ną wnękę (72) przejścia przewodu, a drugim położeniem, w 
którym korpus jest zamknięty i otacza przewód (80), przy czym 
przewód ten jest umieszczony w wewnętrznej wnęce przejścia 
przewodu. Osłona (70) korzystnie ma elementy (90, 92, 94, 96) 
do unieruchamiania tych dwóch części (82,84) w wymienionym 
drugim położeniu tzn. w położeniu, w którym otaczają one 
przewód. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 319962 (22) 97 05 14 6(51) F23G 5/027 
(31) 96 19619402 (32) % 05 14 (33) DE 
(75) Hölter Heinz, Gladbeck, DE 
(54) Sposób spalania paliwa kopalnego i odpadów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spalania paliwa 

kopalnego i odpadów, który charakteryzuje się tym, że gorące 
gazy z paleniska sateliatmego doprowadza się do kotła wyko
rzystującego technologię spalania paliwa kopalnego tak, że w 
sposób nieunikniony przechodzą one przez strefę gorących 
gazów paleniska głównego o temperaturach powyżej 1250°C, 
wskutek czego dioksyny i fu rany zostają unieszkodliwione. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 314318 (22) 96 05 15 6(51) F23N 5/00 
(71) Elektrownia ŁAZISKA SA, Łaziska Górne; 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Gliwice 

(72) Gracza Ginter; Tymowski Henryk; Pejm 
Sebastian; Tchórz Janusz; Więcek Piotr; 
Gruszka Stanislaw; Bujny Marek; 
Szendzielorz Barbara; Ćwioro Andrzej; 
Baron Eugeniusz; Kozina Tadeusz, PLÍ; 
Pietraszek Antoni; Lupa Andrzej; Kruk 
Bogdan; Bulanda Henryk 

(54) Sposób i układ automatycznej regulacji 
podciśnienia w paleniskowej komorze i 
temperatury spalin 

(57) Sposób regulacji podciśnienia z równoczesną regulacją 
różnicy temperatur spalin w kanałach za elektrofiltrami oraz 
układ do stosowania tego sposobu charakteryzują się tym, że 
regulator (Rtl,3) różnicy temperatur spalin oddziaływuje na 
organy nastawcze wentylatorów (WC1, WC2, WC3) ciągu, na 
które oddziaływuje również regulator (Rph) podciśnienia w pa
leniskowej komorze. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320961 (22) 96 10 24 6(51) F24C 15/08 
(31) 95 9502080 (32) 95 10 25 (33) ES 
(86) 961024 PCT/ES96/00198 
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(87)97 05 01 W097/15787 PCT Gazette nr 19/97 
(71) SOMOLSA, SOCIEDAD DE 

MATERIALES ORDUNA LABORAL, 
S.AL., Orduna, ES 

(72) Cuadra Yarritu Jose Miguel 
(54) Demontowalny piec 
(57) Demontowalny piec zawiera korpus (1), dolny wózek 

(2), jako zespół podpierający i transportujący dla korpusu (1) 
oraz tylną płytę osłonową (4). Te trzy części lub elementy 
składowe (1, 2, 4) są razem zmontowane i zdemontowane, 
stanowiąc po zmontowaniu piec, zaś po zdemontowaniu umo
żliwiając składowanie lub magazynowanie trzech części w pu
dełku prostopadłościennym tak, aby zajmowały one minimalną 
przestrzeń. Korpus (1) pieca jest łączony z wózkiem (2) poprzez 
wprowadzenie boków wózka w prowadnice (13) przewidziane 
przy spodzie korpusu, zaś tylna płyta osłonowa (4) jest składana 
z korpusem (1) poprzez wprowadzenie czopów (6) przewidzia
nych na korpusie (1) w otwory (8) przewidziane w płycie osłono
wej (4). Zestaw dopełnia wiążący pręt zabezpieczający (5), który 
jest blokowany w dwóch otworach (11 ) przewidzianych w płycie 
osłonowej (4), gdy zostanie ona zamontowana w zestawie. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321089 (22)96 0130 6(51) F25D 17/02 
(31) 95 380099 (32) 95 0130 (33) US 
(86) 96 0130 PCT/US96/01217 
(87) 96 0808 WO96/24018 PCT Gazette nr 36/96 
(71) ORGANOGENESIS INC., Canton, US 
(72) Watson Stephen R., Toner Mehmet, 

Tschumakow Alexander G. 
(54) Sposób i konstrukcja pakietu do konserwacji 

kriogenicznej i przechowywania hodowanych 
równoważników tkanek 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja pakietu do 
skutecznej konserwacji kriogenicznej zebranych tkanek ssaków 
i żywych hodowanych równoważników tkanek wytworzonych w 
technologii in vitro. 

Wynalazek obejmuje zanurzanie tkanki ssaka lub ho
dowanego równoważnika tkanki w roztworze konserwantu 
kriogenicznego, pobudzanie tego roztworu konserwantu krio
genicznego i zanurzonej tkanki w celu osiągnięcia skutecznej 
penetracji roztworu konserwantu kriogenicznego w tkankę, a 

następnie zamrażanie tej tkanki z bardzo małą prędkością za
mrażania. W etapie zamrażania przez zaszczepianie inicjowane 
jest powstawanie lodu pozakomórkowego. Tkankę konserwo
waną kriogenicznie można przechowywać przez nieskończenie 
długi czas przed wykorzystaniem jej. Hodowany równoważnik 
tkanki jest modelem in vitro równoważnej tkanki ludzkiej, takiej 
jak skóra lub rogówka, która po odzyskaniu ze składowania 
może być użyta do transplantacji lub implantacji in vivo lub do 
przesiewowego badania związków in vitro. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 314380 (22)9605 22 6(51) F25J 1/00 
(75) Brojek Wiesław, Białystok 
(54) Sposób uzyskiwania mieszaniny 

ciekło-gazowej z gazowego sprężonego 
czynnika chłodniczego i urządzenie do tego 
sposobu 

(57) Sposób uzyskiwania mieszaniny ciekło-gazowej z gazo
wego sprzężonego czynnika chłodniczego polega na tym, że 
gazowy czynnik chłodniczy pobierany jest z butli i rozdzielany 
na dwa strumienie. Jeden kierowany jest bezpośrednio do koń
cówki wylotowej, zaś drugi kierowany jest do wymiennika ciepła. 
W wymienniku ciepła gaz jest rozprężany uzyskując niską tem
peraturę. Drugi strumień chłodzi gaz dochodzący do dyszy 
natryskowej, który to ulega skropleniu. Skroplenie w zależności 
od mocy wymiennika może być częściowe lub całkowite. Urzą
dzenie do uzyskiwania mieszniny ciekło-gazowej z gazowego 
sprzężonego czynnika chłodniczego połączone elastycznym 
przewodem z aparatem kriochirurgicznym posiada wymiennik 
(1) ciepła z dyszą (2) rozprężną, które umieszczone są w tulei 
(3). Wymiennik (1) ciepła znajduje się w osłonie (4), która z 
jednej strony zamknięta jest denkiem (5), a z drugiej strony ma 
wyprowadzoną końcówkę (6) natryskową. Cały wymiennik (1) 
ciepła w osłonie umieszczony jest wewnątrz obudowy (7). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 320959 (22) 95 11 07 6(51) F27B 9/14 
(31) 94TO 1078 (32) 94 12 28 (33) IT 
(86) 95 11 07 PCT/EP95/04372 
(87) 96 07 04 WO96/20381 PCT Gazette nr 30/96 
(75) Brusa Ugo, Novara, IT 
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(54) Reaktor do grzania i obrabiania materiałów 
w kontrolowanej atmosferze 

(57) Reaktor zawiera reakcyjną komorę (1), w której górną 
część wprowadzany jest pierwszy podgrzany materiał. Drugi 
materiał, który może zawierać składniki stałe, ciekłe i/lub gazo
we, wprowadzany jest w dolną część komory (1) w różnych 
miejscach i w różnych ilościach. Materiały stałe przy dnie 
komory (1) są mieszane, zmuszane do przemieszczania siew 
kierunku do wyprowadzającego urządzenia (17) i pośrednio 
ogrzewane przez urządzenia (3), obracające się wewnątrz ko
mory (1), które to urządzenia (3) są ogrzewane, gdy są usytuo
wane w górnej części komory (1), a oddają ciepło materiałom, 
kiedy są usytuowane w dolnej części komory (1). 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 314339 (22) 96 05 16 6(51) F27D 1/02 
(75) Pućkowski Stanisław, Kłodzko; Kowalski 

Adam, Kłodzko 
(54) Kształtka sklepienia pieców przemysłowych 
(57) Kształtka posiada ukształtowane po łuku wszystkie po

wierzchnie, zarówno zewnętrzne (8, 9,10) jak i wewnętrzne (6, 
7). Powierzchnie te położone pomiędzy bocznymi powierzch
niami (11, 12) są usytuowane w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi (14) przekroju i zakreślone promieniem z punktów, położo
nych poniżej podstawy. Łukowe powierzchnie mogą być rów
noległe do siebie. 

Podstawa kształtki może posiadać wycięcie, które może 
być ograniczone łukową powierzchnią o promieniu mniejszym 
od promienia, kształtującego dolną powierzchnię (9), względnie 
wycięcie kształtem może być zbliżone do zarysu trapezu. Bocz
ne powierzchnie (11,12) są zbieżne w tę samą stronę i tworzą z 
osią (14) kąt ostry lub powierzchnia (11) jest zbieżna ku górze, 
a powierzchnia (12) do dołu kształtki. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314205 (22)960510 6(51) F41H 7/00 
(75) Anioł Janusz, Katowice 
(54) Akcesoria 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są akcesoria dla czołgu (lub 

wozu bojowego) utworzone z doczepnego wózka naczepy czoł
gowej, na której osadzać można konstrukcje o specjalnym prze
znaczeniu np. ruchome tarcze, w tym tarcze ochrony osobistej. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 320103 (22) 97 05 21 6(51) G01C 3/00 
(31) 96 60018400 (32) 96 05 22 (33) US 
(71) JER VIS B.WEBB INTERNATIONAL 

COMPANY, Farmington Hills, US 
(72) AloÉs Cornell W., Drenth Ronald R. 
(54) Urządzenie optyczne do określania położenia 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do optycznego wykry

wania i określania położenia kątowego celu. Urządzenie zawiera 
parę czujników optycznych (12, 14) umieszczonych tak, że 
przynajmniej część ich obszarów czujnikowych zachodzi na 
siebie wzajemnie. Ich zachodzące wzajemnie na siebie obszary 
tworzą całkowity obszar wyczuwania lub aktywny obszar wyczu

wania urządzenia. Każdy z czujników optycznych w urządzeniu 
wyczuwa światło, lub inny wyczuwalny optycznie rodzaj trans
misji, rzucane albo odbijane od celu usytuowanego wewnątrz 
całkowitego obszaru wyczuwania i wytwarza sygnał zależny od 
ilości padającego światła. Sygnały te są następnie interpretowa
ne, aby określić położenie kątowe celu na podstawie względ
nych sygnałów z czujników optycznych. Urządzenie umożliwia 
wyznaczenie położenia kątowego celu w obszarze utworzonym 
przez zachodzące wzajemnie na siebie obszary wyczuwania 
pary czujników optycznych przez interpretację natężeń względ
nych sygnałów z pary czujników optycznych. Kiedy położenie 
kątowe jest określone, można obliczyć odległość celu od linii 
prostopadłej lub równoległej do linii środkowej pola czujnika, 
jeżeli druga wielkość jest znana. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321013 (22) 95 12 15 6(51) G01C 19/56 
(31) 94 4447005 (32) 94 12 29 (33) DE 
(86) 95 12 15 PCT/DE95/01796 
(87) 96 0711 W096/21138 PCT Gazette nr 31/% 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Pfaff Georg, Erhardt Rainer, Artzner 

Johannes, Bauer Wolfram 
(54) Urządzenie do określania szybkości obrotu 
(57) Opisano czujnik szybkości obrotu, który działa na zasa

dzie synchronicznego żyrometru wibracyjnego i pobudzany jest 
pętlą (17) oscylatora o regulowanej amplitudzie. Czujnik służy 
do wyznaczania prędkości zakręcania pojazdu. Przy tym anali
zuje się efekt przyspieszenia Coriolisa, które jest miarą aktualnej 
prędkości zakręcania. Do sprawdzania poprawności działania 
czujnika oraz przyporządkowanych mu układów elektronicz
nych wprowadza się zintegrowaną funkcję autotestowania, któ
ra jako tak zwana funkcja BITE po uruchomieniu testowego 
sygnału wejściowego wprowadza określoną wielkość zakłóca
jącą. Ta określona wielkość zakłócająca daje w wyniku nadające 
się do oceny napięcie (Urato) wyjściowe, którego wystąpienie 
daje możliwość rozpoznania błędu. 

(8 zastrzeżeń) 

A3(21) 314345 (22) 96 05 17 6(51) G01D 5/14 
(61) 307151 
(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 

LUMEL, Zielona Góra 
(72) Wieluński Andrzej 
(54) Układ wejściowy rejestratora elektronicznego 
(57) Układ wejściowy zawierający rezystor pomiarowy oraz 

dolnoprzepustowy filtr aktywny z wyjściem włączonym w obwód 
ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza i źródło prądowe 
oraz zespół kluczy polowych ma styk zwiemy drugiego klucza 
polowego (KB) połączony ze stykiem przełącznym trzeciego 
klucza polowego (KC), którego styk rozwierny jest połączony z 
drugim wejściem (B) układu a styk zwiemy połączony z trzecim 
wejściem (C) układu i z masą układu. Pierwsze wejście (A) i 
trzecie wejście (C) układu są połączone odpowiednio poprzez 
przełączające kanały pomiarowe (Z1,...Zn) i elementy (K1 ,...Kn) 
z pierwszymi zaciskami wejściowymi (a) i trzecimi zaciskami 
wejściowymi (c) poszczególnych kanałów pomiarowych 
(Z1,...Zn) rejestratora, natomiast drugie wejście (B) układu jest 
połączone bezpośrednio z drugimi zaciskami wejściowymi (b) 
poszczególnych kanałów pomiarowych (Z1,...Zn) rejestratora. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314315 (22) 96 05 15 6(51) G01K17/00 
(71) Kowalska Barbara, Sosnowiec 
(72) Muszyński Tadeusz, Biel Wojciech 
(54) Sposób pomiaru zużycia energii cieplnej 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pomiaru zużycia 

energii cieplnej, zwłaszcza dostarczanej za pomocą gorącej 
wody, w którym wyznacza się w znany sposób stosunek 
energii cieplnej oddanej przez źródła energii znajdującej się 
w lokalu do całkowitej ilości energii cieplnej zużytej na ogrza
nie budynku. 

Sposób polega na tym, że ustala się całkowite natężenie 
strumienia cieplnego (Nc) oraz ustala się indywidualne natęże
nie strumienia cieplnego (Ni) dla każdego lokalu. Następnie 
ustala się współczynnik jakości cieplnej lokalu (Wi), którym 
koryguje się wyznaczony w znany sposób stosunek energii. 

Sposób pozwala na ścisłe ustalenie opłaty za zużytą 
energię. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 314435 (22)9605 23 6(51) GO1L 1/04 
(75) Nizio Marek, Sulechów 
(54) Urządzenie kontrolujące siłę cylindra 

pneumatycznego 
(57) Urządzenie, kontrolujące sHę na tłoczysku siłownika 

pneumatycznego, posiada element sprężysty (1), który zmienia 
wymiary pod wpływem siły, wywieranej przez ten siłownik. Uzy
skanie przez element sprężysty (1) określonego wymiaru zmie
nia stan wyłącznika elektrycznego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 321012 (22) 95 12 14 6(51) G01L 3/24 
(31) 94 94120664 (32) 94 12 27 (33) EP 
(86) 95 12 14 PCT/EP95/04959 
(87) 96 07 04 WO96/20395 PCT Gazette nr 30/96 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Monachium, DE 
(72) Gloger Meinrad 
(54) Sposób i urządzenie do określania mocy 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do określania 

mocy, z jaką wymieniana jest energia mechaniczna pomiędzy 
nieruchomą maszyną (1) i wałem (6) przechodzącym przez nią 
wzdłuż skierowanej osi (5) i obracającym się wokół osi (5) z 
pewną prędkością kątową. 

Sposób polega na tym, że określa kąt, o który wał (6) 
został skręcony w maszynie (1) i z iloczynu tego kąta i ustalone
go z góry współczynnika wzorcowego wyznacza się moc. Dla 
urządzenia charakterystyczne są przyrządy pomiarowe (8, 9) 
umieszczone odpowiednio obok maszyny (1) i ją obejmujące, 
do określania wspomnianego kąta oraz przyrząd liczący (10) 
komunikujący się z przyrządami pomiarowymi (8, 9) do wyzna
czania mocy. Wynalazek ma szczególne znaczenie w kontroli 
agregatów maszynowych z większą liczbą maszyn (1) umiesz
czonych na wale (6), w szczególności turboagregatów. 

v (16 zastrzeżeń) 

A1(21) 314434 (22) 96 05 23 6(51) G01M 17/08 
(75) Lisowski Edward, Kraków 
(54) Urządzenie do pomiaru nacisków kół 
(57) Nośny element (1) ma przymocowane od dołu dwie 

okrągłe kolumny (4, 5) umieszczone w rolkowych zespołach 
prowdzących, z których każdy składa się z czterech rolek. Rolki 
za pomocą łożysk są osadzone na sworzniach (11) zamocowa
nych w bocznych ściankach skrzynkowego korpusu (14), w 
środku którego na słupku (16) opiera się czujnik siły (17) przy
mocowany do elementu (1) za pomocą wspornika (18). 

Urządzenie służy do pomiaru nacisku jednego koła i jest 
modułem, z których można składać urządzenia zespolone, do 
pomiaru obciążenia osi i całych pojazdów. Tarcie w łożyskach 
jest pomijane małe, w wyniku czego czujnik przekazuje do 
komputera dokładną wartość siły. Urządzenie jest odporne na 
działanie sił bocznych i służy do pomiaru obciążeń kół pojazdów 
szynowych oraz w drugiej wersji kół pojazdów drogowych ogu
mionych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314354 (22)960517 6(51) G01N 27/06 
(71) Zakład Elektroniki TEL-EKOS.A, Wrocław 
(72) Nawrocki Wiesław, Adamska-Tchoń 

Jadwiga, Czeszek Edward 
(54) Sposób i układ do pomiaru konduktywności 

roztworów lub mieszanin wodnych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ pomiaru 

konduktywności roztworów lub mieszanin wodnych przezna
czony szczególnie w przemysłowych procesach technologicz
nych i kontroli stanu naturalnego środowiska. 

W sposobie jednocześnie wyznacza się wilekość prądu 
(Ipn) płynącego przez prądową, nadawczą elektrodę (2) oraz 
wielkość prądu (Ipo) płynącego przez prądową, odbiorczą ele
ktrodę (3), a następnie sumuje się wielkości obydwu prądów 
(Ipn, Ipo), najkorzystniej w układzie (11) pomiaru prądu w ob
wodzie sprzężenia zwrotnego wspólnego dla obydwu torów 
prądowych operacyjnego wzmacniacza (12). Za wielkość 
wprost proporcjonalną do mierzonej konduktywności roztworu 
lub mieszaniny wodnej przyjmuje się połowę sumy (Ipn, Ipo) 
obydwu prądowych elektrod (2, 3). W układzie wyjście kondu-
ktometrycznego wzmacniacza (6) jest połączone poprzez po
miarowy rezystor (7) z prądową, nadawczą elektrodą (2). 
Zaciski pomiarowego rezystora (7) są połączone z wejściami 
różnicowego wzmacniacza (8), którego wyjście poprzez su
mujący rezystor (9) jest połączone z sumującym wejściem (10) 
stanowiącym jednocześnie wejście odwracające fazę operacyj
nego wzmacniacza (12) na którym jest zbudowany układ (11) 
pomiaru prądu w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Sumujące 
wejście (10) jest ponadto jednocześnie połączone bezpośred
nio z prądową, odbiorczą elektrodą (3) i poprzez zakresowy 
rezystor (13) z wyjściem operacyjnego wzmacniacza (12) stano
wiącego jednocześnie przetwornik wejściowych prądów (Ipn, 
Ipo) na sygnał napięciowy. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 321242 (22)96 0126 6(51) G01N 27/30 
(31)95 379405 (32)95 0127 (33) US 
(86) 96 0126 PCT/IB96/00068 
(87) 9608 01 W096/23214 PCT Gazette 35/96 
(71) CHIRON DIAGNOSTICS 

CORPORATION, Medfield, US 
(72) Foss Joseph S., Benco John S. 
(54) Elektrochemiczna planarna elektroda 

metal-tlenek metalu 
(57) Ujawniona została elektroda aktywna do stosowania w 

planarnych czujnikach, wytworzona w procesie zawierającym 
łączenie składnika bazowego z pastą metalu i ogrzewanie tej 
pasty w obecności powietrza przez czas wystarczający do utle
nienia części mieszaniny, by wytworzyć elektrodę metal-tlenek 
metalu. Elektrody takie mogą być zawarte w różnych formatach 
czujników planarnych, zwłaszcza w czujnikach pH i CO2. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 314343 (22)96 0517 6(51) G01N 33/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Janka Ryszard Marian, Teisseyre Mieczysław 
(54) Sposób oceny efektywności urządzeń oraz 

wyznaczania skuteczności oczyszczania i 
dyspozycyjności eksploatacyjnej urządzenia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny efektyw
ności eksploatacji urządzeń oraz wyznaczania skuteczności 
oczyszczania i dyspozycyjności eksploatacyjnej urządzeń 
oczyszczających gazy odlotowe, przy których zapewniona jest 
ochrona środowiska. 

Wynalazek polega na tym, że w dwuwymiarowej prze
strzeni o osi skuteczności oczyszczania gazu (tj0) i osi dys
pozycyjności eksploatacyjnej (Kd) buduje się figurę w kształcie 
trójkąta, który wraz z bokami stanowi obszar sozologicznej 
efektywności. Wierzchołki trójkąta wyznacza się przez określe
nie wymaganej skuteczności oczyszczania gazów (?/*) i maksy
malnej dyspozycyjności eksploatacyjnej (Kdmax) pierwszy, drugi 
przez wyznaczenie maksymalnej skuteczności oczyszczania 
gazów (>/omax) i minimalnej dyspozycyjności eksploatacyjnej 
(Kdmin), zaś trzeci wierzchołek wyznaczają współrzędne maksy
malnej skuteczności oczyszczania gazów foomax) i maksymalnej 
dyspozycyjności eksploatacyjnej (Kdmax). Mierzy się skutecz
ność oczyszczania gazów badanego urządzenia (1/01) i wyzna
cza się dyspozycyjność eksploatacyjną (Kdi) badanego 
urządzenia. Urządzenie znajduje się w stanie sozologicznej 
efektywności eksploatacji gdy skuteczność oczyszczania ga
zów badanego urządzenia (1701) i dyspozycyjność eksploatacyj
na (Kdi) badanego urządzenia wyznaczają punkt, który leży 

wewnątrz trójkąta lub na jednym z jego boków. Aby wyznaczyć 
skuteczność oczyszczania gazów (170) i dyspozycyjność eksplo
atacyjną (Kd) urządzenia wybiera się punkt (S3) w polu trójkąta 
lub na jednym z jego boków, o zadanej sozologicznej efektyw
ności urządzenia oraz prowadzi się z tego punktu proste prosto
padłe do osi współrzędnych i wyznacza się wartość wymaganej 
skuteczności oczyszczania gazów (1703) oraz wartość wymaga
nego współczynnika dyspozycyjności (Kda). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321279 (22) 96 0111 6(51) G01N 33/14 
(31) 95 9500079 (32) 95 0113 (33) NL 
(86) 96 0111 PCT/NL96AXX)26 
(87) 960718 WO96/21860 PCT Gazette nr 32/96 
(71) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES 

B.V., Amsterdam, NL 
(72) Prins Albertus, de Jong Rudi Leendert 
(54) Sposób oznaczania zdolności pienienia się 

cieczy 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania zdolności 

pienienia się cieczy za pomocą gazu, polegającego na dopro
wadzeniu gazu do pewnej ilości zasadniczo całkowicie odga-
zowanej cieczy, w celu wytworzenia piany i analizie co najmniej 
jednej właściwości tej piany, w którym gaz jest doprowadzany 
poprzez sitko (15), zaopatrzone w otwory o średnicy 25 do 100 
fim, rozmieszczone w odległości od siebie równej 5 do 15 
krotności średnicy tych otworów. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 321090 (22) 96 0118 6(51) G01N 33/18 
(31) 95 9501732 

95 466486 
(32) 95 01 30 

95 06 06 
(33) GB 

US 
(86) 96 0118 PCT/US96/00805 
(87) 960808 WO96/24056 PCT Gazette nr 36/96 
(71) BETZDEARBORN INC., Trevose, US 
(72) Herman Patrick, FR; Faure Jean - Marc, FR; 

Engelberg Philippe, FR; Mercusot Michel, 
BE 

(54) Sposób i urządzenie do monitorowania 
chlorku 

(57) Analizator chlorków zawiera zawór wlotowy i filtry do 
obróbki wody, która ma być analizowana, jak również elektrodę 
pH do sprawdzania wartości pH dopływającej cieczy przed 
dalszą obróbką. Zbieracz przepuszcza pęcherzyki powietrza 
zbierającego przez wodę technologiczną, aby usunąć z niej 
węglowodory i siarkowodór, a przewód wyjściowy z tego zbie
racza zasila zbiornik reakcyjny, do którego doprowadzany jest 
również reagent ze zbiornika magazynowego. Po odpowiednim 
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czasie reakcji, ewentualnie po dalszej operacji zbierania powie
trzem poprzez wymieniony przewód doprowadzania powietrza, 
produkty reakcji są doprowadzane przewodem do ogniwa jono-
metrycznego, gdzie przeprowadzana jest analiza chlorków przy 
użyciu elektrody selektywnej wobec specyficznych jonów. 

(23 zastrzeżenia) 

A1 (21) 314316 (22) 96 05 15 6(51) G01R 15/00 
G01D 3/02 

(75) Śmiejkowski Krzysztof, Gliwice; Miczka 
Gabriel, Gliwice; Janik Ireneusz, Gliwice; 
Janik Kazimierz, Podłęże 

(54) Sposób analogowej linearyzacji 
charakterystyki przetworników i układ do 
analogowej linearyzacji charakterystyki 
przetworników 

(57) Sposób analogowej linearyzacji charakterystyki prze
tworników nieliniowych, oparty o sygnał elektryczny, polega na 
tym, że do linearyzacji zastosowano aproksymację funkcji 
nieliniowej funkcją wielomianu, realizowaną na drodze układu 
elektronicznego, w którym zastosowano układy mnożące reali
zujące kolejne potęgi sygnału wejściowego a układ sumatora 
realizuje zsumowanie tych potęg, w połączeniu umożliwiającym 
na wyjściu sumatora uzyskać żądaną funkcję wielomianu. W 
odmianie sposobu w układzie elektronicznym, zastosowano 
elektroniczny układ logarytmujący. 

Układ do analogowej linearyzacji charakterystyki 
przetworników, złożony z analogowych układów mnożących, 
sumatora i rezystorów, charakteryzuje się tym, że ma blok 
linearyzujący, utworzony z co najmniej jednego analogowego 
układu mnożącego (Um1) w konfiguracji układu sumującego 
(Wi) realizującego na wyjściu tego wzmacniacza odpowiednią 
funkcję. 

W odmianie wykonania układ ma trzy analogowe układy 
mnożące wzajemnie połączone, przy czym drugi analogowy 
układ mnożący ma na wejściu sygnał podniesiony do kwadratu 
i sygnał w pierwszej potędze, a trzeci analogowy układ mnożący 
ma na wejściu sygnał podniesiony do trzeciej potęgi i sygnał w 
pierwszej potędze. Wyjście z sygnałem w pierwszej potędze, 
wyjście z sygnałem w drugiej potędze, wyjecie z sygnałem w 
trzeciej potędze i wyjście z sygnałem w czwartej potędze są 
połączone z wejściem wzmacniacza operacyjnego (Wi) po
przez przyporządkowane im rezystory. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 321156 (22) 96 10 03 6(51) G01V1/28 
(31)95 540174 (32)951006 (33) US 
(86) 961003 PCT/US96/15925 
(87) 97 0410 W097/13165 PCT Gazette nr 16/97 
(71) AMOCO CORPORATION, Chicago, US 
(72) Mueller Michael C, Thomsen Leon, 

Tsvanklin Ilya 
(54) Sposób pomiarów sejsmicznych z odbiciem 

fali przesunięcia 
(57) Sposób obejmuje etapy: oczyszczanie warstw, przy 

czym zmiany polaryzacji są wyznaczane przez wprowadzenie 
statycznego przesunięcia do składowych danych, które są 
zorientowane zgodnie z kierunkiem polaryzacji wolnej fali 
przesunięcia i przez wprowadzenie połowy statycznego prze
sunięcia do danych statycznych nie zorientowanych zgodnie 
ani z kierunkiem polaryzacji fali wolnej, ani z kierunkiem 
polaryzacji fali szybkiej, wyznaczanie dla pokładu węgla mia
ry amplitudy obwiedni śladu o polaryzacji szybkiej, rotacja, o 
kąt około 45 stopni na zewnątrz od kierunku głównego, danych 
zestawu danych pokładu węgla; wyznaczenie miary amplitudy 
obwiedni przynajmniej jednego śladu o mieszanej/niedopa
sowanej polaryzacji złoża węglowego, oraz wyznaczenie 
stosunku miary amplitudy obwiedni śladów o polaryzacji 
szybkiej do obwiedni jednego z mieszanych/niedopasowa
nych śladów polaryzacyjnych w tym pokładzie węgla. 

(51 zastrzeżeń) 

A1(21) 321264 (22) 95 12 28 6(51) G02B 27/22 
G02B 3/00 

H04N 13/00 
H04N 13/04 

(31) 95 368644 (32) 95 0104 (33) US 
(86) 9512 28 PCT/CA95/00727 
(87) 960711 W096/21271 PCT Gazette nr 31/96 
(71) VISUALABS INC, Calgary, CA 
(72) Zelitt Sheldon S. 

(54) System prezentacji obrazów 
trójwymiarowych 

(57) Trójwymiarowy obraz otrzymywany jest z obrazu dwu
wymiarowego poprzez zmianę pozornej odległości między ob
razem a oglądającym, punkt po punkcie. 

Dokonuje się tego przez ustawienie matrycy elementów 
optycznych odpowiadających pojedynczym punktom zgodnie 
z punktami na obrazie. 

W realizacji preferowanej każdy z elementów optycz
nych jest w zasadzie podłużny i posiada ogniskową, której 
długość zmienia się wzdłuż elementu tak, że punkt na jej długo
ści, w którym światło wchodzi w element optyczny wyznacza 
pozorną odległość wizualną między odpowiednim punktem 
obrazu a oglądającym. 

W przypadku zastosowania urządzenia z lampą wysy
łającą promieniowanie katodowe (lampą katodową) sterowanie 
położeniem punktu wejścia światła dokonywane jest przez ste
rowanie strumienia elektronowego w ten sposób, aby poruszał 
się on nieznacznie pionowo w trakcie zasadniczego ruchu po
ziomego. 

W zastosowaniach telewizyjnych nieznaczne przesu
nięcie pionowe może być wyznaczone przez składnik głęboko
ściowy włączony w sygnał odbierany przez aparat telewizyjny. 

Opisano także zastosowania i wykonania związane z 
monitorami komputerowymi, filmem i drukiem obrazów nieru
chomych. 

(39 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314245 (22) 96 05 13 6(51) G05D 23/19 
F24D 19/10 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i 
Handlowe INPROEL Sp. z o.o., Gliwice 

(72) Domminik Roman, Szymała Krystian, 
Pawelak Franciszek, Winiarski Henryk 

(54) Sposób sterowania nieosłoniętymi 
elementami grzejnymi przepływowego 
podgrzewacza wody 

(57) Sposób sterowania nieosłoniętymi elementami grzejny
mi przepływowego podgrzewacza wody polega na tym, że na 
przewodzie doprowadzającym wodę do elementów grzejnych 
umieszcza się czujnik przepływu dwufazowego z obudową 
przepuszczającą światło, na której to obudowie umieszcza się 
nadajnik światła i odbiornik światła, w którym światfo, płynące z 
nadajnika przez obudowę i czynnik w niej zawarty, wytwarza 
sygnał w postaci napięcia elektrycznego. Sygnał ten podaje się 
'do układu wykrywającego przepływ dwufazowy, gdzie napięcie 
to porównuje się z napięciem zadanym, charakterystycznym dla 
przepływu czystej wody przez czujnik przepływu dwufazowego, 
a napięcie powstałe w wyniku porównania przetwarza na sygnał 
wykonawczy, wyłączający zasilanie elementów grzejnych w 
przypadku przepływu dwufazowego lub powietrza i załączający 
to zasilanie po jego ustąpieniu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 321160 (22) 95 12 01 6(51) G06F17/30 
(31) 94 356478 (32) 941215 (33) US 
(86)9512 01 PCT/GB95/02817 
(87) 96 06 20 WO96/18960 PCT Gazette nr 28/96 
(71) CHEYENNE ADVANCED 

TECHNOLOGY LIMITED, Wellington, GB 
(72) Malcolm Peter Bryan 
(54) Sposób i urządzenie do zapamiętywania 

danych w komputerach 
(57) W hierarchicznym systemie zarządzania pamięcią pliki 

są automatycznie archiwizowane gdy mają być niedostępne w 
oznaczonych okresach czasu. W plikach o dużej bazie danych, 
plik nie może być archiwizowany nawet jeśli tylko mała liczba 
rekordów została zastosowana. Zgodnie z wynalazkiem dodat
kowa baza danych jest utrzymywana wskazując, które bloki 
danych mogą być dostępne i kiedy. Niedostępne bloki mogą 
być archiwizowane i kasowane z pliku dyskowego aby zreduko
wać wymagania względem pamięci. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 321135 (22)95 0127 6(51) G06F19/00 
(31) 94 4402419 (32) 94 0127 (33) DE 
(86) 95 01 27 PCT/EP95/00296 
(87) 95 0803 WO95/20795 PCT Gazette nr 33/95 
(75) Eiba Peter, Königsbrunn, DE 
(54) Sposób i układ do automatycznej kontroli 

turnieju 
(57) Proponuje się sposób i układ bezzakłóceniowego, 

szybkiego przebiegu i automatycznej analizy turniejów, w któ
rym wykonywane są następujące kroki: a) ogłoszenie i wezwa
nie do uczestnictwa w turnieju na jednym albo większej liczbie 
elektronicznych urządzeń wskazujących (2) dostępnych dla 
wielu potencjalnych uczestników; b) wprowadzenie osobowych 
danych identyfikacyjnych przyporządkowanych poszczegól
nym uczestnikom na urządzeniu odczytującym dane (3) sprzę
żonym z urządzeniem wskazującym (2) aż do określonej liczby 
uczestników; c) przyporządkowanie grupy uczestników grają

cych przeciwko sobie na zasadzie przypadku; d) przeprowadze
nie gry z każdorazowym ustaleniem zwycięzcy; e) przyporząd
kowuje się grupy uczestników następnej rundy aż do gry 
finałowej; oraz f) zakończenie gry wraz z analizą turnieju. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 314338 (22)960516 6(51) G06K19/067 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Marczyński Sławomir 
(54) Karta komputerowa do zliczania ilości 

impulsów elektrycznych 
(57) Karta komputerowa charakteryzuje się tym, że jest włą

czona do gniazda (ISA) komputera klasy IBM-AT i zawiera 
komparator (U1) połączony swoim wyjściem (P, Q) z demurtiple-
kserem (U2), którego sygnały podane są na wejścia (CS) dwóch 
układów liczących (U3, U4). 

Układy liczące (U3, U4) odpowiednimi swoimi wejścia
mi połączone są z linią adresową (AO -i- A9), linią danych (00 -f-
D7) oraz sygnałami sterującymi (IORD, IOWR, AEN) magistrali 
zewnętrznej komputera. Wejście zliczanych impulsów (We) po
łączone jest przez transopter (U5), bramkę EXOR (U6), bramkę 
AND (U7) i bramkę OR (U8) z dwoma układami liczącymi (U3, 
U4). Wyjście (OUTO) pierwszego układu liczącego (U3) i wyjście 
(PC1) drugiego układu liczącego (U4) połączone jest przez 
negator NOT (U9) z wejściem (CLOCK 1) pierwszego układu 
liczacego (113). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 321014 (22) 95 12 20 6(51) H01H 9/54 
H01H 33/59 

(32)9412 28 (33) DE 
9412 28 DE 
9412 28 DE 

(31) 94 4447439 
94 4447440 
94 4447441 

(86) 9512 20 PCT/EP95/05070 
(87) 96 07 04 WO96/20489 PCT Gazette nr 30/96 
(71) ELPRO AG BERLIN 

INDUSTRIEELEKTRONIK UND 
ANLAGENBAU, Berlin, DE 

(72) Gerlach Horst 
(54) Sposób i układ dla urządzenia 

komutacyjnego i wyłączającego szybkiego 
przerywacza 

(57) Znane urządzenia przełączające mają komutator do
łączony równolegle do sekcji przełączającej i kondensator 
zarówno do zasilania przełącznika jak i wyłączania elementu 
półprzewodnikowego mocy komutatora. Wada tych urządzeń 
polega na tym, że nie są one w stanie dostarczać wymaganej 
energii wyłączania we wszystkich przypadkach. W ujawnionym 
układzie impulsy zapłonowe dla przełączających i mostkują
cych elementów prostowniczych w gałęzi przełączającej są wy
zwalane w tym samym czasie, jak rozkaz przełączania dla 
szybkiego zestyku przełącznego tak, że prąd jest przełączany, 
gdy zestyk zaczyna otwierać się w gałęzi przełączającej i tylko 
później, gdy sekcja przełączania szybkiego zestyku przełączne
go jest już otwarta i nie ma już ryzyka zwarcia kondensatora (C) 
wyłączającego, tyrystor (Thl) wyłączający jest włączony i tyrystor 
(Thk) przełączający jest wyłączony przez rozładowanie konde
nsatora (C) wyłączającego, odcinając prąd przełączania. W celu 
kontroli sekcji przełączania, włączane są odpowiednie elementy 
prostownicze w gałęzi przełączającej, ustalając przepływ prądu 
pomiędzy szyną (SS) zbiorczą i sekcją przełączania, a prąd, 
którego natężenie stanowi kryterium dla stanu sekcji, jest mie
rzony na wyjściu sekcji. Ujawnionych jest wiele układów do 
realizacji sposobu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 321260 (22)96 02 02 6(51) H01H 71/00 
H01H 71/46 

(31) 95 19503530 (32) 95 02 03 (33) DE 
(86) 96 02 02 PCT/DE96/00166 
(87) 96 08 08 WO96/24150 PCT Gazette nr 36/96 

(71) AEG NIEDERSPANNUNGSTECHNIK 
GMBH & CO.KG, Neiimunster, DE 

(72) Schlegel Torsten, Feuerhake Jürgen, 
Schwager Ralf, Heindorf Helmut 

(54) Przewodowy wyłącznik zabezpieczający 
(57) W przewodowym wyłączniku zabezpieczającym, w 

obudowie (1) są usytuowane, z jedną tylko normalną szeroko
ścią bieguna, termicznie jak również magnetycznie chroniony 
biegun przewodu zewnętrznego (L) i niechroniony biegun prze
wodu neutralnego (N), z których każdy ma urządzenie stykowe 
(3 albo 7). Obydwa urządzenia stykowe (3, 7) mają dźwignie 
stykowe (3.1 albo 7.1) działające na styki stałe (4.1 albo 8.1), 
które są sprzężone poprzez suwak (9) i sterowane przez urucha
miane ręcznie urządzenie wyłączające (2). W takim wyłączniku, 
w celu utrzymania funkcji przełączania i sposobu działania 
bieguna przewodu zewnętrznego (L) i takiego samego podsta
wowego układu przestrzennego jak w zwykłym przewodowym 
wyłączniku zabezpieczającym i zwłaszcza dla zabezpieczenia 
styków przewodu neutralnego (7.3,8.1) przed zespawaniem ze 
sobą, obydwa urządzenia stykowe (3, 7) są usytuowane, w 
płaszczyźnie funkcjonalnej mechanizmu wyłączającego (2), je
den nad drugim z przestrzennie oddzielonymi miejscami ułoży-
skowań osie (3.2 albo 7.2) dla ich dźwigni stykowych (3.1,7.1). 
Urządzenie stykowe (7) dla bieguna przewodu neutralnego (N) 
jest usytuowane w cokole obudowy (1.1) bezpośrednio w sąsie
dztwie obszaru zacisku wejściowego (8) i sprzężone, poprzez 
suwak (9), z dźwignią stykową (3.1) bieguna przewodu 
zewnętrznego (L) częściowo kształtowo a częściowo siło
wo. Jednocześnie suwak (9) jest usytuowany na przedłużeniu 
osi wyzwałacza magnetycznego (4) zaopatrzonego w rdzeń 
magnetyczny (4.5) wten sposób, że w przypadku zwarcia, rdzeń 
magnetyczny uderzając w dźwignię stykową (3.1) poprzez ele
ment pośredni (dźwignia przełączająca 2.1 albo 2.11 uderza 
również w dźwignię stykową (7.1) bieguna przewodu neutralne
go (N) w tym samym kierunku. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321138 (22)961121 6(51) H01J 61/28 
H01J 9/395 

(31) 95MI 2435 (32) 951123 (33) IT 
(86) 96 11 21 PCT/IT96/00216 
(87) 97 05 29 W097/19461 PCT Gazette nr 23/97 
(71) SAES GETTERS S.P.A., Lainate, IT 
(72) Della Porta Massimo 
(54) Sposób wytwarzania urządzenia do 

dozowania rtęci, sorpcji gazów reaktywnych i 
ekranowania elektrody wewnątrz lampy 
fluorescencyjnej oraz urządzenie 
wytworzone tym sposobem 

(57) Opisano sposób wytwarzania urządzenia do dozowania 
rtęci, sorpcji gazów reaktywnych i ekranowania elektrody we
wnątrz lamp fluorescencyjnych, zwanego pospolicie ekranem. 
Ekran (40) jest utworzony przez kształtowanie kawałka metalo
wej taśmy, na której, na tej samej powierzchni, osadzona jest 
jedna lub więcej ścieżek (13,13', 15) ze sproszkowanych mate
riałów dozujących rtęć i z materiałów getterowych. Osadzanie 
takich materiałów na taśmie przeprowadzane jest w taki sposób, 
aby nie spowodować odkształcenia taśmy. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319569 (22) 97 04 21 6(51) H01M 10/02 
(31) 96MI 1007 (32)9605 20 (33) IT 
(71) MECCANOTECNICACODOGNESE 

S.P.A., Codogno, IT 
(72) Falchetti Antonio 
(54) Płyta zaciskowa akumulatora 
(57) Płyta zaciskowa akumulatora pojazdów silnikowych za

wiera korpus (2), wytoczony z arkusza metalowej płytki oraz 
parę ukształtowanych rozciętych pierścieni (3,4) do mocowania 
na biegunie akumulatora, które są połączone ze sobą za pomo
cą pary mocujących gniazd (25, 26) i sprzęgających końcówek 
(9, 10, 11), ułożonych przeciwległe do pary gniazd (25, 26). 
Pierścień (4) ma z boku ukształtowany pionowy wspornik (13), 
który jest zakończony wzmacniającą półką (14) zaopatrzoną w 
elementy mocujące (15,16,17,37) końcówki elektryczne. Płytka 
zaciskowa zawiera także podstawę (1), która jest wykonana z 
materiału izoalcyjnego i jest częściowo dopasowana do korpusu 
(2). Podstawa (1) jest zaopatrzona w pionową ścianę (33) i w 
podporową półkę (34), które współdziałają wzajemnie ze wspo
rnikiem (13) i wzmacniającą półką, (14) korpusu (2) w celu 
zapewnienia ich odpowiedniego ustawienia i wzmocnienia kor
pusu (2), a także prawidłowego ustawienia płytki zaciskowej na 
biegunie akumulatora, bez konieczności obracania płytki zaci
skowej na biegunie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 320055 (22)97 0519 6(51) H01R 11/00 
H01R 29/00 

(31) 96 651414 (32) 96 05 22 (33) US 
(72) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE 
(72) Snow Richard Herbert, Pickles Timotyh 

James 
(54) Złącze wtykowe i odprowadzenie złącza 

wtykowego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest złącze wtykowe, w szcze

gólności do instalacji telekomuniakcyjnych i transmisji danych, 
zawierające co najmniej dwa zespoły montażowe (80), z których 
każdy posiada podstawkę (2) z cokolikiem, końcówkami łącze
niowymi żył i strefami stykowymi, w których umieszczono łącze
niowe styki (30), przy czym na zespołach (80) umieszczono 
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środki mocujące (36) do rozłącznego połączenia zespołów mon
tażowych (80) oraz odprowadzenie złącza wtykowego, które w 
stanie złączenia zespołu (80) jest wtykane w utworzony w wyniku 
tego złączenia otwór, tak, ze sygnały podawane na styki (30) 
zespołu (80) są doprowadzane do użytkownika podłączonego 
do odprowadzenia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314437 (22)96 05 23 6(51) H02G 3/26 
H01R 9/22 

(71) POSTEOR Przedsiębiorstwo Wdrażania i 
Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego Spółka z o.o., Wrocław 

(72) Pędziński Ryszard 
(54) Uchwyt mocujący 
(57) Uchwyt przeznaczony jest do ustalania położenia złą

czek montażowych w typowych szynach nośnych, a także do 
mocowania aparatury elektrycznej. 

Uchwyt składa się z dwóch identycznych połówek (1), 
złożonych stronami wewnętrznymi, zazębiających się ze sobą 
za pośrednictwem poziomej tulei, wsuniętej w walcową komorę 
z przewężeniem. Centralnie usytuowany kanał, utworzony z 
dwóch pionowych półokrągłych wgłębień (2), zawiera docisko
wy wkręt (13) wkręcony w nakrętkę (8), ulokowane w przestrzeni 
utworzonej z dwóch kieszeni, przenikających się z pionowymi 
wgłębieniami (2). Ukształtowanie dolnej powierzchni pozwala 
na mocowanie uchwytu w szynach nośnych typu omega, zaś 
ukształtowanie bocznych powierzchni zapewnia mocowanie w 
szynie typu sigma. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321068 (22) 95 1214 6(51) H02J 3/24 
(31) 94 366646 (32) 9412 30 (33) US 
(86) 95 12 14 PCT/US95/16494 
(87) 96 06 20 WO96/19025 PCT Gazette nr 28/96 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION, Pittsburgh, US 
(72) Gyugyi Laszlo, Schauder Colin D. 
(54) Kompensator szeregowy wprowadzający 

impedancję czynną i bierną do elektrycznego 
układu zasilania w celu tłumienia oscylacji 
mocy 

(57) Kompensator szeregowy (11) do tłumienia oscylacji mo
cy w układzie przenoszenia energii elektrycznej zawiera prze
łącznikowy przetwornik mocy (13), który wprowadza napięcie 
do linii przesyłowej (5).mające kąt fazowy względem prądu w 

linii przesyłowej, który jest kontrolowany w celu zapewnienia 
kompensacji biernej i wprowadzania wirtualnej impedancji 
czynnej do linii. 

Przełącznikowy przetwornik mocy (13) jest przetworni
kiem prądu stałego na przemienny, który ma możliwość wpro
wadzania wirtualnej impedancji czynnej do linii przesyłowej 
dzięki temu, że posiada urządzenie wymiany mocy (27) podłą
czone do jego końcówek prądu stałego (29). Jeżeli urządzenie 
wymiany mocy (27) jest rezystorem, przełącznikowy przetwornik 
mocy (13) ma możliwość pobierania mocy czynnej podczas 
wahań mocy na linii (5). 

Alternatywnie, urządzenie wymiany mocy (27) jest urzą
dzeniem przechowującym (31), takim jak zespół baterii albo 
magnes nadprzewodnikowy, w którym to przypadku przełącz
nikowy przetwornik mocy (13) może zapewnić zarówno dodat
nią jak i ujemną impedancję czynną. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 320235 (22) 97 05 28 6(51) H02P 1/26 
(71) Warszawska Fabryka Dźwigów 

TRANSLIFT, Warszawa 
(72) Saczuk Szczepan, Ziarno Andrzej 
(54) Sposób i urządzenie do sterowania silnikiem 

elektrycznym napędzającym skrzydła drzwi 
w dźwigach, zwłaszcza osobowych 

(57) Sposób polega na doprowadzaniu do przemiennika 
częstotliwości (1) sygnałów z układu detekcji (5) położenia 
skrzydeł drzwi poprzez układ (2) określający stan przemiennika 
częstotliwości (1) i układ (4) zadający częstotliwość wyjściową 
przemiennika częstotliwości (1) w celu podania z przemiennika 
(1) odpowiedniego napięcia i częstotliwości na silnik (3) napę
dzający skrzydła drzwi dźwigu. 

Urządzenie zawiera we wspólnej obudowie (6) umie
szczonej na kabinie dźwigu przemiennik częstotliwości (1) i 
układy (2,4) oraz umieszczone na belce napędowej elementy 
czujnikowe, wchodzące w skład układu (5) detekcji położenia 
skrzydeł drzwi. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 321059 (22) 95 12 19 6(51) H04B 1/10 
H03D3/00. 

(31) 94 365037 (32) 9412 28 (33) US 
(86) 95 12 19 PCT/SE95/01546 
(87) 96 07 04 WO96/20539 PCT Gazette nr 30/96 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGETLM 

ERICSSON, Sztokholm, SE 
(72) Lindquist Björn, Isberg Martin, Wendelrup 

Heino, Sallenhag Martin, Gustafsson Kjeli 
(54) Odbiornik z bezpośrednią konwersją 

kompensowany cyfrowo 
(57) Odbiornik z bezpośrednią konwersją, kompensowany 

cyfrowo, zawiera przyrządy do generowania próbek cyfrowych 
sygnału synfazowego pasma podstawowego i sygnału kwadra-
turowego pasma podstawowego i do wykrywania występo
wania sygnału iloczynu drugiego rzędu wytworzonego przez 
sygnał interferencyjny modulowany amplitudowo. Ponadto 
urządzenie obejmuje przyrząd do cyfrowego kompensowania 
próbek cyfrowych przez usunięcie sygnału iloczynu drugiego 
rzędu, przez co tworzy się kompensowane próbki cyfrowe. W 
jednym sposobie cyfrowego kompensowania próbek sygnału 
informacyjnego, modulującego kwadraturowo sygnał nośny, 
oszacowane próbki iloczynu drugiego rzędu z przełączanego 
sygnału nośnego tworzy się przez uśrednienie próbek cyfro
wych w dwóch okresach czasowych i przez wyznaczenie cza
sów zbocza w sygnałach synfazowym i kwadraturowym, które 
występują pomiędzy tymi okresami czasowymi z powodu syg
nału interferencyjnego. Próbki cyfrowe różniczkuje się, a wyniki 
wygładza przy wyznaczaniu czasów zbocza. W innym urządze
niu, oszacowane próbki sygnału iloczynu drugiego rzędu tworzy 
się za pomocą przyrządu poprzez uśrednienie kwadratu różnicy 
pomiędzy odpowiednimi próbkami cyfrowymi sygnału synfazo
wego i sygnału kwadraturowego, przez co wyznacza się ampli
tudę sygnału nośnego modulowanego amplitudowo i przyrządu 
do łączenia amplitudy i próbek cyfrowych, przez co generuje się 
próbki oszacowane. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321063 (22) 95 10 12 6(51) H04B 1/10 
H04B 7/26 

(31) 95 8727 (32)95 0124 (33) JP 
(86) 951012 PCT/IP95/02116 
(87) 96 08 01 W096/23362 PCT Gazette nr 35/96 

(71) INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Kanada Yoshihisa, Ishikawa Horoshi 
(54) System zawierający ruchomą stację radiową 

i bazową stację radiową 
(57) Stacja ruchoma, która próbuje rozpocząć transmisję 

danych, wysyła żądanie przekazania szczeliny transmisji da
nych do stacji bazowej z szybkością transmisji danych, która jest 
wystarczająco wolna, żeby nie wymagać zastosowania żadnego 
filtru poprzecznego. 

Stacja bazowa przekazuje tej stacji ruchomej szczelinę 
transmisji danych i przesyła informację otej szczelinie transmisji 
danych do stacji ruchomej z szybkością transmisji danych, która 
jest wystarczająco mała, żeby nie wymagać zastosowania żad
nego filtru poprzecznego. 

Stacja ruchoma wysyła sekwencję szkoleniową do stacji 
bazowej w przekazanej szczelinie transmisji danych o dużej 
szybkości. Stacja bazowa oblicza optymalne wzmocnienia od
czepów filtru poprzecznego z utrzymywanej tam sekwencji 
szkoleniowej i odbieranego aktualnie sygnału, przez adaptacyj
ny mechanizm wyrównywania. 

Stacja bazowa wysyła optymalne wzmocnienia odcze
pów do stacji ruchomej z szybkością transmisji danych, która 
jest wystarczająco mała, żeby nie wymagać zastosowania 
żadnego filtru poprzecznego. Stacja ruchoma ustala dla filtru 
poprzecznego wzmocnienia odczepów wysyłane ze stacji ba
zowej. Następnie rozpoczyna się transmisja danych z dużą 
szybkością pomiędzy stacją bazową i stacją ruchomą. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 314207 (22) 96 05 11 6(51) H04B 1/38 
E21F 17/18 

(75) Polak Waldemar, Ruda Śląska; Polak Adam, 
Ruda Śląska 

(54) Górnicze przenośne urządzenie radiowe, 
zwłaszcza radiotelefon 

(57) Górnicze przenośne urządzenie radiowe, zwłaszcza ra
diotelefon zawiera elementy tradycyjnego urządzenia radiowe
go zintegrowane z elementami górniczej lampy osobistej. 

Źródłem zasialania urządzenia jest akumulator (7) gór
niczej lampy osobistej, zaś kabel (6) łączący akumulator (7) z 
głowicą reflektorową (8) lampy rozdzielony dławikiem (5) stano
wi antenę urządzenia. Z jednej strony dławika (5) podłączone 
jest wejście zasilające (2) a z drugiej strony wyjście antenowe 
(4) bloku elektronicznego (1) przenośnego górniczego urządze
nia radiowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314336 (22) 96 05 16 6(51) H04B 13/00 
(75) Turczyński Zbigniew, Katowice 
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(54) Sposób bezprzewodowej biołączności myśli i 
mowy pomiędzy mózgami ludzkimi 
bezpośrednio przez biotelefon lub pośrednio 
przez komputer ratowniczy 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób bezprzewodowej 
dwukierunkowej analogowo-cyfrowej biołączności pomiędzy 
ludźmi bezpośrednio przez biotelefon z bioarrteną lub pośred
nio przez komputer ratowniczy z anteną satelitarną. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320129 (22) 97 05 22 6(51) H04L 15/20 
(31) 96 19620866 (32)9605 23 (33) DE 
(75) Ziegler Horst, Paderborn, DE 
(54) Dacyjny układ nadawczo-odbiorczy 
(57) Dacyjny układ nadawczo-odbiorczy stosowany jest do 

nadawania i odbioru optycznych sygnałów danych. W układzie 
tym jedna dioda świecąca (5) połączona jest jako element 
nadawczy do nadawania sygnału optycznego. 

Układ charakteryzuje się tym, że dioda (5) w trybie 
odbioru danych jest sterowana w ten sposób przez układ steru
jący (9), że optoelektroniczny dacyjny element odbiorczy nadaje 
się do przetwarzania odbieranych przezeń dacyjnych sygnałów 
optycznych w rejestrowany przez układ sterujący (9) dacyjny 
sygnał elektryczny. Układ sterujący (9) w trybie odbioru danych 
polaryzuje diodę (5) w kierunku zaporowym i detekuje prąd 
zaporowy diody (5), a zatem natężenie światła padającego na 
tę diodę (5), detekuje w otrzymane z doidy świecącej w różny 
sposób stany binarne. W korzystnym rozwiązaniu układu dioda 
(5) działa dodatkowo jak czujnik uruchamiający klawisza opty
cznego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 314350 (22) 96 05 17 6(51) H04M 1/00 
H04M7/00 

(71) MIKROTEL Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Kowalewski Dariusz, 

Bartz Piotr 
(54) Układ wyposażenia abonenckiego centrali 

telefonicznej 
(57) Układ wyposażenia abonenckiego centrali telefonicznej 

charakteryzuje się tym, że przewód (LA) linii abonenckiej jest 
dołączony do wyjścia wzmacniacza (W4), którego wejście jest 
poprzez rezystor (R2) dołączone do wyjścia wzmacniacza (W3), 
mającego dwa równoległe wejścia przyłączone do dwu końcó
wek rezystora (R3), znajdującego się na przewodzie (W) "wej
ścia-wyjścia" sygnału akustycznego, dołączonym do wyjścia 
wzmacniacza, mającego wejście pierwsze dołączone do drenu 
tranzystora (T) oraz równolegle poprzez rezystor (R1) dołączone 
do wyjścia wzmacniacza (WÏ). Na wejście pierwsze wzmacnia
cza (W1) jest dołączony przewód (LA) łącza abonenckiego, a na 
wejście drugie przewód (LB). Wyjście wzmacniacza (W1) jest 

dołączone równolegle do wejścia wzmacniacza (W5), mającego 
wyjście dołączone do przewodu (H) sygnału stanu łącza abo
nenckiego oraz jest poprzez kondensator (C) dołączone do 
wejścia wzmacniacza (W6), mającego wyjście dołączone do 
przewodu (S) wzmocnionych sygnałów tonowych DTMF. Bram
ka tranzystora (T) jest przyłączona do przewodu (M) sterującego 
drożnością transmisji, a źródło do drugiego wejścia wzmacnia
cza akustycznego (W). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314351 (22) 96 05 17 6(51) H04M 1/00 
H04M7/00 

(71) MIKROTEL Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Kowalewski Dariusz, 

Bartz Piotr 
(54) Układ wyposażenia łącza 

międzycentralowego centrali telefonicznej 
(57) Układ wyposażenia łącza międzycentralowego centrali 

telefonicznej charakteryzuje się tym, że przewód (LA) łącza 
międzycentralowego jest równolegle dołączony do wejścia pier
wszego wzmacniacza (W1) sygnału akustycznego oraz do wyj
ścia wzmacniacza (W3), którego dwa wejścia są równolegle 
przyłączone do dwu końcówek rezystora (R2), usytuowanego 
na przewodzie (W), dołączonym do wyjścia wzmacniacza (W2). 
Wzmacniacz (W2) ma wejście pierwsze poprzez rezystor (R1) 
dołączone do wyjścia wzmacniacza (W1) oraz, równolegle, do 
drenu (C) tranzystora kluczującego (T), którego źródło (A) jest 
dołączone do drugiego wejścia wzmacniacza (W2). Bramka (B) 
tranzystora (T) jest dołączona do przewodu (S) sterującego tym 
tranzystorem. Do przewodu (LB) łącza międzycentralowego jest 
przyłączone wyjście wzmacniacza (W4) sygnałów liniowych, 
zwłaszcza sygnałów tonowych (DTMF), dołączonego na wejściu 
do przewodu (D) źródła tych sygnałów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 321022 (22) 95 12 27 6(51) H04R 25/00 
(31) 94 365913 (32) 9412 29 (33) US 
(86)9512 27 PCT/US95/17113 
(87) 96 0711 W096/21334 PCT Gazette nr 31/96 
(71) DECIBEL INSTRUMENTS INC., Hayward, 

US 
(72) Shennib Adnan, Urso Richard 
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(54) Przegubowe urządzenie słuchowe 
(57) Urządzenie słuchowe (10) posiadające przegubowo 

połączone, nie zwarte części, oraz przystosowane do umiesz
czania w kanale usznym, zawiera moduł odbiornika (40) do 
dostarczania sygnałów akustycznych w pobliże błony bębenko
wej, główny moduł (12) zawierający wszystkie komponenty apa
ratu słuchowego oprócz odbiornika oraz łącznik (50), który 
przewodzi sygnały elektryczne z głównego modułu (12) do 
modułu odbiornika (40). Łącznik (50) wpasowuje się w obszarze 
chrząstkowym kanału usznego oraz jest przegubowo połączony 
z modułem odbiornika (40) i głównym modułem (12), tak by 
umożliwiać niezależny ruch modułu odbiornika (40) w czasie, 
gdy urządzenie słuchowe (10) jest wsuwane lub wyjmowane, 
albo w czasie ruchu szczęk, na przykład podczas ziewania, 
żucia czy mówienia. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 321070 (22)9512 28 6(51) H05B 3/40 
(31)94 365920 (32)9412 29 (33) US 
(86) 9512 28 PCT/US95/16928 

(87) 96 07 11 W096/21336 PCT Gazette nr 31/96 
(71) ENERGY CONVERTORS INC, Dallas, 

US; RHEEM MANUFACTURING 
COMPANY, New York, US 

(72) Eckman Charles M. 
(54) Polimerowy rezystancyjny element grzejny 
(57) Polimerowe elementy grzejne (10) i grzejniki wody, za

wierające te elementy, wykorzystują elementy grzejne (10), które 
zawierają elektrycznie przewodzący materiał rezystancyjny na
dający się do grzania płynu, kiedy jest zasilany. Elementy są 
śrubowo nawinięte i izolowane oraz chronione przez warstwę 
polimerową integralnie umieszczoną na materiale rezystancyj-
nym. Elementy (10) są lekkie, tanie i zmniejszają do minimum 
korozję galwaniczną oraz osadzanie kamienia bez pogarszania 
sprawności cieplnej. 

(20 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 104747 (22) 96 05 22 6(51) A01C 9/02 
A01C 5A)8 

(75) Łuczak Stanisław, Bartochów 
(54) Sadzarka ziemniaków 
(57) Sadzarka ziemniaków charakteryzuje się tym, że w prze

dniej części nośnej ramy (1) są przytwierdzone wysięgniki (7), 
do których są zamocowane wysuwnie redliczki (12), przy czym 
każda para redliczek (12) jest rozmieszczona po obydwu stro
nach osi usytuowania redlić (10). Redliczkę (12) stanowi odci
nek rury z przytwierdzonym u dołu drugim odcinkiem rury, na 
którym jest osadzona obejma, do której to obejmy są przytwier
dzone odkładnice odgięte w dolnej części do tyłu, natomiast 
odcinek rury każdej redliczki (12) jest połączony giętkim prze
wodem (18) ze znanym mechanizmem podającym zbiornika (6) 
sypkich nawozów. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104751 (22) 96 05 23 6(51) A01G 13/02 
(75) Kopyłowski Antoni, Mielno 
(54) Indywidualna osłonka na sadzonki drzew 
(57) Wydrążony prostopadłościan (1) ma w przekroju po

przecznym kształt pięciokąta, na obwodzie zamykany jest w 
znany sposób na jaskółczy ogon. Każda ze ścian (2) prosto
padłościanu (1) ma w części dolnej wydłużone trójkątne wystę
py (3). Ponadto tworzywo komórkowe, z którego wykonany jest 
prostopadłościan (1), jest zabarwione na zielono. Ukształtowa
na w powyższy sposób indywidualna osłonka może być stoso
wana przy nasadzaniu lasów oraz do ochrony różnego rodzaju 
sadzonek w ogrodnictwie i drogownictwie. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104691 (22)96 0514 6(51) A01J 5/04 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Kupczyk Adam, Iwaszko Jerzy, Osiak 

Jarosław 
(54) Urządzenie do perystaltycznego transportu 

mleka w aparacie udojowym 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że korpus (2) po

dzielony jest uszczelką gumową (3) na komorę powietrzną (7) i 
komorę mleczną (8). Na przeciwległych końcach korpusu (2) 
zamocowane są zawory zwrotne (4,9) zbudowane z obudowy i 
gumowej rozetki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104690 (22) 96 05 13 6(51) A01K11/00 
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 

Warszawa 
(72) Kędra Lechosław, Borzuta Karol, Bąk 

Zbigniew 
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(54) Stemplownica do znakowania tusz 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stemplownica do 

znakowania tusz zwierząt po uboju, zwłaszcza świń. Istotą wzoru 
użytkowego jest to, że do uchwytu z rękojeścią przymocowana 
jest wytłoczka (1) o kształcie wieloboku. Do zewnętrznej krawę
dzi wytłoczki przymocowane są trwale znaki identyfikacyjne (2). 
Krawędź wyttoczki jest tak ukształtowana, że wyklucza jedno
czesne odciśnięcie się na tuszy dwóch znaków identyfikacyj
nych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104737 (22) 96 05 22 6(51) A01K 93/00 
(75) Melerski Jerzy, Bydgoszcz 
(54) Wyważarka do spławików 
(57) Wyważarka składa się z obudowy zewnętrznej (1) wraz 

z uchwytem (2) do spławików oraz talerzyka, na którym umiesz
czone są odpowiednie ciężarki w zależności od wielkości spła-
wika. Natomiast w wewnętrznej części (4) obudowy (1) znajduje 
się ciężarek (5) który powoduje zerową pływalność wyważarki. 
Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć szerokie zastoso
wanie w wędkarstwie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104740 (22) 96 05 21 6(51) A23L1/218 
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara 

Langego, Wrocław 
(72) Soliński Józef 
(54) Urządzenie podwyższające trwałość kiszonek 

spożywczych 
(57) Pojemnik (7) do zakiszania kapusty, ogórków ma przkrój 

poprzeczny jednakowy na całej swej wysokości i wyposażony 
jest w metalowy uchwyt (8). 

Po napełnieniu pojemnika masą, która ma być zakiszo-
na, umieszcza się wewnątrz pokrywę (1) z wywiniętym ku górze 
kołnierzem (2), o kształcie dopasowanym do przekroju pojemni
ka. W pokrywie (1) znajduje się element centrujący (3), w które
go otwór wkłada się grubszy pręt (5) z bolcami (6), masę dociska 
się, a następnie pręt zakotwicza się jednym z bolców o uchwyt 
(8) tak, że masa wewnątrz pojemnika pozostaje w stanie oddzia
ływania nacisku, wywieranego przez pokrywę (1). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104680 (22) 96 05 10 6(51) A42B 1/04 
(75) Grajcar Bernard, Częstochowa; Grajcar 

Jerzy, Częstochowa; Szmidla Paweł, 
Częstochowa 

(54) Czapka 
(57) Czapka ma daszek (1) oraz wyłogi usztywniające w 

postaci pasa (3) przedniego oraz skrzydełek (4). Tył czapki 
posiada element odblaskowy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104681 (22)96 0510 6(51) A42B 1/04 
(75) Grajcar Bernard, Częstochowa; Grajcar 

Jerzy, Częstochowa; Szmidla Paweł, 
Częstochowa 

(54) Czapka 
(57) Czapka ma kształt kopuły i zaopatrzona jest w pas 

(2) ściągacza, a na powierzchni czaszy posiada element (3) 
odblaskowy. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104682 (22) 96 05 10 6(51) A42B 1/04 
(75) Grajcar Bernard, Częstochowa; Grajcar 

Jerzy, Częstochowa; Szmidla Paweł, 
Częstochowa 

(54) Czapka 
(57) Czapka ma daszek (1), a u spodu posiada otoczkę (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104667 (22) 96 05 10 6(51) A43B 13/22 
(75) Miedziński Waldemar, Legionowo 
(54) Podkówki 
(57) Podkówki służą do bezpiecznego poruszania się oso

bom pieszym po śliskim podłożu takim jak: lód, zbity śnieg, 
tłuste śliskie podłogi. Istotę bezpieczeństwa użytkowników pod-
kówek stanowi warstwa szorstka z łamanych ostrych kamieni lub 
odłamków metali (4), wtopionych w plastik lub gumę, z którego 
to materiału wykonana jest podkówka (1). Umocowanie pod
kówki (1) do obuwia w części obcasa stanowi linka (2), maksy
malnie obciągnięta i zapięta na podbiciu na paski (3) z klamrą 
lub na tzw. "rzepy". 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106624 (22)970603 6(51) A45C 5/10 
(75) Lipiecki Marek, Warszawa 
(54) Koszyk 
(57) Koszyk składa się z korpusu (1) i dwudzielnej pokrywy 

(2,3). Korpus (1) jest wykonany w kształcie jednolitej ściany 
obrzeżnej obejmującej segmenty (11, 12) i (15, 16) połączone 
trwale z dnem (5). Każda połowa pokrywy (2,3) jest zawiasowo 
połączona z dwoma elementami przyłączeniowymi (4) i każda 
połowa pokrywy (2,3) ma uchylny zaczep (6). Do elementów (4) 
są zawiasowo dołączone dwa pałąki (7). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104694 (22)960513 6(51) A47B 23/00 
(71) Maj Liliana, Sosnowiec; Tabor Michał, 

Sosnowiec 
(72) Tabor Michał 
(54) Podparcie, zwłaszcza do książek 
(57) Podparcie, zwłaszcza do książek, utworzone z jednego 

kawałka blachy, charakteryzuje się tym, że posiada stopkę (2) 
wyciętą i odgiętą z podpórki (1) i usytuowany w tej samej 
płaszczyźnie element oporowy (3). Na podpórce (1) podparcia 
jest wzór ozdobny (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104687 (22) 96 05 13 6(51) A47C1/00 
A47C 5/08 

A47B 96/06 
(75) Gołaszewski Andrzej, Warszawa; Marczak 

Piotr, Karczew 
(54) Wspornik tablicy informacyjnej dla regałów 

sklepowo-magazynowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji wspornika dla tablicy informacyjnej dla regałów 
sklepowo-magazynowych. Wspornik tablicy informacyjnej, 
stanowiący co najmniej dwa elementy osadzone na górnych 
krawędziach, pionowo usytuowanych podpór regatowych w 
postaci słupów, ma podstawę (1,2) w postaci prostopadłościen-
nych pudełek, na których górnych powierzchniach osadzone są 
przeciwległe, pionowo usytuowane i połączone tylnymi ścian
kami po dwa elementy (3, 4, 5, 6) w postaci ceowników, w 
których podłużne gniazda (7, 8) wsunięta jest plansza (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104688 (22)96 0513 6(51) A47C 5/01 
(75) Gołaszewski Andrzej, Warszawa; Marczak 

Piotr, Karczew 
(54) Regał sklepowo-magazynowy 
(57) Regał stanowią pionowo usytuowane podpory w po

staci słupów, których przeciwległe ścianki posiadają szereg 
podłużnych otworów oraz usytuowane poziomo wiążące po
przeczki mające zęby, przy czym poprzeczki (1) i (2) posiadają
ce z obu stron płaskowniki (3), (4), (5) i (6), których wygięte 
krawędzie mają zęby, osadzone są po przeciwległych stronach 
podpór (11) i (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104729 (22) 96 05 18 6(51) A47F 9/00 
(75) Błaszak Roman, Poznań; Błaszak Marek, 

Poznań 
(54) Lada 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest lada recepcyjna 

lub informacyjna mająca kształt wycinka koła - torusa z częścią 
półkową wyższą niż poziom stołu. Charakteryzuje się ona tym, 
że pomiędzy półką (2) wysuniętą do przodu i krótszą od samej 
lady jest prześwit, a półka (2) jest osadzona na wkręcanych w 
płytę (4) stołu nóżkach z kryzą. Do korpusu (1) lady, na wolnym 
od półki (2) odcinku, jest przymocowany na nóżce szklany 
talerz (5). Lada jest przeznaczona do zestawiania jej z powta
rzalnych elementów w koliste samodzielne stanowiska informa
cyjne lub w linii kantorowej lub recepcyjnej. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 106640 (22)97 06 04 6(51) A47K 10/04 
(75) Szulewski Edward, Bochnia; Kmiecik 

Ryszard, Kraków 
(54) Wieszak ogrzewająco-suszący 
(57) Wieszak ma jeden kolektor (1), złożony z prostych od

cinków rurowych (1ą), do których podłączone są elementy wie
szakowe (2). Końcówki odcinków rurowych (1a) połączone są 
szczelnie, obrotowo, z dwustronnymi złączkami (3), które osa
dzone są w uchwytach (4), mocowanych do podłoża (5). U dołu 
kolektora (1), przed elementem wieszakowym (2), na dopływie 
cieczowego czynnika grzewczego, zamocowany jest zbiornik 
(5) z umieszczoną wewnątrz grzałką (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 106639 (22) 97 06 04 6(51) A47K10/06 
(75) Kmiecik Ryszard, Kraków, Szulewski 

Edward, Bochnia 
(54) Wieszak suszący 
(57) Element wieszakowy (1) ma obydwie końcówki (2) wy

gięte pod kątem prostym, połączone szczelnie i obrotowo z 
dwustronnymi złączkami (3), które zamocowane są uchwytami 
(4) do podłoża (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104720 (22) 96 05 16 6(51) A63F 9/12 
(75) Rakowski Leszek, Szklarska Poręba; 

Scholtyssek Rudolf, Norsborg, SE 
(54) Zręcznościowa układanka klockowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zręcznościowa 

układanka klockowa służąca do gry - zabawy wyrabiającej u 
graczy wyczucie w zachowaniu środka ciężkości prostopadło-
ściennego stosu klocków. Zręcznościowa układanka klockowa 
charakteryzuje się tym, że jest prostopadłościennym stosem 
klocków (1) o podstawie kwadratu złożonym z warstw prosto-
padłościennych klocków (2), w których trzy szerokości klocka 
(2) tworzą jego długość, a całość obudowano obudową (3) z 
wysuwanym wiekiem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104738 (22) 96 05 22 6(51) A63H 33/00 
G09B 17/00 

(75) Kałudziński Grzegorz, Pisz 
(54) Zabawka do nauki alfabetu 
(57) Zabawka do nauki alfabetu w języku polskim przez 

dzieci przedszkolne składa się z: (1) ramki głównej w postaci 
połączonych czterech prostopadłościennych klejonych belek, 
(2) ruchomej podstawy wykonanej z trzech prostopadłościennych 
klejonych belek, osadzonych na ramce głównej obrotowo, (3) 
kołków łączących obrotowo ramkę główną z ruchomą podstawą 
w ilości 2szt, (4) klocków w ilości 25 szt., (5) kołków obrotu klocków 
osadonych w gniazdach w ramce głównej, (6) przekładek dystan
sowych w ilości 30 szt Na klockach (4), na przeciwległych płasz
czyznach, umieszczono literę i odpowiadający jej obrazek. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 104728 (22) 96 05 18 6(51) B22D 41/50 
(71) Usługowe Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjne NOWE Sp. z o.o., 
Radom 

(72) Podsiadło Paweł 

(54) Nabój termiczny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nabój termiczny 

szczególnie przydatny do usuwania skrzepu metalu powstałego 
wokół otworu wylewowego kadzi odlewniczej, jak i do przepa
lania otworu wylewowego kadzi odlewniczej. Nabój termiczny 



Nr 24 (624) 1997 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 87 

składa się z rurki metalowej (1) i umieszczonych w niej korka 
dolnego (2) i korka górnego (3), przy czym w korku górnym (3) 
wykonany jest otwór (6), przez który przewleczony jest inicjator 
zapłonu (4), zanurzony w materiale zapalającym (5), usytuowa
nym w przestrzeni pomiędzy korkiem dolnym (2) i korkiem 
górnym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104730 (22) 96 05 21 6(51) B24C 5/02 
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji, Warszawa 
(72) Koczko Bogdan 
(54) Hydroelewatorowy odpiaszczacz dna 

zbiornika 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydroelewatorowy 

odpiaszczacz dna zbiornika, służący do usuwania piasku i 
innych zanieczyszczeń ze zbiorników i osadników o utwardzo
nym dnie. 

Odpiaszczacz ma kształt zbliżony do litery T, przy 
czym podstawę litery tworzy przewód zasysający (2), zaopatrzo
ny w płaską końcówkę zbierającą (3). Natomiast jedno ramię 
litery "T" tworzy ciśnieniowa dysza zasilająca (4) z przewodem 
w kształcie łuku (5), a drugim ramieniem jest zwężka wtłaczająca 
(6) i przewód odprowadzający (7). Odpiaszczacz wyposażony 
jest w kółka (9), ułatwiające jego przemieszczanie po dnie 
zbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104745 (22) 96 05 22 6(51) B42D 5/04 
(75) Nowak Jan, Poznań 
(54) Kalendarz biurkowy 
(57) Kalendarz biurkowy składający się z podstawy, spręży

stego prętowego łącznika oraz kartterminarzowych obustronnie 
zadrukowanych datami, wyposażonych w dwa otwory wzdłuż 
jednego z boków, charakteryzuje się tym, że podstawa ma 
skośny pulpit (4), na którym ułożone są karty terminarzowe, przy 
czym część środkowa pulpitu (4) ma wgłębienie (5) z jedno
stronnym bocznym odsądzeniem (6) oraz dwa otwory (7), sta
nowiące gniazdo dla sprężystego łącznika, ponadto skośny 
pulpit (4) od dołu zakończono poprzecznym półokrągłym ro
wkiem, natomiast monolityczny sprężysty łącznik ma środkową 
część, z której wychodzą ramiona zagięte pod kątem prostym 
względem środkowej części i równolegle do siebie w odległości 
odstępu otworów w kartach terminarzowych, zaś dalej ramiona 
są zagięte w kształcie litery U, a końce ramion od zewnętrznej 
strony mają wybrania (10) do blokowania łącznika w otworach 
(7) gniazda. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104746 (22) 96 05 22 6(51) B43K 31/00 
A45C 11/34 

(75) Nowak Jan, Poznań 
(54) Organizer biurkowy z terminarzem 

wymiennym 
(57) Organizer biurkowy z terminarzem wymiennym, składa

jący się z podstawy, sprężystego prętowego łącznika oraz kart 
terminarzowych, obustronnie zadrukowanych datami, wyposa
żonych w dwa otwory wzdłuż jednego z boków, charakteryzuje 
się tym, że podstawa ma trzy pionowe pojemniki (4, 5, 6) o 
cienkich ściankach w przekroju poprzecznym o kształcie prosto
kąta z zaokrąglonymi krawędziami oraz skośny pulpit (7), na 
którym ułożone są karty terminarzowe, przy czym część środko
wa pulpitu (7) ma wgłębienie z jednostronnym bocznym odsą
dzeniem oraz dwa otwory, stanowiące gniazdo dla sprężystego 
łącznika, ponadto skośny pulpit (7) od dołu zakończono poprze
cznym półokrągłym rowkiem (11), a od góry ma płasko ściętą 
ścianę boczną (14), natomiast monolityczny sprężysty łącznik 
ma środkową część, z której wychodzą ramiona, zagięte pod 
kątem prostym względem środkowej części i równoległe do 
siebie w odległości odstępu otworów w kartach terminarzowych, 
zaś dalej ramiona są zagięte w kształcie litery U, a końce ramion 
od zewnętrznej strony mają wybrania do blokowania łącznika w 
otworach gniazda. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104686 (22) % 05 11 6(51) B60C 27/04 
(75) Cholewiński Zbigniew, Kraków; 

Cholewińska Iwona, Kraków 
(54) Klamry przeciwpoślizgowe 
(57) Klamry przeciwpoślizgowe nakładane na koła napędo

we samochodu posiadają ramiona (1) połączone obrotowo z 
płaskownikami (2) i śrubami (3) przechodzącymi przez jeden z 
otworów regulacyjnych znajdujących się na zakończeniach 
ramion (1) i płaskowników (2). Płaskowniki (2) mają przytwier
dzone w sposób trwały tuleje (4) z gwintem wewnętrznym, 
połączone ze sobą śrubą rzymską (5) zaopatrzoną z obu stron 
w pokrętła ręczne (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104742 (22) 96 05 23 6(51) B60J 1/20 
(75) Grzelak Przemysław, Warszawa 
(54) Osłoną przeciwsłoneczna do samochodów 
(57) Osłona przeciwsłoneczna do samochodów, wykonana 

z tektury lub podobnego materiału, mająca kształt prostokąta z 
wygnieceniami i/lub nacięciami, równoległymi do jego krót
szych boków, umożliwiająca składanie osłony w postać harmo
nijki oraz wycięciem na lusterko wsteczne, a także perforacje 
liniowe, wyróżnia się tym, że ma co najmniej jedną perforację 
(6), biegnącą bliżej boku górnego. Układ perforacji umożliwia 
bardzo łatwe dostosowanie kształtu osłony do obrysu przedniej 
szyby samochodowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104726 (22) 96 05 17 6(51) B60K 31/02 
A61G 5/10 

(71) Zakład Elektroniki TEL-EKO SA, Wrocław 
(72) Kącki Ryszard, Szumski Piotr, Turowicz 

Marek 
(54) Sterownik wózka elektrycznego 
(57) Sterownik wózka elektrycznego o szerokim zastoso

waniu, a szczególnie przystosowany do stosowania w wózkach 
inwalidzkich zawiera sterującą dźwignię wieloramienną (1) 
utworzoną z ramion (2, 2a) i ramion (3, 3a) zamocowanych do 
łącznika (4), który jest osadzony obrotowo na trzpieniu (12) 
zamocowanym w podstawie (9). Uruchomiony ramionami (3, 
3a) potencjometr liniowy (13) zamocowany przesuwnie w pod
stawie (9) powoduje płynne narastanie prędkości wózka w ru
chu do przodu, a uruchomiony ramionami (2, 2a) powoduje 
płynne narastanie prędkości wózka do tyłu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104727 (22) 96 05 17 6(51) B60K 37/00 
B60K 31/02 
A61G 5/10 

(71) Zakład Elektroniki TEL-EKO SA, Wrocław 
(72) Pilzek Zbigniew, Siarczyńska Janina 
(54) Panel sterujący wózka elektrycznego 
(57) Panel sterujący wózka elektrycznego o szerokim zasto

sowaniu a szczególnie przydatny w wózkach inwalidzkich do 
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użytkowania przez osoby z dysfunkcjami kończyn górnych, 
zawiera obudowę utworzoną z płyty czołowej (1) i opaski (2) 
połączonej z podstawą (3) w której jest osadzona dźwignia 
wieloramienna (5) z ramionami (5a, 5b) uruchamiającymi jazdę 
wózka do przodu i do tyłu. Na płycie czołowej (1) jest naklejona 
klawiatura foliowa (7) zawierająca przyciski, do skokowej re
gulacji prędkości jazdy wózka, sterowania kierunkowskazów, 
uruchamiające sygnał dźwiękowy, światła awaryjne, swiatia po
zycyjne i drogowe. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104725 (22)96 0517 6(51) B60R 7/04 
(75) Górecki Stanisław, Porąbka 
(54) Pojemnik podłogowy do samochodu 
(57) Pojemnik podłogowy do samochodu zawiera pokrywę 

pojemnika (1), której ścianki boczne wewnętrzne (10) mają 
kształt zbliżony do płetwy kija hokejowego, a która to pokrywa 
pojemnika (1), poprzez krawędzie poręczowe (2), osadzona jest 
na ściankach bocznych zewnętrznych (6) osłony zewnętrznej 
pojemnika (4), składającej się ze ścianek bocznych zewnętrz
nych (6) o obrysie zbliżonym kszałtem do kija hokejowego z 
płetwą i ścianki przedniej (7). Pokrywa pojemnika (1) składa się 
z płyty kształtowej (8) oraz trwale z nią połączonych ścianek 
bocznych wewnętrznych (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 104724 (22) 96 05 17 6(51) B60R 25/00 
(75) Kończarek Jerzy, Zgierz 
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazd 

samochodowy przed niepożądanym 
uruchomieniem 

(57) Urządzenie zabezpieczające pojazd samochodowy 
przed niepożądanym uruchomieniem ma obudowę (6) trwale 
połączoną z górną częścią akumulatora (2), w której wnętrzu 
osadzony jest odcinający wyłącznik (1) i współpracujący z nim 
wykonawczy organ (3) sterowany zdalnie. Obudowa (6) ma w 
górnej części wyprowadzone dwa zaciski (7,8), jeden stanowią
cy bezpośredni ujemny biegun (7) akumulatora (2) i drugi zacisk 
(8) połączony z biegunem dodatnim akumulatora (2) poprzez 
odcinający wyłącznik (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104685 (22)96 0510 6(51) B62D 1/04 
(71) GP GESTIND POLAND Sp. z o.o., 

Bielsko-Biała 
(72) de Filippo Emilio 
(54) Szkielet kierownicy samochodowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szkielet kierowni

cy samochodowej, przeznaczony dla samochodów osobowych. 
Szkielet kierownicy samochodowej stanowi kształtowa płytka, 
mająca poprzez usytuowane w jej części przedniej i tylnej linio
we segmentowe przetłoczenia (2) tworzące kanały, osadzone 
trwale szprosy (3), które drugostronnie poprzez elementy zaci
skowe (4) połączone są z kołem kierownicy (5) o gruszkowatym 
przekroju poprzecznym, przy czym wszystkie elemnty szkieletu 
kierownicy połączone są ze sobą trwale. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104700 (22)96 0513 6(51) B62D 1/04 
B60K 35/00 

(71) GP GESTIND POLAND Sp. z o.o., 
Bielsko-Biała 

(72) de Filippo Emilio 
(54) Przycisk sygnału kierownicy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przycisk sygnału 

kierownicy, przeznaczony dla kierownic samochodów osobo
wych. Przycisk sygnału kierownicy ma kształt trapezu z promie
niowo ukształtowanymi krawędziami i oddzielony jest płytkim 
obwodowym rowkiem (1 ) od pozostałej powierzchni zewnętrz
nej kierownicy, a większa podstawa (2) trapezu usytuowana jest 
na kole (3) kierownicy, natomiast mniejsza podstawa (4) trapezu 
usytuowana jest na ramieniu (5) kierownicy, przy czym przycisk 
z powierzchnią kierownicy połączony jest nierozłącznie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 104715 (22) 96 05 15 6(51) B65D 3/20 
(75) Korpyta Henryk, Trzebinia 
(54) Złącze pojemnika 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze pojemnika 

zwłaszcza złącze połączenia stykowego pokrywy z dnem. Złą
cze tworzą dwie jednakowe kształtki (1), ustawione naprzeciw 
siebie i obrócone względem siebie wokół osi (2) o kąt 180°. W 
przekroju porzecznym kontury kształtek (1) mają postać linii 
łamanej. Kształtki (1) składają się z głowicy (3), osadzonej na 
płaskowniku (4), połączonym nierozłącznie ze skorupą pokrywy 
(6) albo skorupą dna (7) pojemnika. Od strony czołowej głowica 
(3) zawiera trójkątny wypust (8), trójkątny wpust (12), trapezowy 
wypust (15) i trapezowe wybranie (16). Z tylnej strony głowica 
(3) posiada prostokątne wypusty (18), które z płaskownikiem (4) 
tworzą wzdłużne rowki (19). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104712 (22) 96 05 14 6(51) B65D 85/72 
(75) Kaniewski Zygmunt, Konstancin-Jeziorna 
(54) Pojemnik na środki zapachowe 
(57) Pokrywa (1) pojemnika ma dolne obrzeże (4) części 

wyoblonej wystające na bok i jest ono przedłużone do dołu 
pionową ścianą (5) z półokrągłym przestrzałowym wykrojem (6) 
bez dolnej krawędzi i z naprzeciwległymi obrzeżami o pozio
mych wypustach, skierowanymi do wewnątrz. Zbiornik (2) ma 
górne obrzeże (7), wystające na zewnątrz. 

(1 zastrzeżenie) 

Fifl.2 

U1(21) 104689 (22)96 0513 6(51) B65D 85/82 
(75) Kozłowski Jacek, Warszawa 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na kostki owadobójcze i 

zapachowe 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji po

jemnika ukształtowanego w formie prostopadłościennej, nieco 
spłaszczonej bryły, którego boczne ścianki są ażurowe. 

Górna ścianka (5) ma zarys półokręgu a dolne naroża 
(6) pojemnika są zaokrąglone. Przednia część (1) i tylna część 
(2) zaopatrzone są w poprzeczne żebra (3) wzmocnione piono
wymi poprzeczkami (4). U góry przedniej części zamocowane 
jest zawieszeniowe ramię (7) a u góry tylnej części znajduje się 
zatrzaskowy uchwyt. Zawieszeniowe ramię (7) ma postać niedo
kończonego okręgu z półokrągłym wybrzuszeniem na końcu i 
zaopatrzone jest w obwodowy wypust (9) tworzący wewnątrz 
niewielkie wgłębienie (10). 

(3 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 104741 (22) 96 05 21 6(51) B65G 15/48 
(75) Trejnowski Tadeusz, Starogard Gdański; 

Sobota Bogdan, Starogard Gdański 
(54) Taśma przenośnikowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy taśmy, 

składającej się z poziomych płytkowych elementów (1), ukształ
towanych na całej szerokości w profile trapezowe. W zwartą 
konstrukcję zestawione są one równolegle w osi wzdłużnej tak, 
że górne podstawy trapezów zachodzą ponad dolne podstawy 
i na odcinkach przesunięcia wykonane są otwory (2), przez które 
przeprowadzane są poziome połączeniowe druty (3), ukształto
wane w profil zbliżony do litery "U". 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104753 (22) % 05 23 6(51) B65G 47/14 
(71) P.P. Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych 

POLMOS, Bielsko-Biała 
(72) Byrski Edward, Kozik Jerzy, Legierski 

Marian 
(54) Urządzenie, kierujące butelki kątowe do 

załadowarki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie, kieru

jące butelki kątowe do załadowarki, przeznaczone zwłaszcza do 
montażu dodatkowego na załadowarce do butelek cylindrycz
nych. Urządzenie, kierujące butelki kątowe do załadowarki, 
składa się z zespołu kontrolnego cyklu powrotnego naprowa
dzania i zapełnienia transportera segmentowego (1), sprzężo
nego z fotokomórką (2), osadzoną obok, gdzie zespół 
kontrolnego cyklu powrotu ma głowicę kontroli (3) i sprzężone 
z nią koło uzębione (4) o rozstawie międzyzębnym równym 
długości boku butelki kątowej, natomiast na końcu transportera 
segmentowego (1), w rurkowych szynach bocznych (5) osadzo
ne jest prowadzenie prętowe (6), zakończone promieniowo, 
którego końce osadzone są w jarzmie (7) o kształcie odwróconej 
litery U, a jego podstawa (8) sprzężona jest, poprzez nakrętkę 
(9), z umieszczoną nad jarzmem (7) śrubą pociągową (10) z 
własnym napędem bezstopniowym (11), osadzonym w ramie 
(12), zaś na jednym boku jarzma (7) osadzono głowicę napro
wadzającą (13), sprzężoną z kołem uzębionym (4), natomiast 
fotokomórka (2), głowica kontroli (3), bezstopniowy napęd (11) 
śruby pociągowej (10) i głowica naprowadzająca (13) połączo
ne są przewodami (16) z szafką sterującą (17). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104736 (22) 96 05 20 6(51) B66C 23/60 
(75) Daniel Jacek, Poznań 
(54) Żurawik obrotowy wolno stojący 
(57) Żurawik posiada ramię wysięgnika (2) połączone rozłą

cznie z wysięgnikiem (1), który połączony jest rozłącznie ze 
słupem (6) sworzniem (7) i sworzniami (9) umieszczonymi w 
cięgnach (8) oraz łączonych elementach (1,6). Słup (6) osadzo
ny jest przesuwnie w kielichu (10) i podparty jest łożyskiem 
ślizgowym oporowym (11) oraz łożyskiem ślizgowym poprze
cznym (16). 

(2 zastrzeżenia) 



92 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (624) 1997 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104695 (22) 96 05 13 6(51) E02D 29/14 
(71) Pioch Kazimierz, Sławutowo 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Węzeł konstrukcyjny dodatkowej 

wewnętrznej pokrywy studni kablowej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji węzła 

konstrukcyjnego, który zawiera osłonową płytę (1), osadzoną 
rozłącznie na poprzecznych rozporowych drążkach (2), zacho
dzących na kątowe uchwyty (3), znajdujące się na wewnętrznej 
powierzchni osłonowej płyty (1), na której również zamontowany 
jest zamykająco-blokujący mechanizm (4). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104699 (22) 96 05 13 6(51) E03F 5/02 
(75) Białek Józef, Rawicz 
(54) Kratka ściekowa ukośna 
(57) Kratka ściekowa zbudowana jest z korpusu (1) i nachy

lonej rury wylotowej (5). Korpus (1 ) ma u góry część kołnierzową 
(2) zawierającą obwodowe odsądzenie (7) przechodzące w 
obwodowe gniazdo uszczelniające (8). W korpusie (1) umiesz
czony jest osadnik (11), w którym wyodrębniony jest pionowy 
kanał przelotowy (15) oraz część pojemnikowa (16). Z boków 
(22) kanału (15) wychodzi uchwyt (23) wystający poza górną 
powierzchnię osadnika (11). Przegroda (6) będąca integralną 
częścią korpusu (1) wychodzi z zakończenia płaskiego dna (4) 
korpusu (1) stanowiąc jednocześnie jego boczną ścianę. Ele
ment osłaniający wlot do kratki ściekowej ma postać pokrywy 
(24) umieszczonej obrotowo w gnieździe (8) części kołnierzowej 
(2) korpusu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 105024 (22)960715 6(51) E04B 1/64 
(23) 96 05 23 Międzynarodowe Targi Budownic

twa TARGBUD 
(75) Kozakowski Andrzej, Szczecin; Pietras 

Mirosław, Szczecin 
(54) Taśma fundamentowa 
(57) Wzór użytkowy dotyczy taśmy fundamentowej, prze

znaczonej do izolowania ścian od fundamentów i zapobiegania 
przez to przenikaniu do ścian wilgoci od wysoko położonej 
wody gruntowej. Taśma wykonana jest z elastycznej warstwy 
jednorodnego materiału, mającej na powierzchni wzdłużnie 
biegnące pasy (3) z rozmieszczonymi na nich regularnie wypu
kłościami (4). Pasy (3) rozciągają się wzdłuż obrzeży taśmy i 
oddzielane są od siebie pasem (5) powierzchni bazowej. Wypu
kłości (4) o kształcie półwalców dzielą powierzchnie pasów (3) 
na elementarne powierzchnie o kształcie kwadratu, co wydłuża 
drogę przenikania wilgoci i zwiększa przyczepność zaprawy do 
powierzchni taśmy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104733 (22) 96 05 20 6(51) E04F13/06 
(71) Grzelak Grzegorz, Łódź; Ciupiński 

Stanislaw, Łódź; Walczak Andrzej, Łódź; 
Klemm Piotr, Łódź 

(72) Kolibabski Henryk 
(54) Element ozdobny 
(57) Element ozdobny, przeznaczony do wykańczania i usz

czelniania wewnętrznych naroży ścian wyłożonych płytkami 
okładzinowymi szczególnie glazurą, jest złożony z połączonych 
ze sobą trwale trzech listew (1, 2 i 3). Jedna listwa (1) ma w 
przekroju poprzecznym kształt trapezu o jednym zbieżnym bo
ku, a druga listwa (2) jest utworzona przez dwie powierzchnie 
walcowe o wspólnym środku krzywizny, przy czym z czołem jej 
jest złączona trzecia listwa (3) z zaokrąglonymi krawędziami, 
utworzona przez dwie powierzchnie walcowe o równoległych 
osiach geometrycznych, przecinające się wzdłuż dwóch pros
tych równoległych do tych osi. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ül(21) 104734 (22) 96 05 20 6(51) E04F13/06 
(71) Grzelak Grzegorz, Łódź; Ciupiński 

Stanisław, Łódź; Walczak Andrzej, Łódź; 
Klemm Piotr, Łódź 

(72) Kolibabski Henryk 
(54) Element budowlany 
(57) Element budowlany, przeznaczony szczególnie do 

wzmacniania naroży utworzonych z płyt styropianowych stoso
wanych do docieplania budynków, jest złożony z dwóch kątow
ników (1 i 2) trwale złączonych ze sobą tak, że powierzchnie 
zewnętrzne ażurowych ramion kątownika (1) z blachy są z 
powierzchniami wewnętrznymi ramion kątownika (2) z siatki z 
włókna szklanego, przy czym ramiona kątownika (2) z siatki są 
co najmniej dwukrotnie szersze od ramion kątownika (1) z 
blachy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104704 (22)96 0515 6(51) E06B 1/12 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST - BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Kształtownik zewnętrzny ościeżnicy 
(57) Kształtownik zewnętrzny ościeżnicy składa się z prosto

kątnej części przelotowej (1), której jeden dłuższy bok przedłu
żony jest jednostronnie ścianką (2) zakończoną występem 
kątowym (3), który wraz z występem (4) w kształcie litery T 
osadzony na tej ściance (2), tworzy korytko w kształcie litery C, 
a na powierzchni zewnętrznej krótszego boku (5) części prosto
kątnej osadzono prostokątny występ (6) naprzeciw występu w 
kształcie litery T, zaś na krawędzi tego boku (5) osadzono 
kątowy występ skierowany na zewnątrz natomiast przeciwległy 

krótszy bok (5) ma na krawędziach występy kątowe (7) skiero
wane do siebie, oraz na drugim dłuższym boku części prosto
kątnej (1) osadzone dwa gniazda osadcze (8), przy czym 
elementy kształtownika tworzą monolit 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104702 (22) 96 05 15 6(51) E06B 3/00 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Ościeżnica i skrzydło okna 
rozwierano-uchylnego 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ościeżnica i 
skrzydło okna rozwierano - uchylnego, przeznaczone dla alumi
niowej stolarki budowlanej. Ościeżnica i skrzydło okna rozwie
rano - uchylnego składa się z przelotowego kształtownika (1), 
gdzie na przeciwległych krawędziach krótszych boków (2) osa
dzono kątowe występy (3), skierowane do siebie, zaś na wewnę
trznym dłuższym boku (4) osadzono dwa gniazda osadcze (5), 
w których jednostronnie zamocowano kształtowe łączniki (6), a 
ich drugie końce zamocowano w takich samych dwóch gniaz
dach osadczych (5), znajdujących się na wewnętrznym dłuż
szym boku (7) drugiego prostokątnego przelotowego 
kształtownika, przy czym jego zewnętrzny dłuższy bok (8) prze
dłużony jest jednostronnie ścianką (9), zakończoną wewnętrz
nym występem (10) w kształcie litery C, natomiast skrzydło 
tworzą, połączone ze sobą poprzez kształtowe łączniki (6) za
mocowane w gniazdach osadczych (5), dwa kształtowniki, z 
których zewnętrzny (11) o przekroju prostokątnym ma na dłuż
szych bokach (12) osadzone występy kątowe (3) i zewnętrzny 
krótszy bok (13) jednostronnie przedłużony ścianką (14), zakoń
czoną występem wewnętrznym (10) w kształcie litery C z osa
dzoną w nim kształtową uszczelką (15). Przeciwległy połączony 
kształtownik (16) o przelotowym prostokątnym otworze z usko
kiem ma zewnętrzny dłuższy bok (17), przedłużony jednostron
nie ścianką (18), zakończoną występem wewnętrznym (10) z 
wybraniem w kształcie litery C z osadzoną w nim elastyczną 
uszczelką (19), stykającą się z zespoloną szybą (20), która 
oparta na podkładce (21) unieruchomiona jest poprzez uszczel
kę (22), osadzoną na ramieniu (23) listwy przyszybowej, połą
czonej poprzez występy zatrzaskowe (24) z dłuższym bokiem 
(12) zewnętrznego przelotowego kształtownika, zaś przestrzeń 
(25) pomiędzy kształtowymi łącznikami (6) ościeżnicy i skrzydła 
wypełnione są poliuretanem, a w występie (26) wewnętrznego 
kształtowego łącznika (6) ościeżnicy i kątowym występie (3) 
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osadzono elastyczną trójkątną uszczelkę (27), przylegającą do 
występu (28) wewnętrznego kształtowego łącznika (6) skrzydła. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104703 (22)96 0515 6(51) E06B 3/06 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Kształtownik wewnętrzny skrzydła okna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik we

wnętrzny skrzydła okna, przeznaczony dla konstrukcji aluminio
wej stolarki budowlanej. Kształtownik wewnętrzny skrzydła okna 
składa się z przelotowej prostokątnej części (1), której jeden 
krótszy bok (2) jednostronnie przedłużony jest ścianką (3), za
kończoną występem kątowym (4) oraz osadzonym na tej ścian
ce występem (5) w kształcie litery T, który z występem kątowym 
(4) tworzy korytko, a na przeciwległym krótszym boku (2) osa
dzono dwa gniazda osadcze (6), natomiast na jednym dłuższym 
boku (7) prostokątnej części przelotowej (1) od strony ścianki 
(3) osadzono dwa występy kątowe (8) skierowane do siebie i 
występ prostokątny (9), umieszczony naprzeciw występu (5), 
natomiast na drugim dłuższym boku (7) osadzono dwa występy 
kątowe (8) oraz między nimi rowek kątowy (10), przy czym 
elementy kształtownika tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104706 (22) 96 05 15 6(51) E06B 3/14 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Kształtownik zewnętrzny skrzydła okna 
(57) Kształtownik zewnętrzny skrzydła okna ma część prze

lotową (1) o otworze w kształcie odwróconej litery L, której jeden 
mniejszy bok (2) przedłużony jest ścianką (3) zakończoną wy
stępem kątowym (4) który wraz z występem (5) o kształcie litery 
T tworzy kanał w kształcie litery C, a na boku (6) prostopadłym 
do ścianki (3) jest prostokątny występ (7) i dalej rowek kątowy 
(8), zaś na dłuższym boku (9) części przelotowej (1) osadzone 
są dwa gniazda osadcze (10), przy czym wszystkie elementy 
kształtownika połączone są w monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104705 (22)960515 6(51) E06B 3/26 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Okno stałe 
(57) Okno stałe składa się z ramy, którą tworzą dwa przelo

towe prostokątne kształtowniki połączone ze sobą poprzez 
kształtowe łączniki (1), które są osadzone w gniazdach osad-
czych (2) dłuższego boku (3) każdego z kształtowników, przy 
czym kształtownik (4) ma na krawędziach krótszych boków (5) 
osadzone występy kątowe (6) skierowane do siebie i na jednym 
krótszym boku (5) w występach kątowych (6) poprzez pazury 
(7) osadzoną listwę przyszybową (8), na której wystającym 
ramieniu (9) osadzono elestyczną uszczelkę (10), zaś wewnętrz
ny kształtownik (11) ma jeden dłuższy bok (3) przedłużony 
ścianką (12) zakończoną wewnętrznym występem (13) z wybra
niem w kształcie litery C, w którym osadzono elastyczną uszczel
kę (14), a na podkładce (15) osadzonej na jednym kształtowym 
łączniku (1) mającym na zewnętrznej powierzchni występ kąto
wy (6) i na krótszym boku (16) wewnętrznego kształtownika (11) 
pomiędzy uszczelkami (10,14) osadzono szybę zespoloną (17), 
a przestrzeń pomiędzy kształtowymi łącznikami (1) wypełniona 
jest poliuretanem. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104707 (22) 96 05 15 6(51) E06B 3/96 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Łącznik przewiązki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik przewiązki, 

przeznaczony do łączenia elementów przewiązki aluminiowej 
stolarki budowlanej. Łącznik przewiązki stanowi przelotowy 
kształtownik, który w przekroju poprzecznym jest zestawieniem 
figur geometrycznych, prostokąta z trapezem, który stanowi 
jego jeden mniejszy bok, a część prostokątna (1) ma dwa 
przelotowe prostokątne kanały (2, 3) o różnej wielkości, nato
miast część trapezowa (4) ma przelotowy trapezowy kanał (5) z 
półkolistymi występami (6), osadzonymi na wewnętrznej powie
rzchni mniejszej podstawy trapezu, przedzielone rowkiem (7), 
zaś krawędzie zewnętrzne mniejszej podstawy trapezu są za
okrąglone, przy czym w dolnej części prostokątnej (1), symetry
cznie do jej osi podłużnej, są dwa rowki (8). Części łącznika 
tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 104708 (22) 96 05 15 6(51) E06B 3/96 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Narożnik ościeżnicy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest narożnik ościeżni

cy, przeznaczony dla aluminiowej stolarki budowlanej. Narożnik 
ościeżnicy stanowi kształtownik, którego dwie ściany (1), mają
ce przelotowe kształtowe kanały (2, 3, 4), połączone są jedną 

krawędzią, tworząc między sobą kąt prosty, a ściany mają 
identycznego kształtu kanały, ułożone w tej samej kolejności 
począwszy od miejsca styku ścian (1 ), zaś wewnątrz każdy kanał 
ma po jednym gnieździe mocującym (5) wformie dwóch koliście 
do siebie usytuowanych elementów, natomiast od strony we
wnętrznej kształtownik ma powierzchnię poprzecinaną prosto
kątnymi rowkami (6), a zewnętrzna powierzchnia kształtownika 
ma cztery rowki (7) w formie trapezu i pozostałą powierzchnię 
poprzecinaną prostokątnymi rowkami (6), przy czym drugie 
krawędzie (8) ścian (1) są zaokrąglone, a elementy kształtownik 
kształtownika tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104701 (22) 96 05 15 6(51) E06B 9/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
SA, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak 
Maciej, Ruśniok Dariusz, Adamaszek 
Krzysztof, Żurawski Andrzej 

(54) Kształtownik zewnętrzny przewiązki 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik zew

nętrzny przewiązki, przeznaczony dla stolarki budowlanej z 
aluminium. Kształtownik zewnętrzny przewiązki składa się z 
prostokątnej części przelotowej (1), której jeden dłuższy bok jest 
obustronnie przedłużony ściankami (2), zakończony występem 
kątowym (3), który wraz z występem (4) w kształcie litery T, 
osadzony na tej ściance (2) tworzą korytko w kształcie litery C, 
a na powierzchni zewnętrznej krótkich boków (5) prostokątnej 
części przelotowej (1) osadzone są występy prostokątne (6), 
naprzeciw występu w kształcie litery T oraz na krawędzi krót
szych boków (5) osadzone są występy kątowe (7), skierowane 
na zewnątrz, zaś na drugim dłuższym boku prostokątnej części 
przelotowej (1) osadzono dwa gniazda osadcze (8), natomiast 
elementy kształtownika tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104684 (22) 96 05 10 6(51) E21C 29/02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice; Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FAMAG, 
Tychy 

(72) Skolik Wojciech, Szkudlarek Zbigniew, 
Turejko Wiesław, Meder Andrzej, Ruta 
Tadeusz, Zieliński Lech 

(54) Drabinka bezciegnowego mechanizmu 
posuwu 

(57) Drabinka bezciegnowego mechanizmu posuwu z pio
nowym kołem napędowym charakteryzuje się tym, że w widoku 
z góry skrajne sworznie (3) segmentów drabinki mają obrys 
beczułkowaty, a wewnętrzne sworznie (4) obrys prostokątny. 
Ponadto wewnętrzna listwa (2) segmentów drabinki ma czołowe 
powierzchnie (7), zakończone koliście w dwóch płaszczyznach 
- poziomej i pionowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104713 (22) 96 05 15 6(51) E21C 31/12 
(75) Królica Zdzisław, Sosnowiec; Malczyk 

Alfred, Sosnowiec; Socha Benedykt, Będzin; 
Fabianowicz Andrzej Sosnowiec; Fels Jan, 
Pyskowice-Zawada; Zak Edward, Kobiór 

(54) Przekładnia obiegowa napędu jazdy 
kombajnu chodnikowego 

(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji przekładni obiego
wej napędu jazdy kombajnu chodnikowego, wykorzystywane
go w górnictwie podziemnym. 

Przekładnia obiegowa ma w swej powierzchni zewnę
trznej, w sąsiedztwie stopy co najmniej jedno, korzystnie dwa, 
wzdłużne kształtowe wybrania (10), w których osadzone są 
odpowiadające im kształtem pasowane sztywne łączniki (11), 
zamocowane za pomocą śrub (12) do obu pokryw czołowych 
(2, 3). Wybranie (10) i odpowiadający mu sztywny łącznik (11) 
mają korzystnie kształt, zbliżony do prostopadłościanu, przy 
czym wybranie (10) przy swych końcach ma głębokość (a1) 
większą od głębokości (a2) w swej części środkowej, a sztywny 
łącznik (11) przy swych końcach, wyposażonych w otwory (13) 
na śruby (12), ma grubość (b1) większą od grubości (b2) swej 
części środkowej. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 104743 (22) 96 05 21 6(51) F16C 35/067 
(71) Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych 

KORUND SA, Koło 
(72) Banasiak Kazimierz, Peciak Władysław, 

Świątek Roman, Gronowalski Lech 
(54) Zespól napędowy licznika czasu pracy 

silnika spalinowego 
(57) Zespół składa się obudowy (1), w której umieszczony 

jest wałek napędowy (2), osadzony na dwóch łożyskach (3). 
Na jednym czopie wałka (2) osadzone jest koło zębate 

(4), zazębiające się z kołem zębatym (5) przekładni napędowej 
silnika. 

Wałek napędowy (2) sprzęgnięty jest z drugim wałkiem 
(6), osadzonym na dwóch łożyskach (7) w dodatkowej obudo
wie (8), przytwierdzonej do obudowy (1). 

Ponadto drugi wałek (6) sprzęgnięty jest z końcówką 
linki napędowej (9). Linka (9) zablokowana jest przed wypad
nięciem, nakrętką (10) i zabezpieczona przed odkręceniem 
cięgnem (11). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104744 (22) 96 05 22 6(51) F16G 15/04 
(71) Huta MAŁAPANEW SA, Ozimek; 

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół, Ozimek 
(72) Kulik Józef, Leszczyński Ryszard 
(54) Hak karabinowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest hak karabinowy, zwłasz

cza do urządzeń przeciągających wózki kopalniane, linociągi o 
sile uciągu do 25 KN, w którym korpus (1) haka o przekroju 
trapezu (2) stanowi odlew ze staliwa przechodząc w gniazdo 
ustalające (3) dla wychylnego zatrzasku (4) z wewnętrzną sprę
żyną dociskową (5), sworzniem (6) zamontowanego obrotowo 
do korpusu (1) haka za pomocą kołka (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106629 (22) 97 06 02 6(51) F16L 3/00 
(75) Bochenek Józef, Moderówka 
(54) Łącze śruby 
(57) Łącze śruby ma zastosowanie do mocowania obejm 

rurowych i podwieszania rur. Łącze śruby charakteryzuje się 
tym, że jest wykonane z aluminium z zalaną w niej bezpośrednio 
śrubą bez gwintu (2), spłaszczoną na końcu, na długości (2a), 
o kształcie cylindrycznej nasady (1), przechodzącej łagodnie w 
płytkę z otworem, która to płytka jest ograniczona krawędzią 
czołową, prostą (4) oraz krawędzią stożkową (5) z zaokrąglony
mi narożnikami (5a), przy czym krawędź prosta (4) jest węższa 
od średnicy nasady cylindrycznej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106653 (22) 97 06 07 6(51) F16L 3/10 
(75) Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica; 

Kaczmarczyk Michalina, Świdnica 

(54) Uchwyt podwójny do rur 
(57) Uchwyt zawiera korpus wsporczy (1 ) i zblokowane z nim 

dwa równoległe rurowe gniazda mocujące (2), każde z górnym 
wycięciem (3), obejmujące od dołu ponad połowę obwodu. 
Rurowe gniazda mocujące (2) posiadają przy górnym wycięciu 
(3) - z jednej strony końcówkę mocującą (4) z uformowanym od 
zewnątrz zębem zaczepowym (5), a z drugiej strony końcówkę 
przytrzymującą (6) oraz równoległą do niej, usytuowaną od 
zewnątrz opaskę dociskową (7) z łączącym ją z rurowym gniaz
dem mocującym (2) zawiasowym przewężeniem (8) i wykona
nym na jej końcu zębem zatrzaskowym (9). Rurowe gniazda 
mocujące (2) ustawione są w stosunku do siebie symetrycznie, 
z końcówkami mocującymi (4) przy osi symetrii. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106654 (22)97 0607 6(51) F16L 3/10 
(75) Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica; 

Kaczmarczyk Michalina, Świdnica 
(54) Uchwyt do rur 
(57) Uchwyt zawiera korpus wsporczy (1) i zblokowane z nim 

rurowe gniazdo mocujące (Z) z usytuowanym u góry wzdłużnym 
wycięciem (3), obejmujące od dołu ponad połowę obwodu. 
Rurowe gniazdo (2) posiada u góry, przy wzdłużnym wycięciu 
(3), z jednej strony końcówkę mocującą (4) z uformowanym od 
zewnątrz zębem zaczepowym (5), a z drugiej strony końcówkę 
przytrzymującą (6) oraz równoległą do niej, usytuowaną od 
zewnątrz opaskę dociskową (7), zaczynającą się łączącym ją z 
rurowym gniazdem mocującym (2) zawiasowym przewężeniem 
(8), a zakończoną, dopasowanym do zęba zaczepowego (5), 
zębem zatrzaskowym (9). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104697 (22) 96 05 13 6(51) F16L 41/08 
(75) Kaczmarczyk Marian, Pogorzela 
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(54) Nawiertka przyłączeniowa, zwłaszcza do rur 
z tworzyw sztucznych 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nawiertka przyłą
czeniowa, zwłaszcza do rur z tworzyw sztucznych, służąca do 
łączenia wodnych rurociągów, będących pod ciśnieniem, z 
rurociągami przyłączeniowymi, odprowadzającymi wodę z ma
gistrali do indywidualnych odbiorców. Nawiertka przyłączenio
wa, wyposażona w element nawiercający z wiertłem i grzybkiem 
zaworu oraz głowicę zaworu usytuowaną w korpusie przyłącze
niowym charakteryzuje się tym, że element nawiercający (11) 
zakończony z jednej strony wiertem (13) stanowiącym monolit 
z grzybkiem (14) zaworu (8), a z drugiej strony uchwytem 
wielokątnym (12), osadzony jest połączeniem gwintowym (10) 
w głowicy (9) zamocowanej połączeniem gwintowym (7) w 
korpusie przyłączeniowym (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104711 (22)96 0514 6(51) F16N 3/10 
(71) Krzysztofek Tadeusz, Kraków; Loranc 

Kazimierz, Kraków; Rożek Marian, Kraków 
(72) Krzysztofek Tadeusz 
(54) Smarownica ręczna 
(57) Smarownica ręczna dociskowa na smar stały do okre

sowego napełniania węzłów tarcia smarem posiada korpus (1) 
zamknięty pokrywą (2), wewnątrz którego znajduje się nurnik (3) 
z umieszczoną przesuwnie dławnicą (5), dociskaną sprężyną 
(6). Nurnik (3) posiada pierścień (7) ograniczający jego przesu
wanie wzdłużne, a końcowy odcinek nurnika jest dopasowany 
do cylindrycznej komory (8). Na końcu komory (8) jest wciśnięta 
końcówka (9) z otworem (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106616 (22)97 06 02 6(51) F17D 3/01 
(75) Michalczyk Jerzy, Zielonka 
(54) Uchwyt przyłącza gazomierza 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że ma zespół mocujący 

(4), połączony na stałe z kątownikiem (1 ), składający się ze stałej 
belki (5) i z dociskowej belki (9), pomiędzy którymi w półkolis
tych wybraniach (10) osadzone są końcówki (11,12) przyłącza 
z ustalającymi pierścieniami (13). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104735 (22) 96 05 20 6(51) F23D 14/08 
(75) Kaletka Stanislaw, Jasienica k/Bielska-Białej 
(54) Palnik 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik, przezna

czony do spalania gazu ziemnego w piecach centralnego ogrze
wania i innych piecach grzewczych o płaszczu wodnym. Palnik 
składa się z obudowy (1) w kształcie prostopadłościanu o pod
stawach (2,3) w kształcie spłaszczonej elipsy, mającej najednej 
półkolistej powierzchni równolegle do siebie i prostopadle do 
osi wzdłużnej obudowy usytuowane przelotowe prostokątne 
otwory, natomiast w podstawie (2) osadzony jest trwale monoli
tyczny dyfuzor, którego stanowi cylindryczna zewnętrzna część 
rury (6), zakończona stożkiem (7), z większą średnicą skierowa
ną na zewnątrz. Wewnętrzną część dyfuzora stanowi cylindry
czna część rury (6), której przedłużeniem jest część stożkowa 
(8) o małym kącie wierzchołkowym i połączona z nią mniejszą 
podstawą część stożkowa (9) o większym kącie wierzchołko
wym, przy czym większa podstawa tej części ma dwustronne, 
równolegle do siebie usytuowane spłaszczenia (10). Zależności 
wymiarów poszczególnych części palnika do siebie przedsta
wiają się następująco: długość podstawy obudowy do jej sze
rokości ma się jak 1,9 do 1 ; długość podstawy obudowy do 
długości jej pobocznicy ma się jak 1 do 35,6; a szerokości 
prostokątnych przelotowych otworów do ich długości mają się 
jak 1 do 14. Długość większej podstawy części stożkowej (9) do 
jej szerokości ma się jak 1 do 1,11 lub 1 do 1,35 w zależności 
od rozmiaru palnika. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104698 (22) 96 05 13 6(51) F24F 3/044 
(71) KMW engineering Sp. z o.o., Solec Kujawski 
(72) Wojtkowiak Krzysztof Maria 
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(54) Komora centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej 

(57) Istotą wzoru użytkowego jest to, że komora jest konstru
kcji modułowo-segmentowej, składającej się z czterech ram 
poziomych (1 ) dolnych i górnych oraz z czterech ram pionowych 
(2), wykonanych w kształcie nierównoramiennych ceowników z 
końcówkami wygiętymi do wewnątrz oraz paneli poziomych (3) 
i pionowych (4) połączonych śrubami (5). Komora może znaleźć 
zastosowanie w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104693 (22) 96 05 13 6(51) F24F 7/06 
(75) Darłak Józef, Dębica 
(54) Wentylator wiatrowy 
(57) Wentylator składa się z podstawy (1) połączonej z czę

ścią cylindryczną wspornika (2), w którego osi symetrii jest 
zamocowana oś wentylatora (10). Na osi wentylatora (10) jest 
zamocowana obrotowo kopuła wentylatora składająca się z 
pierścienia dolnego (4) połączonego tulejką obrotową (7) znaj
dującą się na osi (10), zaś na końcu osi (10) od góry znajduje 
się ślepa tulejka obrotowa (14) zakończona kołnierzem połączo
nym z czaszą kopuły wentylatora (12). Łopatki (11) tworzące 
kopułę wentylatora posiadają kształt płaskiej listwy z wytłoczo
nymi wzdłuż boków rowkami i są wygięte promieniowo tworząc 
wycinek pobocznicy stożka, a końce łopatek są obcięte i połą
czone z czaszą wentylatora (12) i powierzchnią zewnętrzną 
pierścienia (4) w równych odległościach kątowych od siebie i 
skośnie w stosunku do średnicy kopuły. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104749 (22) 96 05 23 6(51) F24H 1/10 
(75) Wijas Paweł, Kielce; Wijas Tomasz, Kielce 
(54) Przepływowy ogrzewacz wody z dodatkowym 

czujnikiem 
(57) Przepływowy ogrzewacz wody z dodatkowym czujni

kiem przepływu wody posiada komorę wstępną (1), komory 
grzejne (2) z wbudowanymi w nie spiralami grzejnymi (3) oraz 
labiryntową komorę wyjściową (4). Komory tworzą ciąg przepły
wowy i zostały uformowane przez obudowę zewnętrzną (5) i 
wkładkę wewnętrzną (6). W komorze wejściowej umieszczony 
jest pływak (7) wyposażony w magnes trwały współpracujący z 
kontaktronem (9), którego położenie optymalne względem kon
ta ktron u (9) ustala ogranicznik (11). W środkowej części labiryn
towej komory wyjściowej umieszczony jest pływak (8) 
wyposażony w magnes trwały współpracujący z kontaktronem 
(10), którego właściwe położenie regulują ograniczniki: górny 
(12) i dolny (13). Załączenie spirali grzejnej następuje przy 
swobodnym przepływie wody w układzie ogrzewacza przy jed
noczesnym zadziałaniu przekaźników kontaktronowych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104750 (22)96 05 23 6(51) F24H 1/10 
(75) Wijas Tomasz, Kielce; Wijas Paweł, Kielce 
(54) Przepływowy ogrzewacz wody 
(57) Przepływowy ogrzewacz wody uprofilowany przez obu

dowę zewnętrzną (6) i wkładkę wewnętrzną (7) posiada komorę 
wstępną (1), komory grzewcze (2) z wbudowanymi w nich 
spiralami grzejnymi (3) i komorę wyjściową (4). W komorze (1) 
umieszczony jest pływak (8) wyposażony w magnes trwały, 
współpracujący z kontaktronem (9). Przepływ wody powoduje, 
przy wykorzystaniu ogranicznika (10) umieszczonego w komo
rze wejściowej (1), optymalne ustalenie pływaka (8) wyposażo
nego w magnes trwały względem kontaktronu (9) i załączanie 
spirali grzejnej (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 104692 (22)960513 6(51) Gl IB 20/10 
F16K17/18 

(71) Jastrzębska Spółka Węglowa SA Kopalnia 
Węgla Kamiennego JAS-MOS, Jastrzębie 
Zdrój 

(72) Klimek Konrad, Ochojski Mirosław, Gajda 
, Jan 

(54) Urządzenie do zabezpieczenia szybowych 
rurociągów przeciwpożarowych przed 
uderzeniami dynamicznymi 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia konstrukcji 
urządzenia, zabezpieczającego szybowe rurociągi przeciw
pożarowe przed uderzeniami dynamicznymi, powstającymi 
zwłaszcza przy zamykaniu dopływu wody do zbiornika wyrów
nawczego (10) zasuwą wodną (2) zaworu odcinającego (1), 
sterowaną poprzez dźwignię (3) tłoczyskiem jego siłownika 
pneumatycznego (4). Urządzenie ma do końca dźwigni (3) 
podłączony drąg tłoczyska siłownika hydraulicznego (5), prze-
ciwsobnie do tioczyska siłownika pneumatycznego (4) zaworu 
odcinającego (1). Do obu hydraulicznych obwodów wejścio
wych (5a, 5c) siłownika hydraulicznego (5) jest przyłączony 
przewód hydrauliczny (6), połączony posobnie z zaworem re
gulacyjnym (7). Siłownik pneumatyczny (4) zaworu odcinające
go (1) ma do swego pneumatycznego obwodu wejściowego 
(4b) przyłączone jedno wyjście (9a) zaworu trójdrogowego (9), 
sterowanego pływakiem (13) w zbiorniku wyrównawczym (10), 
zaś do swego drugiego pneumatycznego obwodu wejściowego 

(4c) ma przyłączone drugie wyjście (9b) tego zaworu trójdrogo
wego (9). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 104683 (22)96 0510 6(51) H01B 9/00 
(71) Bydgoska Fabryka Kabli SA, Bydgoszcz 
(72) Wieluński Jan, Cichewicz Józef, Kwasek 

Elżbieta, Staworko Henryk, Czarnecki Piotr 
(54) Elektroenergetyczny przewód samonośny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektroenerge

tyczny przewód samonośny na napięcie znamionowe powyżej 
1 kV. Przewód samonośny składa się z żyły roboczej uszczelnio
nej (1), na którą nałożony jest ekran półprzewodzący (2), oraz 
zewnętrzna powłoka izolacyjna (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106599 (22)97 05 26 6(51) H01H 13/02 
(71) Zakłady Radiowe ELTRA S.A., Bydgoszcz 
(72) Burzyński Tadeusz, Sołtysiak Marek 
(54) Wyłącznik podtynkowy bryzgoszczelny 
(57) Istota rozwiązania polega na tym, że w wyłączniku, od 

czoła na płytce mocującej (2), wewnątrz ramki (3) osadzona jest, 
wypełniająca całą przestrzeń ramki, poza występami (5) mecha
nizmu przerzutowego styków, płytka uszczelniająca, natomiast 
od spodu w ramce (3) osadzona jest na wcisk uszczelka osła
niająca (7), wypełniająca całą przestrzeń ramki pomiędzy nią a 
korpusem izolacyjnym (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 106631 (22) 97 06 03 6(51) H01R 13/53 
H02B1/26 

(71) Zakład Telemechaniki Górniczej 
ELEKTROMETAL SA, Cieszyn 

(72) Pelar Karol, Kozłowski Krzysztof, Śliwa Józef 
(54) Skrzynka połączeniowa 
(57) Skrzynka połączeniowa ma w ściankach bocznych i w 

ścianie dolnej korpusu (1) otwory montażowe zaślepione de-
montowalnymi wkładkami (2). Do tylnej ściany korpusu jest 
przyspawana listwa wsporcza (3), a do niej przykręcona jest 
wielozaciskowa łączówka śrubowa (4). Na ścianie bocznej (1 a) 
korpusu i w jego wnętrzu usytuowane są zaciski uziemiające: 
zewnętrzny (5) i wewnętrzny (6), przy czym zacisk uziemiający 
wewnętrzny usytuowany jest na poprzecznej osi symetrii korpu
su (1), w pobliżu jego ściany przedniej. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104709 (22) 96 05 14 6(51) H02G 9/Ö2 
G01V3/00 

(75) Knurek Czesław, Rumia 
(54) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy taśmy, w 

której w przestrzeni między warstwami (1, 2) elastycznej folii, 
połączonymi ze sobą nierozłącznie, osadzone są: metalowa 
czujnikowa taśma (3) i wzmacniająco-usztywniająca taśma (4) 
nyionowopropylenowa. Metalowa czujnikowa taśma (3) jest li
niowo przesuwna wzdłuż stykających się wewnętrznej powierz
chni warstwy (2) elastycznej folii i dolnej powierzchni 
wzmacniająco-usztywniającej taśmy (4) nylonowo-propyleno-
wej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104710 (22) 96 05 14 6(51) H02G 9/02 
GOI V 3/00 

(75) Knurek Czesław, Rumia 

(54) Taśma sygnalizacyjno-lokalizacyjna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy taśmy, w 

której w przestrzeni między warstwami (1, 2) elastycznej folii, 
połączonymi ze sobą nierozłącznie, osadzone są: metalowy, 
czujnikowy, prętowy element (3) i wzmacniająco-usztywniająca 
taśma (4) nylonowo-propylenowa. Metalowy, czujnikowy, pręto
wy element (3) jest liniowo przesuwny wzdłuż stykających się 
wewnętrznej powierzchni warstwy (2) elastycznej folii i dolnej 
powierzchni wzmacniająco-usztywniającej taśmy (4) nylonowo-
propylenowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104696 (22) 96 05 13 6(51) H05K 5/00 
(71) Pioch Kazimierz, Sławutowo 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Węzeł konstrukcyjny dodatkowego 

zabezpieczania studni telekomunikacyjnych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji węzła 

konstrukcyjnego, zawierającego podłużne ścianki (2), do któ
rych zamocowana jest z jednej strony stała osłonowa płyta (3), 
zaś z drugiej przesuwna osłonowa płyta (4), zachodzące na 
siebie powierzchniowo przy podłużnych wewnętrznych krawę
dziach z przesuwem poprzecznym w układzie jednostkowym, 
poprzez przelotowe prowadzące wycięcia (5) i osadzone w nich 
blokujące gwintowane bolce (6). 

(1 zastrzeżenie) 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (624) 1997 

U1(21) 106632 (22) 97 06 03 6(51) H05K 5/06 
(71) Zakład Telemechaniki Górniczej 

ELEKTROMETAL SA, Cieszyn 
(72) Śliwa Józef, Jabłoński Alfred, Kozłowski 

Krzysztof, Miech Władysław, Pelar Karol 

(54) Obudowa aparatury elektrycznej 
(57) Obudowa aparatury elektrycznej składa się z trzech 

połączonych ze sobą skrzynek zamykanych oddzielnymi 
pokrywami. 

Skrzynka aparaturowa (1) ma wspólną ścianę ze skrzyn-
ką zaciskową (2) wyposażoną w demontowalne wkładki (4). 

Powyżej skrzynki aparaturowej umieszczona jest 
skrzynka przyłączeniowa (3). 

W dno tej skrzynki i w górną ściankę skrzynki 
aparaturowej wspawane są łączące je mechanicznie prze
lotowe tuleje (8). 

Kołnierz skrzynki przyłączeniowej i jej pokrywa (16) 
mają szlifowane powierzchnie. 

(1 zastrzeżenie) 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
zawiadamia o zmianach cen swoich wydawnictw tj.: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO", 
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO" 

Cena poszczególnych wydawnictw wynosi: 
BUP — 7,00 zł 
WUP — 8,50 zł 

Ceny opisów patentowych oraz IUP RP pozostają bez zmian. 
Opis — 1,00 zł 

— 1,50 zł 
— 2,00 zł 
— 4,00 zł 
— 6,00 zł 

IUPRP — 1,00 zł 
Powyższe ceny obowiązują: 

— dla prenumeratorów (przedpłaty) od 1 011998 r. 
— dla nabywców w tzw. "sprzedaży odręcznej" od 1 09 1997 r. tj. 
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Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1 do dnia 30 10 1997 r. 

Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach. 
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych. 

Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji 
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224. 


